Сценарний план проведення заходів
з нагоди 243-ї річниці з дня заснування міста Кривого Рогу
«МІСТО, ДОВЖИНОЮ В ЖИТТЯ!»
У кожному районі міста Кривого Рогу визначено місце, де відбуваються
насичені святково-розважальні програми «Місто, довжиною в життя»
Район

Місце розташування сцени

Площа перед ДВНЗ
Металургійний
«Криворізький
(центральна сцена)
національнийуніверситет»
Парк Палацу культури
Тернівський
«Тернівський»
Площа перед Палацом
культури «Центральний»
Покровський
ТОВ «Соціальні ініціативи
Криворіжжя»
Стадіон КПМНЗ «Дитяча
Саксаганський
юнацько - спортивна школа
№10»
Стадіон Криворізького
Довгинцівський
фізкультурно-спортивного
клубу «Локомотив»
ЦентральноПарк ім.Юрія Гагаріна
Міський
Амфітеатр Палацу культури
Інгулецький
«Інгулець» ТОВ «Соціальні
ініціативи Криворіжжя»

Адреса
вул. Віталія
Матусевича, 11
вул. Сергія
Колачевського, 84
вул. Мусоргського, 19

вул. Бикова, 4
вул. Башкирська, 26
Парк ім.Юрія Гагаріна
пр. Перемоги, 2

12.00- відкриття пам’ятника Петру Калнишевському (Центрально-Міський
район)
- 12.00 - 18.00 на святкових платформах районів облаштовано різні
локації: містечка майстрів «З народних глибин» ( виставка робіт майстрів
декоративно- ужиткового мистецтва), алеї творчості «Мистецький квартал»,
арт-перфоменси «Барви рідного міста», ресторації просто неба (фестивалі
вуличної їжі), дитячі діснейленди (аніматори, аквагрим, фотозона), спортивна та
ігрові зони (катання на скейтах, роликах, самокатах), виставки-презентації
промислової продукції криворізьких виробників «Зроблено у Кривому Розі»;
відбуваються різноманітні заходи: святкові концертні програми «Місто
– довжиною в життя», розважальні програми, молодіжні пікніки, ді - джей
сети,
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- 15. 00 - 17.00 – авіа марафон районами міста з елементами шоу
- 18.00 - 22.00 – урочисті відкриття свята на облаштованих сценах
(одночасно з центральною сценою, з технічною можливістю спостереження
за дією на ній). Концертна програма з виступом творчих колективів районів,
артистів української естради
(KADNAY, Brunets Shoot Blondes, Ольга
Цибульська, Тетяна Піскарьова, Оксана Пекун, Пара Нормальних).
МІСЬКІ ЗАХОДИ:
Міські заходи відбуваються на локаціях:
- центральній сцені (площа перед ДВНЗ «Криворізький національний
університет»), площі біля ДП «Криворізький державний цирк»;
- парку ім. Богдана Хмельницького (Металургійний район).
На площі біля ДП «Криворізький державний цирк»:
- 14.00 - 17.00 - ФЕСТИВАЛЬ «КАРНАВАЛ «СВІТ ДИТИНСТВА»:
- 14.00 карнавальна хода (від пам’ятника Козаку Рогу);
- 14.00 – 16.30 - концертно-розважальна програма за участі дитячих
творчих колективів та артистів театру льяльок;
Одночасно:
- квест- майданчик «Сім чудес Кривого Рогу»
- фестиваль дитячої книги, книжкова інсталяція;
- фуд-корд «На десерт» ( солодощі для дітей);
- 16.30-17.30 - виступ духового оркестру Криворізької музичної щколи
№4;
Парк ім. Богдана Хмельницького (Металургійний район):
- 12.00- 18.00 по пр. Металургів працюють локації:
- виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва (майстер - класи);
- акції «Рушник «Дерево життя» (техніка - вибійка); «Рушник «Єдність»
(техніка- петриківський розпис);
- ліплення – «Козак Кривий Ріг»;
- фотосушка «243 добрі справи»;
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- виставка образотворчого мистецтва «Тобі, рідне місто, наша творчість
барвиста».
На території парку облаштовано:
- «Художню галерею» ( виставка робіт студентів художньо-графічного
факультету КДПУ, художньої школи №1);
- ігрові локації; дитячий діснейленд;
- козацькі курені;
- ресторації просто неба.
У парку відбувається велика кількість інтерактивів: танцювальні
змагання, майстер-класи для всіх охочих з усіх видів танцю тощо; проходить
міська гра з елементами туризму «Здоровому місту – здорове покоління» за
участю прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
Упродовж свята на сцені - концертна програма за участі творчих
колективів.
- З 14.00-16.00 - спортивно-ігрова програма (ставок №2 пр.Металургів)
ЦЕНТРАЛЬНА СЦЕНА
площа перед Криворізьким національним університетом (вул. Віталія
Матусевича, 11):
- 18.00-18.10 – урочисте відкриття свята. Звучить Гімн України.
- 18.10-18.15 –Гімн «Кривий Ріг-моє місто» (виконує Т.Піскарьова);
- 18.15-18.20 – виступ Криворізького міського голови Ю.Г.Вілкула;
- 18.20-19.00 – привітання зірок української естради (по 1 концертному номеру від
кожного: KADNAY, Brunets Shoot Blondes, Ольга Цибульська, Тетяна
Піскарьова, Оксана Пекун, Пара Нормальних).
Упродовж програми з 18.00-19.00 - авіашоу
Одночасно з 18.00-19.00 – включення ТЕЛЕМОСТУ
- 19.00-20.30 – концертна програма за участі творчих колективів міста;
- 20.30-21.10 - виступ групи «Mountain Breeze»;
- 21.10-22.00 – виступ шоу-театру Андрія Данилка;
21.00-22.00 включення ТЕЛЕМОСТУ 2-3 рази
- 22.10-22.15 – 3D mapping (пл. Молодіжна,1).

