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Перший міжнародний
історико-культурний
фестиваль «Добриня Фест»
DOBRYNYA FEST 2019

Аудиторія:
Очікувана кількість

відвідувачів – 70 000
Місце проведення:
Древлянський парк,

місто Коростень,

Житомирська область, Україна.

Дата проведення:
15 – 16.06.2019

Музичні фольклорні та сучасні,

артисти, гурти;

Клуби історичної реконструкції, побуту,

ремесла, військова справа;

Науковці, дослідники, спеціалісти;



Перший міжнародний  історико-культурний
фестиваль «Добриня Фест» присвячений видатному 
історичному діячові Київської Русі на ім’я ДОБРИНЯ - 
прототипу билинного богатиря Добрині Никитича.

Патріотичні та героїчні традиції билинної 

епохи Київської Русі за часів князя Володими-

ра та Добрині Никитича, ніколи не вмирали в 

народі, вони жили протягом цілих тисячоліть. 

Ці традиції глибоко співзвучні українському 

патріотизму, а інтерес до X ст. - ключовому 

періоду нашої історії - не згасає як в Україні, 

так і за кордоном.  

На Фестивалі фігура величного князя Добрині 

Древлянського постане на весь свій воістину 

богатирський зріст! Видатний син українського 

народу, який народився в місті Коростень (в 

давнину Іскоростень) -  столиці Древлянського 

князівства, головний герой Володимирового 

циклу билин, один з улюблених утілень давньо-

руського богатирства.

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦIЯ



Підтримка та розвиток реконструкторського 

історичного руху шляхом залучення інтересу 

широкої громадськості, як української, так і 

зарубіжної до історичної та культурної спад-

щини України та пов'язаних з нею народів.

Формування в суспільстві, особливо у молоді, 

активної життєвої позиції, патріотизму, сучас-

них і позитивних життєвих цінностей - здоро-

вий спосіб життя, гармонійний розвиток осо-

бистості, прагнення до духовної та фізичної 

досконалості.

Залучення самобутніх авторів, виконавців, 

колективів в області сценічного мистецтва, 

етнічної фольклорної та сучасної музики.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

Залучення людей до національної історії, 

культури через різні її складові: музику, 

слово, сценічне мистецтво, традиційні 

ремесла.

Збереження і розвиток народних традицій.

Створення альтернативних варіантів актив-

ного дозвілля і відпочинку в сучасних 

умовах.

Сприяння розвитку туризму шляхом залу-

чення на Фестиваль учасників і відвідувачів 

як з України, так і інших країн світу.



Музичне розважальна програма, 

театралізоване шоу, виступи музикальних 

гуртів, артистів;

Фото зона – інсталяція, анімація в костюмах 

військової дружини Добрині; 

Конкурс шоу – Древлянська красуня;  

Історія Древлянської династії  - семінари, 

диспути, лекції; 

Екологія, пермакультура - органічне 

землеробство та пермакультурний дизайн, 

екобудівництво, еко поселення, 

відновлювана енергетика;

Розважальні атракціони для дітей

та дорослих; 

Майстер-класи;

Шоу-змагання клубів історичної 

реконструкції, побут, ремесла, ігри

та розваги, військова справа;

Фудкорти;

Ярмарок  декоративно-прикладного 

мистецтва;

Ярмарок національних екопродуктів.

 ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ



ПАРТНЕРИ

*При підтримці Коростенської міської ради
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