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II Bieszczadzki Festiwal Sztuk Czarna
&bdquo;Bieszczadzki Festiwal Sztuk&rdquo; sprawił, że w sobotni dzień pomimo pochmurnej pogody
stadion sportowy w Czarnej był najbardziej kolorowym i rozśpiewanym miejscem w gminie Czarna.

Już po raz drugi centrum Czarnej opanowali artyści, rękodzielnicy, rzemieślnicy, a mieszkańcy i goście
mogli bez reszty oddać się kulturalnym rozrywkom. W tym roku na scenie zaprezentowali się wspaniali
artyści - nie tylko z Polski. Podczas festiwalu można było usłyszeć: zespół Smereko + Marcin
&bdquo;Marcel&rdquo; Łysyganicz, Adama Glinczewskiego &bdquo;Łysy&rdquo;, zespół &bdquo;Na
Drabini&rdquo;, &bdquo;Nad Porami Roku&rdquo;, Angela Gaber + Trio oraz zobaczyć pokaz tańca
Flamenco w wykonaniu Lidi Ramírez Martín. Do przygotowania dodatkowych atrakcji podczas festiwalu
włączyła się także grupa młodzieży z Czarnej i z Borox w Hiszpanii, a także ze Lwowa, którzy wspólnie
zaśpiewali i zatańczyli, podgrzewając atmosferę imprezy. Uczestnicy festiwalu mogli brać czynny udział
w tworzeniu sztuki poprzez zorganizowane warsztaty: kowalstwa artystycznego, garncarstwa, biżuterii
karpackiej, pieczenia chleba i wyrobu lizaków.W przerwach między występami prowadzące imprezę
Panie Róża Franczak i Katarzyna Sobiecka prezentowały niezmiernie ciekawe stoiska kiermaszu
rękodzielniczego. Wśród nich znalazły się punkty z wyrobami garncarskimi, ceramicznymi, szklanymi,
z różnego rodzaju ręcznie robioną biżuterią, zabawkami szydełkowymi, obrazami, rzeźbami, wikliną,
książkami o Bieszczadach, koszulkami i kubkami z logo &bdquo;Bieszczadzkiego Festiwalu Sztuk&rdquo;
oraz innymi rękodziełami. Ciekawym punktem programu było spotkanie autorskie z poetką Wiesławą
Kwinto - Koczan autorką tomików poezji, tekstów piosenek - w tym między innymi o Czarnej. Lokalną
sztukę kulinarną (jadło regionalne) reprezentowały stoiska: koła &bdquo;BABINIEC&rdquo; i Grupy
Inicjatywno - Twórczej z Czarnej Dolnej, Koło Gospodyń Wiejskich z Michniowca oraz lokalne
gospodynie.Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu
&bdquo;Medium&rdquo;. Mimo zimna wszyscy uczestnicy bawili się do późnych godzin nocnych
w ciepłej i przyjaznej atmosferze.Wójt Gminy Czarna składa serdeczne podziękowania sponsorom oraz
wszystkim osobom, które wniosły swój wkład i wysiłek w organizację imprezy. Mieszkańcom i gościom
za tak liczne przybycie i stworzenie dobrego klimatu.Organizatorami imprezy byli:
Gmina Czarna
GDK Czarna
Galeria &bdquo;Barak&rdquo;
Stowarzyszenie &bdquo;BESIDA&rdquo;Partnerzy:
Lokalna Grupa Działania &bdquo;Zielone Bieszczady&rdquo;Sponsorami imprezy byli:Nadleśnictwo
Lutowiska, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Firma &bdquo;Harwerst&rdquo;, Hotel Geovita &bdquo;Perła
Bieszczadów&rdquo; w Czarnej Górnej, Biuro Podróży &bdquo;Eko-Karpaty&rdquo; w Ustrzykach
Dolnych, Pensjonat Caryńska w Dwerniku, Stacja Paliw Krzemień w Czarnej Górnej, Firma Ciarko Sanok,
Karczma &bdquo;Ostoja Spokoju&rdquo; w Olchowcu, Salon kosmetyczny &bdquo;Metamorfoza&rdquo;
w Ustrzykach Dolnych, Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego &bdquo;Olchowiec&rdquo;, Bieszczadzkie
Drezyny Rowerowe w Uhercach Mineralnych, Basen &bdquo;Delfin&rdquo; Ustrzyki Dolne, Pizzeria
&bdquo;Orlik&rdquo; w Ustrzykach Dolnych, Stadnina &bdquo;Kucykowo&rdquo; w Lipiu, Galeria
&bdquo;Barak&rdquo; w Czarnej, Ursa Maior w Uhercach Mineralnych.
Więcej zdjęć kliknij tutaj >>>
informacja: Urząd Gminy w Czarnej
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