
Всеукраїнський Фестиваль Льону. 

 

  26 серпня 2017 року в с. Стремигород Коростенського району 

Житомирської області відбудеться 3-й Всеукраїнський Фестиваль Льону. 

  Місія Фестивалю Льону - це відродження традицій та села через розвиток 

льонарства – справи, яку можна сміливо назвати стратегічною для України. Такі 

потужні заходи дуже позитивно впливають на міжнародний імідж країни. 

  На гостей Фестивалю чекатимуть декілька музичних сюрпризів, 

розгорнутий модний показ одягу із льону, велика етно-зона з майстер-класами та 

дитяча зона з міні-зоопарком, декламування віршів, аукціон виробів із льону та 

кінно-трюкове шоу козаків та рицарів Київської русі від «Княжої конюшні». У 

рамках фестивалю також можна відвідати музей із вишитим на льоні Кобзарем, 

ярмарок товарів з льону (олії, медичних препаратів, косметики, текстилю) та 

книжковий ярмарок з буккросингом. 

  Головні родзинки розважальної частини фестивалю - три виходи кінно-

трюкового перфомансу лицарів “Княжої конюшні”, захоплююче дух авіаційне 

видовище та ярмарок “Органічна їжа”! А також гостей фестивалю чекає багато 

музики – від етнічної української до сучасної танцювальної. І, звичайно, зі сцени 

глядачів потішать зірки - Арсен Мірзоян та гурт The Вйо. Гімн України на 

урочистому відкритті гратиме військовий оркестр 95-ї окремої десантно-

штурмової бригади. Нагородження льонарів, розгорнутий показ модного одягу з 

льону; етно-зона з майстер-класами; ярмарок продукції з льону. В офіційній 

частині відбудеться символічне вручення цеглини існуючого найбільшого 

льонопереробного заводу на Житомирщині для будівництва нового заводу. 

  На фестивалі також буде фудзона на всі смаки, страви високої української 

кухні від бренду органічних продуктів All in Foody та туристичного комплексу 

«Услад», а також авторська кухня гриль-клубу «Авіатік», дитяча зона та 

спортивна зона з майстер-класами - айкідо та йога. Девіз цьогорічного фестивалю 

– все органічно! 

  Минулого року гостями фестивалю стали більш ніж 5000 українців, 

географія охоплення – від Сєверодонецька до Буковелі, були присутні народні 

депутати, віце-прем’єр та міністр АПК, голови ОДА. А цього року організатори 

мають намір зробити фестиваль подією міжнародного масштабу, це буде свято 

європейського рівня із присутніми гостями з Білорусії, Франції, Польщі, Бельгії 

та ПАР.  

  Деталі – на сайті агрокомпанії «Зоря». 

 

http://zorya-agro.com/ua/festival2017.html

