
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЬВІВСЬКИЙ ТАНГО-КЛУБ „ЛЮДИ ВУЛИЦЬ” 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК” 

ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ НОВИЙ ПРОЕКТ 

 

З 25 ПО 31 ТРАВНЯ 2009 РОКУ 

„ЛЬВІВСЬКА ТАНДА” 
ТИЖДЕНЬ СПОГАДІВ ПРО АРГЕНТИНУ 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ПРОЕКТУ: 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТАНГО КЛУБ „ЛЮДИ ВУЛИЦЬ” БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК” 

 

 

 

 

ПАРТНЕРИ: 

МЕРЕЖА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ АВТОРСЬКИХ РЕСТОРАНІВ „!ФЕСТ”. 

ЦЕНТР МІСЬКОЇ ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ. 

 

 

ЛЬВІВ 2009 РІК 

 



Організатори проекту: 
Громадська організація Львівський танго-клуб „ЛЮДИ ВУЛИЦЬ”. 
Заснована 9 грудня 2005 року (офіційно зареєстрована в лютому 2007 р.). Мета: популяризація соціального танцю, повноцінного 

дозвілля , здорового способу життя, допомога в розвитку творчих здібностей людини, яка мешкає в великому місті. Танго-культура, 

створена в мегаполісі .найбільш повно відповідає цілям організації. 

www tango-club.lviv. ua 

Благодійний фонд „ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК”. 

Засновано 24 листопада 2007 року. Благодійний фонд „Підгорецький Замок” є неприбутковою організацією, що створена 

групою засновників, об’єднаних турботою про долю усього Підгорецького комплексу. 

Метою діяльності Фонду є об`єднання та координація зусиль громадськості та державних структур, а також різноманітних 

установ, організацій, підприємств, спрямованих на охорону, збереження, адаптацію та реставрацію Підгорецького замку а 

також нагромадження коштів та матеріальних ресурсів, призначених для здійснення цієї мети. 

У Наглядову Раду Фонду запрошено видатних та авторитетних у всьому світі персон, як то: Алєксандр Кваснєвський (екс 

президент Польщі), Борис Возницький (Герой України, Академік), Оксана Козинкевич (директор Палацу Потоцьких), Богдан 

Ступка, Княгиня Сангушко (одна з власниць Замку, Франція), Єжи Гофман (всесвітньо відомий кінорежисер, Польща), Даніель 

Ольбрихський (польський кіноактор), Катерина Серебрянська (олімпійська чемпіонка по гімнастиці), Олег Скрипка, Вікторія 

Лук’янець (солістка Віденської опери), графиня Манс (меценат, Австрія) та ін.  

www.pidhirtci.com 

Тел. +38032-243-70-61, факс: +38032-461-41-45 

pidhirtci@yahoo.com  

http://www.pidhirtci.com/
mailto:pidhirtci@yahoo.com


Партнери: 
Мережа концептуальних авторських ресторанів „!ФЕСТ”. 

„Криївка”, „Мазох”, „Гасова лямпа”, „Під Золотою Розою”, „Лівий берег”, „Антикризова кнайпа”, 

„Вар’яти”, „Біля Діани”, „Масони”  
www.kryjivka.com.ua 

 

 

 

Центр міської історії Центральної та Східної Європи.  
Неприбуткова міжнародна організація, створена у 2004 році, для наукових і культурних досліджень, які стосуються різних аспектів 

минулого і сучасного життя Львова 

http://lvivcenter.org/uk/ 

 

 



Вельмишановні пані та панове! 
 

Ми раді можливості представити на Ваш розгляд новий проект під назвою „ЛЬВІВСЬКА ТАНДА”.* Тиждень 

спогадів про Аргентину”, який організовується громадськими некомерційними організаціями і має чітке соціальне 

спрямування. 

 

Проект має відбутись в період з 25 по 31 травня 2009 року у Львові. 

 

Місця проведення: 

Палац Потоцьких, Підгорецький замок, Площа Ринок,. Мережа авторських ресторанів „!Фест”. 

 

Щиро дякуємо за час, який Ви витратили на розгляд нашого проекту. На всі запитання. Які можуть виникнути при 

розгляді цього проекту, ми готові відповісти у будь-який зручний для Вас час. 

 

З повагою, організатори проекту. 

 

 

* ТАНДА - дослівно: партія будь чого (наприклад- товару). В танго- це кілька мелодій, які звучать від перерви до 

перерви і об’єднані одним виконавцем, композитором, темою, тощо.   

 



Опис проекту: 
Щороку, з травня і до листопада, танго-клуб „Люди вулиць” спільно з мережею авторських ресторанів „!Фест”(такі 

відомі у Львові та за його межами заклади як „Криївка”, „Мазох”, ”Гасова лямпа”, та інші) проводять в історичному 

центрі Львова фестиваль просто неба, який назвали „Вихідні Старого Міста” (під патронатом ТМ “STARE MISTO”), 

який користується великою популярністю серед львів’ян і гостей міста. 

Цього року, за допомогою благодійного фонду „Підгорецький замок”, ми вирішили змінити формат заходів і 

започаткувати новий проект, який назвали „ЛьвівськА тАндА. Тиждень спогадів про Аргентину”. 

Танго – то лише частина культурного простору Аргентини. Що ще ми знаємо про країну, з якою завжди мали 

надзвичайно тісні зв’язки? Сьогодні в Аргентині проживає 300 тисяч етнічних українців, предки яких дістались до 

Південної Америки наприкінці ХІХ-початку ХХ століть, або після ІІ світової війни, причому переважна більшість, 

були мешканцями західноукраїнських земель.  

Що стосується культурних зв’язків, досить згадати такий факт: у 1910 році, під час святкування 100-річчя 

національного свята, Дня травневої революції*, в опері Буенос-Айреса, національний гімн Аргентини співала 

Соломія Крушельницька. 

Ми поставили своєю метою, провести тиждень, пов’язаний з культурою Аргентини, позбувшись зайвого офіціозу, 

в легкій і невимушеній атмосфері постійного свята. Для проведення заходів, пов’язаних з цим проектом, ми 

вибрали найвідоміші і найкреативніші місця Львова: 

- Палац Потоцьких- пам’ятник архітектури, розташований в самому центрі міста, офіційна резиденція 

Президента України;  

- Підгорецький замок- пам’ятник архітектури XIV-XVIII ст. 

- Площа Ринок – історичний центр Львова. 

 



Для участі в заходах проекту, ми запросили відомих музикантів, 

співаків і танцюристів: 
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Ведучий (Заслужений артист України) - Тарас Жирко  

2. VIKTOR & AISHA професійні викладачі і танцюристи (Буенос-Айрес, Аргентина). 

3. Піаністка – Юлія Маківничук.  

4. Зоя & Віктор викладачі і танцюристи (Львів). 

5. Солістка – Заслужена артистка України Наталія Романюк 

6. Симфонічний оркестр „Леополіс”  

7. Оркестр VITO.(Львів) 

 



Реалізації проекту сприяють:  Міністерство закордонних справ України; 

 Міністерство культури і туризму України; 

 Львівська обласна держадміністрація; 

 Посольство Аргентини в Україні. 

 

Інформаційну підтримку надають: 

 

 Канал 1+1; Новий канал; 24 канал; 

 Радіо Люкс; РадіоМан; 

 Тижневики „Дзеркало тижня” 

 „Кореспондент” 

 „Новий погляд” 

Сподіваємось, що проведення таких урочистостей, стане для Львова традиційним, тим більше, що наступного, 

2010 року, Аргентина відмічає 200 річницю Травневої революції. 

 

 

*Травнева революція – національне свято Аргентини 



Програма заходів: 
14 ТРАВНЯ 2009 РОКУ У ФЕСТ-РЕСТОРАЦІЇ ”ЛІВИЙ БЕРЕГ” ВІДБУДЕТЬСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ!  
 

25 травня – місце проведення: Центр міської історії  

-інформаційне представлення проекту 

-відкриття фестивалю аргентинського кіно  

 

25 – 28 травня – показ аргентинських фільмів 

Місце проведення: Центр міської історії  

 

29 травня – місце проведення: Палац Потоцьких.  

-прес-конференція 

-фуршет 

-гала-концерт  

-театралізована вечірка 

 

30 травня – місце проведення: Підгорецький замок  

- гала-концерт 

- шоу аргентинського танго  

- нічна вечірка 

- фуршет 

 

31 травня – місце проведення: Площа Ринок  

- відкрита танго-вечірка 

- шоу аргентинського танго 

- показ танго-одягу (нова колекція) 

 

01 червня – місце проведення: Центр міської історії  

- офіційне закриття проекту 

 


