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Мистецтво Львова Події міста Сучасний Львів і Львівщина

«Вій, вітерець!» Заньківчани запрошують на першу
прем’єру в цьому році

27 і 28 лютого Заньківчани запрошують на першу прем’єру в цьому році,

виставу Яніса Райніса (латвійського поета і драматурга) «Вій, вітерець!» у

постановці заслуженого діяча 

мистецтв України Вадима Сікорського.

Перша прем’єра буде благодійною. Гроші передадуть на закупівлю медикаментів та

лікування поранених українських вояків. Національний театр ім. М. Заньковецької тісно
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співпрацює з настоятелем Гарнізонного храму Петра і Павла міста Львовао тцем Степаном

Сусом, який вже довгий час допомагає військовим. Наразі є потреба у придбанні ліків для

першої медичної допомоги. З великою шаною до українських воїнів, Заньківчани

вирішили зіграти прем’єрну виставу саме для їх невідкладних потреб.  Тому усі кошти за

квитки від вистави 27 лютого буде перераховано на допомогу Збройним Силам України.

На виставу завітають і шановані гості з Латвійської Республіки, які також висловили

бажання долучитися до доброї справи, а саме: на чолі делегації депутат Латвійського

сейму Айнарс Межуліс, а також почесний консул Латвійської Республіки у Львові

Володимир Гарцула.

У 50-60-х роках вистава «Вій, вітерець!» збирала аншлаги. Такої популярності не мала

будь-яка інша постановка заньківчан. Одноіменна п’єса Яніса Райніса такою ж

легендарною є і в Латвії, рідній країні літератора.

«Вій, вітерець!»  – це історія, де кожний крок героїв – крок кохання. Кожний глядач у цій

постановці з.д.м. України Вадима Сікорського побачить щось своє, рідне та знайоме.

Адже рішення вистави виходить далеко за межі побутового реалізму і переносить нас у

символічний світ образів та почуттів. А колишній гімн Латвії «Вій, вітерець!» та усе

музичне оформлення створять атмосферу вільного лету.

Прагнення поета бачити свою країну незалежною та цілісною чітко віддзеркалюються у

нашому сьогоденні. Ситуація, у якій опинилася Україна, вимагає від кожного

громадянина нашої держави не тільки солідарності, але й підтримки один одного. Було

сказано мудрими людьми, що сила будь-якого народу полягає у його беззаперечній

єдності. На Сході України – військові дії. Своїм спокійним сном ми завдячуємо кожному

воїну, який не спить і стоїть на варті нашого мирного неба.
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ТЕГИ 1950-ті роки «Вій вітерець!» вистава Львів

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької
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СТАТТІ ПО ТЕМІ БІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

У День Незалежності України Оксана Муха представить у рідному Львові
концертну програму «Два кольори»

В українському шоу-бізнесі з‘явився новий конкурент Дзідзьо та Поляковій
(відео)

Нове відкриття Британії – музикант Stephen Ridley – вперше зіграє концерти в
Україні: у Львові та Києві (відео)



   

https://photo-lviv.in.ua/tag/1950-ti-roky/
https://photo-lviv.in.ua/tag/vij/
https://photo-lviv.in.ua/tag/viterets/
https://photo-lviv.in.ua/tag/vystava/
https://photo-lviv.in.ua/tag/lviv/
https://photo-lviv.in.ua/tag/natsionalnyj-akademichnyj-ukrajinskyj-dramatychnyj-teatr-im-m-zankovetskoji/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fphoto-lviv.in.ua%2Fvij-viterets-zankivchany-zaproshuyut-na-pershu-prem-jeru-v-tsomu-rotsi%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%B9%2C+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%21%C2%BB+%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96&url=https%3A%2F%2Fphoto-lviv.in.ua%2Fvij-viterets-zankivchany-zaproshuyut-na-pershu-prem-jeru-v-tsomu-rotsi%2F&via=Photolviv
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://photo-lviv.in.ua/vij-viterets-zankivchany-zaproshuyut-na-pershu-prem-jeru-v-tsomu-rotsi/&media=https://photo-lviv.in.ua/wp-content/uploads/2015/02/collage143.jpg&description=%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%B9%2C+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%21%C2%BB+%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96
whatsapp://send?text=%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%B9%2C+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%21%C2%BB+%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%94%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96 %0A%0A https://photo-lviv.in.ua/vij-viterets-zankivchany-zaproshuyut-na-pershu-prem-jeru-v-tsomu-rotsi/
https://photo-lviv.in.ua/u-den-nezalezhnosti-ukrainy-oksana-mukha-predstavyt-u-ridnomu-lvovi-kontsertnu-prohramu-dva-kolory/
https://photo-lviv.in.ua/v-ukrainskomu-shou-biznesi-z-iavyvsia-novyy-konkurent-dzidzo-ta-poliakoviy-video/
https://photo-lviv.in.ua/nove-vidkryttia-brytanii-muzykant-stephen-ridley-vpershe-zihraie-kontserty-v-ukraini-u-lvovi-ta-kyievi-video/
https://photo-lviv.in.ua/u-den-nezalezhnosti-ukrainy-oksana-mukha-predstavyt-u-ridnomu-lvovi-kontsertnu-prohramu-dva-kolory/
https://photo-lviv.in.ua/v-ukrainskomu-shou-biznesi-z-iavyvsia-novyy-konkurent-dzidzo-ta-poliakoviy-video/
https://photo-lviv.in.ua/nove-vidkryttia-brytanii-muzykant-stephen-ridley-vpershe-zihraie-kontserty-v-ukraini-u-lvovi-ta-kyievi-video/


Введіть свій коментар сюди…Введіть свій коментар сюди…

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші

дані коментарів.

159

Категорії

Індустріальний Львів

Вже бачили наші відео?

Фотографії Старого Львова

YouTube 1k

https://akismet.com/privacy/
https://photo-lviv.in.ua/foto-muzej/
https://photo-lviv.in.ua/industrialnyj-lviv/
https://www.youtube.com/user/photolviv
https://www.youtube.com/user/photolviv


308

768

874

839

408

91

57

107

70

87

426

827

182

64

25

19

172

178

633

55

265

230

99

127

414

Історія (2 848)

А що у сусідів?

Анонс

Архітектура (1 074)

Будинки міста

Відео

Вулиці Львова

Галереї Львова

Залізничний вокзал

Легенди Львова

Львівська періодика

Львівський спорт

Люди Львова (3 092)

Мистецтво Львова (2 292)

Музеї Львова (1 213)

Невідомий Львів

Околиці Львова

Пам'ятники Львова

Панорами Львова

парки Львова

Пасажі Львова

Площі Львова

Площа Ринок

Побут львів'ян

Події міста (3 534)

Розкопки у Львові

Святковий Львів

Старий Львів (2 418)

Сучасний Львів і Львівщина (3 901)

Театри міста

Транспорт Львова

Храми Львівщини

Храми Львова

https://photo-lviv.in.ua/istoriya/
https://photo-lviv.in.ua/a-scho-u-susidiv/
https://photo-lviv.in.ua/anons/
https://photo-lviv.in.ua/arhitektura-2/
https://photo-lviv.in.ua/budynky-mista/
https://photo-lviv.in.ua/videokhronika/
https://photo-lviv.in.ua/vulytsi-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/galereyi-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/zaliznychnyj-vokzal/
https://photo-lviv.in.ua/lehendy-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/lvivska-periodyka/
https://photo-lviv.in.ua/lvivskyj-sport/
https://photo-lviv.in.ua/lyudy-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/mystetstvo-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/muzei-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/nevidomyj-lviv-2/
https://photo-lviv.in.ua/okolytsi-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/pamyatnyky-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/panoramy-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/parky-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/pasazhi-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/ploschi-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/ploscha-rynok/
https://photo-lviv.in.ua/pobut-lvivyan/
https://photo-lviv.in.ua/podiji-mista/
https://photo-lviv.in.ua/rozkopky-u-lvovi/
https://photo-lviv.in.ua/svyatkovyj-lviv/
https://photo-lviv.in.ua/staryj-lviv-2/
https://photo-lviv.in.ua/suchasnyj-lviv/
https://photo-lviv.in.ua/lvivska-opera/
https://photo-lviv.in.ua/transport-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/hramy-lvivschyny/
https://photo-lviv.in.ua/hramy-lvova/


Популярні публікації:

В українському шоу-бізнесі з‘явився новий конкурент Дзідзьо та Поляковій
(відео)

Україна вже скоро почує та побачить свого нового героя - Панаса Буйного, який не на жарт націлився скласти
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