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АНОНСИ « ФРАНЦУЗЬКОЇ ВЕСНИ »
ANNONCES DU PRINTEMPS FRANÇAIS

MAGAZINE FOCUS / №13 / 29.03.2019
Festival coloré d’origine des rives de Seine. Comment la 16me édition du
Printemps français va enchanter sont public.
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Site Internet « Inspired.com »
https://inspired.com.ua/promo/de-shukaty-frantsiyu-v-kyyevi-zaklady-lokatsiyi-ta-podiyi/
Où chercher la France à Kiev. Le guide des lieux et des événements

https://inspired.com.ua/promo/de-shukaty-frantsiyu-v-kyyevi-zaklady-lokatsiyi-ta-podiyi/
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https://inspired.com.ua/promo/vid-beretiv-do-mone-5-zastarilyh-stereotypiv-pro-
frantsiyu/?fbclid=IwAR3atpiiI5G4A1r8dgvKd8IBNRPBjXRgDeQHaiwRmo7cTff2njsLsVPQTzg
Des bérets jusqu’à Monet : 5 clichés démodés sur les français

https://inspired.com.ua/promo/vid-beretiv-do-mone-5-zastarilyh-stereotypiv-pro-frantsiyu/?fbclid=IwAR3atpiiI5G4A1r8dgvKd8IBNRPBjXRgDeQHaiwRmo7cTff2njsLsVPQTzg
https://inspired.com.ua/promo/vid-beretiv-do-mone-5-zastarilyh-stereotypiv-pro-frantsiyu/?fbclid=IwAR3atpiiI5G4A1r8dgvKd8IBNRPBjXRgDeQHaiwRmo7cTff2njsLsVPQTzg
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Site internet « day.kyiv.ua »

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/kolory-francuzkoyi-vesny-2019

Les couleurs du Printemps français 2029
Une féérie aérienne, une résidence artistique dans les carrières et d’autres
surprise de la 16me édition du Printemps français.

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/kolory-francuzkoyi-vesny-2019
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Советnews
Все о  верных решениях для жизни

https://sovetnews.com/francuzskaya-vesna-pridet-v-ukrainu-30-marta/
Le Printemps français arrive en Ukraine le 30 mars

https://sovetnews.com/
https://sovetnews.com/francuzskaya-vesna-pridet-v-ukrainu-30-marta/
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Site internet « Na chasi »

https://nachasi.com/2019/03/29/frantsuzka-vesna-2019-u-kyyevi-shho-podyvytysya-ta-
kudy-shodyty/

Le Printemps français 2019 à Kiev : quoi voir et où aller

Яскраве відкриття фестивалю відбудеться на Софійській площі. Цього року французи
покажуть повітряно-акробатичне шоу з чарівною назвою « Садівниця Мю і кінематика
флюїдів ». Це постановка театрального колективу Transe Express.
Глядачів очікують небесно-повітряна феєрія, у якій акробатичні трюки поєднуються зі
світловими ефектами та музичним супроводом.

https://nachasi.com/2019/03/29/frantsuzka-vesna-2019-u-kyyevi-shho-podyvytysya-ta-kudy-shodyty/
https://nachasi.com/2019/03/29/frantsuzka-vesna-2019-u-kyyevi-shho-podyvytysya-ta-kudy-shodyty/
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Site internet « Weekend.today »

https://www.weekend.today/gorod/francuzka-vesna-2019.htm

Le Printemps français 2019 : les couleurs sur la Sainte Sophie, les clowns
farfelus et les vitrines colorées

Вікенд відібрав найяскравіші події фестиваля.

Вистава «Садівниця Мю і кінематика флюїдів»
Французька весна вже кілька років поспіль стартує з яскравих перфомансів на
Софійській площі. І цей рік не став винятком. Cюжет вражаючого спектаклю
розгортатиметься навколо схожої на квітку оригінальної конструкції, що відчиняється,
як велетенська музична скринька. Повітряна зірка спілкується з гнучкою анемоною в
повітрі, в той час як глядачі зачаровуються світловою ходою артистів по землі. Вистава
пропонує небесно-повітряну феєрію, де музика, візуальні образи, неймовірні
акробатичні трюки захоплять серця глядачів.

https://www.weekend.today/gorod/francuzka-vesna-2019.htm
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Site internet « style.nv.ua »

https://style.nv.ua/kultura/programma-festivalya-segodnya-v-kieve-i-vosmi-gorodah-
ukrainy-startuet-francuzskaya-vesna-2019-50011049.html

https://style.nv.ua/kultura/programma-festivalya-segodnya-v-kieve-i-vosmi-gorodah-ukrainy-startuet-francuzskaya-vesna-2019-50011049.html
https://style.nv.ua/kultura/programma-festivalya-segodnya-v-kieve-i-vosmi-gorodah-ukrainy-startuet-francuzskaya-vesna-2019-50011049.html


14

Site internet : « vokrugsveta.ua »

https://vokrugsveta.ua/afishas/frantsuzskaya-vesna-2019-30-03-2019

https://vokrugsveta.ua/afishas/frantsuzskaya-vesna-2019-30-03-2019
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Site internet « ukranews.com »

https://ukranews.com/ua/news/623127-na-sofijskij-vidbulosya-grandiozne-vidkryttya-
frantsuzkoyi-vesny-v-ukrayini

Photo du jour : L’ouverture spectaculaire du Printemps français a eu lieu sur
la place Sainte Sophie

https://ukranews.com/ua/news/623127-na-sofijskij-vidbulosya-grandiozne-vidkryttya-frantsuzkoyi-vesny-v-ukrayini
https://ukranews.com/ua/news/623127-na-sofijskij-vidbulosya-grandiozne-vidkryttya-frantsuzkoyi-vesny-v-ukrayini
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Site internet « ukrinform.ua »

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2660452-francuzka-vesna-prijde-v-11-mist-
ukraini.html

Le Printemps français viendra dans 11 villes ukrainiennes

"Цього року «Французька весна» пройде у дев'яти містах, де є представництва «Альянс
франсез», а також у двох містах - Івано-Франківську та Чернівцях - завдяки підтримці
наших партнерів-франкофілів. Цього року «Французька весна» буде трохи незвичною,
тому що ми вперше обрали загальну тематику для фестивалю - це колір. Він є всюди - у
нашому житті, на роботі, в усіх сферах, навіть у політиці, але я вас запевняю, що жодної
політики не буде", - сказала дипломат.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2660452-francuzka-vesna-prijde-v-11-mist-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2660452-francuzka-vesna-prijde-v-11-mist-ukraini.html
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Site internet « kiev.informator.ua »

https://kiev.informator.ua/2019/03/16/frantsuzskaya-vesna-2019-v-kieve-data-starta-i-
programma-festivalya/

Printemps français en Ukraine : la date du début et le programme du festival

Целью «Французской весны» является налаживание межкультурных связей Украины и
Франции, активная коммуникация между представителями творческой интеллигенции,
а также заинтересованной публики.

Организаторы сообщили, что главной темой «Французской весны 2019» стал «цвет». Над
другими цветами на фестивале будут доминировать желтый и голубой, для Украины эти
цвета также наиболее символичны. Выше мы сообщили, что в Киеве фестиваль
откроется красочным шоу, а вот в Одессе и Львове можно будет познакомиться с
достопримечательностями, которые оставили французы в этих прекрасных городах. В
Харькове в органном зале филармонии выступит всемирно известный коллектив
«Музыканты Лувра», который будет исполнять композиции Жана-Филиппа Рамо.

https://kiev.informator.ua/2019/03/16/frantsuzskaya-vesna-2019-v-kieve-data-starta-i-programma-festivalya/
https://kiev.informator.ua/2019/03/16/frantsuzskaya-vesna-2019-v-kieve-data-starta-i-programma-festivalya/
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Site internet « realist.online »

https://realist.online/article/chto-posmotret-na-festivale-francuzskaya-vesna-2019-v-kieve

Qu’est-ce qu’il faut aller voir au festival « Printemps français 2019 » à Kiev

Каждый год организаторы «Французской весны» (Посольство Франции в Украине,
Французский институт, Альянс Франсез) превращают открытие фестиваля в яркое
и запоминающееся действо.

Среди самых вкусных премьер — экранизация автобиографического романа писателя
Ромена Гари «Обещание на рассвете» с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нине;
историческая комедия «Эдмон» о создании знаменитой пьесы Эдмона
Ростана «Сирано де Бержерак»; новый фильм Франсуа Озона о сексуальном насилии
в церкви «По воле божьей», завоевавший Гран-при Берлинского кинофестиваля;
закулисье эротической фотографии и литературы начала ХХ века в мелодраме
Лу Жене «Клубничка».

https://realist.online/article/chto-posmotret-na-festivale-francuzskaya-vesna-2019-v-kieve
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Site internet « tsn.ua »

https://tsn.ua/books/francuzkoyi-vesna-2019-vidomi-pismenniki-prezentuyut-svoyi-knigi-v-
kiyevi-1314651.html

Printemps français 2019 : les écrivains célèbres viendront à Kiev

Французька весна в Україні (засновано 2004 року) — щорічний фестиваль французької
культури в Україні. Кожного квітня фестиваль пропонує різноманітну програму в сфері
образотворчого мистецтва, кіно, літератури та інших галузей культури.

Від 30 березня, в Києві та в інших містах України стартує традиційний фестиваль
"Французька весна 2019". Він триватиме протягом місяця і об'єднає десятки різних
подій та заходів.

https://tsn.ua/books/francuzkoyi-vesna-2019-vidomi-pismenniki-prezentuyut-svoyi-knigi-v-kiyevi-1314651.html
https://tsn.ua/books/francuzkoyi-vesna-2019-vidomi-pismenniki-prezentuyut-svoyi-knigi-v-kiyevi-1314651.html
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Site internet « uatv.ua »

https://uatv.ua/frantsuzka-vesna-2019-kuhnya-provansu-tantsyurysty-paryzkoyi-opery-i-
yaskravi-kolory/

Printemps français 2019 : la cuisine de Provence, les danseurs de l’Opéra de
Paris et les couleurs vives

Французька весна – одна з найбільш очікуваних культурних подій року в Україні. Про те,
що представлять шанувальникам французьких перформансів, розповіла радник з
питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні Наталі Берас.

Шістнадцята Французька весна почнеться з традиційного урочистого відкриття
на Софійській площі в Києві. “Шоу почнеться на землі, а потім підніметься в повітря. Це
буде диво! В цілому, ми запланували близько ста заходів в різних містах: музика, театр,
кіно, танцювальні номери, вуличне мистецтво і живі виступи”, – анонсує представниця
посольства.

https://uatv.ua/frantsuzka-vesna-2019-kuhnya-provansu-tantsyurysty-paryzkoyi-opery-i-yaskravi-kolory/
https://uatv.ua/frantsuzka-vesna-2019-kuhnya-provansu-tantsyurysty-paryzkoyi-opery-i-yaskravi-kolory/
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Site internet « vogue.ua »

https://vogue.ua/article/culture/art/chto-smotret-na-festivale-francuzskaya-vesna.html

Ce qu’il faut voir au festival « Printemps français ». Guide

https://vogue.ua/article/culture/art/chto-smotret-na-festivale-francuzskaya-vesna.html
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Site internet « espreso.tv »

https://espreso.tv/news/2019/03/26/feyerychnyy_pochatok_quotfrancuzkoyi_vesnyquot_u
_kyyevi

Le début féérique du Printemps français à Kiev

Автори так говорять про шоу, яке презентують: "Ґорґульї-саламандри, які тільки-но
прокинулися від свого закам'янілого сну, стануть провідниками-охоронцями і, немов на
тому полотні Ієроніма Босха, риби виринуть із акваріуму, а машини оживуть, і під спів
сирен ми всі потрапимо до безодні морських глибин".
За підтримки Київської міської державної адміністрації центральна площа Києва (яка
вже неодноразово ставала сценою для вуличних відкриттів фестивалю) перетвориться
на велетенський фантастичний сад, в якому живуть не бачені досі істоти. Вони
даруватимуть радість та захоплення і маленьким, і дорослим глядачам вистави…

Фестиваль "Французька весна в Україні", що в шістнадцятий рік відбувається у 9 містах
України, представляє французькі та франко-українські проекти у різних мистецьких
царинах.

https://espreso.tv/news/2019/03/26/feyerychnyy_pochatok_quotfrancuzkoyi_vesnyquot_u_kyyevi
https://espreso.tv/news/2019/03/26/feyerychnyy_pochatok_quotfrancuzkoyi_vesnyquot_u_kyyevi
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Site internet « ukr.segodnya.ua »

https://ukr.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/v-kieve-proydet-festival-francuzskaya-vesna-
1236612.html

https://ukr.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/v-kieve-proydet-festival-francuzskaya-vesna-1236612.html
https://ukr.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/v-kieve-proydet-festival-francuzskaya-vesna-1236612.html
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Site internet « rubryka.com »

https://rubryka.com/2019/03/30/u-kyyevi-vidbulosya-grandiozne-vidkryttya-frantsuzkoyi-
vesny-2019/

L’Ouverture féérique du Printemps français 2019 a eu lieu à Kiev

https://rubryka.com/2019/03/30/u-kyyevi-vidbulosya-grandiozne-vidkryttya-frantsuzkoyi-vesny-2019/
https://rubryka.com/2019/03/30/u-kyyevi-vidbulosya-grandiozne-vidkryttya-frantsuzkoyi-vesny-2019/
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Site internet « gastroli.ua »

https://gastroli.ua/events/frantsuzka-vesna-2019

https://gastroli.ua/events/frantsuzka-vesna-2019
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Site internet « uain.press »

https://uain.press/news/frantsuzka-vesna-2019-vidkryttya-zapalnyj-dzhaz-ta-tantsi-v-
povitri-foto-1017926

https://uain.press/news/frantsuzka-vesna-2019-vidkryttya-zapalnyj-dzhaz-ta-tantsi-v-povitri-foto-1017926
https://uain.press/news/frantsuzka-vesna-2019-vidkryttya-zapalnyj-dzhaz-ta-tantsi-v-povitri-foto-1017926
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Site internet « ua.112.ua »

https://ua.112.ua/kultura/opublikovano-kinoprohramu-festyvaliu-frantsuzka-vesna-
485266.html

https://ua.112.ua/kultura/opublikovano-kinoprohramu-festyvaliu-frantsuzka-vesna-485266.html
https://ua.112.ua/kultura/opublikovano-kinoprohramu-festyvaliu-frantsuzka-vesna-485266.html
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Site internet « ukr.lb.ua »

https://ukr.lb.ua/culture/2019/03/30/423321_kiievi_vidkrilasya_16ta_frantsuzka.html

"Задуманий як історія занурення в матерію, сюжет спектаклю розгортається навколо
схожої на квітку оригінальної конструкції, яка відкривається, як величезна музична
шкатулка. Зачеплена на підйомний кран повітряна зірка спілкується з гнучкою
анемоною в повітрі, в той час як глядачі дивуються зі світлової ходи артистів по землі", -
йдеться в повідомленні організаторів.

https://ukr.lb.ua/culture/2019/03/30/423321_kiievi_vidkrilasya_16ta_frantsuzka.html
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Site internet « unn.com.ua »

https://www.unn.com.ua/uk/news/1789802-frantsuzka-vesna-znovu-v-kiyevi-chogo-chekati

https://www.unn.com.ua/uk/news/1789802-frantsuzka-vesna-znovu-v-kiyevi-chogo-chekati
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Site internet « telegraf.com.ua »

https://telegraf.com.ua/kultura/iskusstvo/4938548-frantsuzskaya-vesna-2019-v-ukraine-
otkryitie-festivalya-30-marta-video.html

(Vidéo)

https://telegraf.com.ua/kultura/iskusstvo/4938548-frantsuzskaya-vesna-2019-v-ukraine-otkryitie-festivalya-30-marta-video.html
https://telegraf.com.ua/kultura/iskusstvo/4938548-frantsuzskaya-vesna-2019-v-ukraine-otkryitie-festivalya-30-marta-video.html
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Site internet « krytyka.com »

https://krytyka.com/ua/news/events/shistnadtsyatyy-festyval-frantsuzka-vesna-v-ukrayini-
pres-konferentsiya

Колір оточує нас повсюдно – у природі, міському середовищі, в нашому повсякденному
житті. Колір відображає наші емоції, супроводжує наше суспільне життя, надає
виразности та рухомости мистецтву та культурі. Цього року у свій 16-й сезон
«Французька весна» розгорне свою активність у близько десяти містах країни; її яскраві
промені осяють українську столицю та реґіони. І все це завдяки спільній роботи
Французького інституту в Україні та мережі закладів «Альянс франсез», які, разом зі
своїми незмінними партнерами, забезпечують діяльність французької культурної
мережі.

Смілива, вимоглива, і водночас ігрова програма, яка віддзеркалює сучасну французьку
та франко-українську художну творчість, буде представлена українському глядачеві.

https://krytyka.com/ua/news/events/shistnadtsyatyy-festyval-frantsuzka-vesna-v-ukrayini-pres-konferentsiya
https://krytyka.com/ua/news/events/shistnadtsyatyy-festyval-frantsuzka-vesna-v-ukrayini-pres-konferentsiya
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Кіно
Cinéma

Site internet « kievkino.com.ua »

http://www.kievkino.com.ua/uk/1023/345/index.html

http://www.kievkino.com.ua/uk/1023/345/index.html
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Site internet « kinowar.com »

http://kinowar.com/французька-весна-2019-оголошує-кінопро/

За традицією, в кінопрограму «Французької весни» також увійшла добірка «Довгі ночі
короткого метра». Глядачі зможуть насолодитися колекцією найкращих французьких
короткометражок в нічний час. Більшість фільмів «Ночей» були представлені на
міжнародних кінофестивалях в Каннах, Клермон-Феррані, Нью-Йорку і Торонто. У Києві
добірка буде показана в кінотеатрі «Жовтень» 19 і 20 квітня.

http://kinowar.com/французька-весна-2019-оголошує-кінопро/
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Site internet « style.nv.ua »

https://style.nv.ua/kultura/kino-francuzskoy-vesny-2019-segodnya-otkryvaetsya-festival-
dopremernyh-pokazov-50012732.html

В кинопрограмму 16 фестиваля Французская весна вошли новинки
национального кинематографа на Фестивале допремьерных показов,
ретроспективная программаШарман Легран и музыка французского
кино и традиционные Долгие ночи короткого метра.

Фестиваль допремьерных показов дает зрителям возможность первыми увидеть
самые актуальные киноновинки. Показы в Киеве пройдут с 4 по 10 апреля. Программу
открывает трагикомедия Эдмон про знаменитого французского драматурга Эдмона
Ростана, и создание его классической пьесы Сирано де Бержерак.

Показы кинопрограммы Французской весны пройдут в Киеве, Днепре, Запорожье,
Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Ровно, Харькове, Черновцах и других городах.
Полный список городов можно будет найти на сайтах Французского института и
компании Артхаус Трафик.

https://style.nv.ua/kultura/kino-francuzskoy-vesny-2019-segodnya-otkryvaetsya-festival-dopremernyh-pokazov-50012732.html
https://style.nv.ua/kultura/kino-francuzskoy-vesny-2019-segodnya-otkryvaetsya-festival-dopremernyh-pokazov-50012732.html
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Site internet « ukrinform.ua »

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673647-francuzka-vesna-u-kievi-startue-festival-
dopremernih-kinopokaziv.html

Як зазначається, також у програмі фестивалю драма “Обіцянка на світанку” -
екранізація однойменного роману лауреата Гонкурівської премії Ромена Гарі, що
розповідає про матір письменника, яка з його ранніх років вірила в його блискуче
майбутнє і пророкувала йому кар'єру дипломата. У головних ролях – П'єр Ніне та
Шарлотта Генсбур.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673647-francuzka-vesna-u-kievi-startue-festival-dopremernih-kinopokaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2673647-francuzka-vesna-u-kievi-startue-festival-dopremernih-kinopokaziv.html
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Site internet « gorod.dp.ua »

https://gorod.dp.ua/afisha/event/50174

Весна – це пора року, на яку дуже чекають! Вона асоціюється з теплотою та
оновленням.
В Україні ця пора року набуває ще й іншого виміру – як французько-український
культурний сезон, інтенсивний та захоплюючий, що розквітає по всій країні. Цьогорічна
«Французька весна» обрала тематику, яка щодня набуватиме іншої форми, варіюючи
від події до події: колір!
Колір оточує нас повсюди – у природі, міському середовищі, в нашому повсякденному
житті. Колір відображає наші емоції, супроводжує наше суспільне життя, надає
виразності та рухомості мистецтву та культурі.

https://gorod.dp.ua/afisha/event/50174
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Site internet « focus.ua »

https://focus.ua/culture/425621-francuzskaya-vesna-2019-kino-kotoroe-ochen-zhdut-
prezentuet-ukrsibbank.html

https://focus.ua/culture/425621-francuzskaya-vesna-2019-kino-kotoroe-ochen-zhdut-prezentuet-ukrsibbank.html
https://focus.ua/culture/425621-francuzskaya-vesna-2019-kino-kotoroe-ochen-zhdut-prezentuet-ukrsibbank.html
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Site internet « mostkino.dp.ua »

https://mostkino.dp.ua/uk/dlinnye-nochi-korotkogo-metra-2019/

https://mostkino.dp.ua/uk/dlinnye-nochi-korotkogo-metra-2019/
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Site internet « my.ukrsibbank.com »

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408029/

Цього року UKRSIBBANK є партнером кінопрограми фестивалю. «Французька весна» —
фестиваль, що пропонує кожного року новаторські проекти і є простором обміну,
креативу, розваг та копродукцій. Цього року на українських шанувальників
французького мистецтва чекає насичена різноманітна програма у дев’яти українських
містах Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Одеса, Рівне, Харків, Чернівці.
Вперше обрана загальна тема фестивалю – КОЛІР.

Весна – це пора року, на яку дуже чекають! Вона асоціюється з теплотою та
оновленням. В Україні ця пора року набуває ще й іншого виміру – як французько-
український культурний сезон, інтенсивний та захоплюючий, що розквітає по всій
країні. Цьогорічна «Французька весна» обрала тематику, яка щодня набуватиме іншої
форми, варіюючи від події до події: колір!

Колір оточує нас повсюди – у природі, міському середовищі, в нашому повсякденному
житті. Колір відображає наші емоції, супроводжує наше суспільне життя, надає
виразності та рухомості мистецтву та культурі.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408029/
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Французька весна: від міста до міста
Ville par ville

Lviv
Львів

Site internet « lviv.vgorode.ua »

https://lviv.vgorode.ua/event/theater/2522748-festyval-frantsuzka-vesna

https://lviv.vgorode.ua/event/theater/2522748-festyval-frantsuzka-vesna
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Site internet « lviv-online.com »

http://lviv-online.com/ua/events/festival/festyval-frantsuzka-vesna-u-lvovi-2019/

http://lviv-online.com/ua/events/festival/festyval-frantsuzka-vesna-u-lvovi-2019/
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Site internet « city-adm.lviv.ua »

https://city-adm.lviv.ua/news/culture/262367-u-lvovi-vidbudetsia-shistnadtsiata-frantsuzka-
vesna

« Хочу вам подякувати за таку добру ініціативу, яка вже є протягом певного часу.
Весна до нас приходить разом із Французькою весною. Дуже багато гарних
цікавих заходів будуть цього року. Хочу запросити усіх львів’ян відвідувати події,
тому що дуже гарно, що цього року обрано ще такий мікс разом із модою », —
зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

Шістнадцята «Французька Весна» розпочнеться 20 березня із унікального показу
моди знаменитої французької дизайнерки Ізабель Тош у музейно-культурному
комплексі пивної історії « Львіварня ».

Шістнадцятий рік поспіль «Французька Весна» у Львові пропонує найцікавіші
та найунікальніші події і заходи для абсолютно різної цільової аудиторії, презентуючи
французьку культуру у різних формах мистецтва.

https://city-adm.lviv.ua/news/culture/262367-u-lvovi-vidbudetsia-shistnadtsiata-frantsuzka-vesna
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/262367-u-lvovi-vidbudetsia-shistnadtsiata-frantsuzka-vesna
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Site internet « ot-ot.lviv.ua »

http://ot-ot.lviv.ua/uk/event/?ca_eventid=21218

http://ot-ot.lviv.ua/uk/event/?ca_eventid=21218
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Site internet « dyvys.info »

https://dyvys.info/2019/03/15/nastupnogo-tyzhnya-u-lvovi-startuye-festyval-frantsuzka-
vesna/

Вже 20 березня у Львові стартує традиційний фестиваль Французька весна 2019.

Фестиваль триватиме до 30 квітня й об’єднає десятки різних подій і заходів. Головною
темою цьогорічної Французької весни 2019 став колір. Відтак, справжні барви Франції
львів’яни зможуть побачити на відкритті фестивалю – під час показу мод «Прет-а-жете»
від французької мисткині Ізaґюс. Показ відбудеться 20 березня о 19:30 у Львіварні, що
на Клепарівській, 18.

https://dyvys.info/2019/03/15/nastupnogo-tyzhnya-u-lvovi-startuye-festyval-frantsuzka-vesna/
https://dyvys.info/2019/03/15/nastupnogo-tyzhnya-u-lvovi-startuye-festyval-frantsuzka-vesna/


46

Site internet « ukrinform.ua »

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2662366-cogo-tizna-do-lvova-zavitae-francuzka-
vesna.html

У рамках фестивалю можна буде відвідати зустрічі з українськими та французькими
митцями, прогулятись історичними місцями Львова із шармом Франції, побувати на
виставах французьких та українських театрів, а також послухати доброго джазу в
улюбленій “Дзизі” - і взагалі по-справжньому відчути дух Франції в місті Лева.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2662366-cogo-tizna-do-lvova-zavitae-francuzka-vesna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2662366-cogo-tizna-do-lvova-zavitae-francuzka-vesna.html
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Рівне
Rivné

Site internet « rivnepost.rv.ua »

https://rivnepost.rv.ua/news/frantsuzka-vesna-povernetsya-do-rivnoho-vzhe-nastupnoho-
tizhnya

«Французька весна» - це щорічний фестиваль, який, не змінюючи формат, пропонує
кожного року новаторські проекти і є простором обміну, креативу, розваг та
копродукцій. На відміну від більшості міст України, де проходить «Французька весна»,
Рівне фестивалить довше – практично цілий місяць. Цього року – з 2 по 29 квітня.

https://rivnepost.rv.ua/news/frantsuzka-vesna-povernetsya-do-rivnoho-vzhe-nastupnoho-tizhnya
https://rivnepost.rv.ua/news/frantsuzka-vesna-povernetsya-do-rivnoho-vzhe-nastupnoho-tizhnya
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Site internet « 7d.rv.ua »

http://7d.rv.ua/news/2019-04-02/francuzka-vesna-znovu-v-rivnomu

http://7d.rv.ua/news/2019-04-02/francuzka-vesna-znovu-v-rivnomu
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Site internet « oblrada.rv.ua »

http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/16330/

http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/16330/
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Site internet « ritm.tv »

https://ritm.tv/rivne_gotuetsya_zustriti_frantsuzku_vesnu

https://ritm.tv/rivne_gotuetsya_zustriti_frantsuzku_vesnu
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Site internet « rivne1.tv »

http://rivne1.tv/news/136-u-rivnomu-rozpochalasya-frantsuzka-vesna

http://rivne1.tv/news/136-u-rivnomu-rozpochalasya-frantsuzka-vesna
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Site internet « topnews.rv.ua »

http://topnews.rv.ua/other/2019/04/02/116336.html

http://topnews.rv.ua/other/2019/04/02/116336.html
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Запоріжжя
Zaporijjia

Site internet « afzaporojie.com.ua »

http://afzaporojie.com.ua/Альянс-Франсез-Запорожье/французька-весна-2019-в-
запоріжжі-1554449837.html

http://afzaporojie.com.ua/Альянс-Франсез-Запорожье/французька-весна-2019-в-запоріжжі-1554449837.html
http://afzaporojie.com.ua/Альянс-Франсез-Запорожье/французька-весна-2019-в-запоріжжі-1554449837.html


54

Site internet « zp-pravda.info »

http://zp-pravda.info/2019/03/24/frantsuzka-vesna-v-zaporizhzhi/

http://zp-pravda.info/2019/03/24/frantsuzka-vesna-v-zaporizhzhi/
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Site internet « tv5.zp.ua »

https://tv5.zp.ua/news/francuzka-vesna-zavitaye-do-zaporizhzhya/

https://tv5.zp.ua/news/francuzka-vesna-zavitaye-do-zaporizhzhya/
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Site internet « zp.depo.ua »

https://zp.depo.ua/ukr/zp/dzhaz-na-naberezhniy-ta-vistava-veletniv-yak-ne-progaviti-
frantsuzku-vesnu-u-zaporizhzhi-20190322935486

У Запоріжжі продовж квітня відбуватиметься щорічний фестиваль французької культури
в Україні "Французька весна". Цьогорічна "весна" у Запоріжжі - шістнадцята. У місті
фестиваль відбувається з 2004 року, тобто з того часу, як прийшов до України. Деякі
нюанси програми заходу поки що уточнюються, але дещо вже достеменно відомо.

https://zp.depo.ua/ukr/zp/dzhaz-na-naberezhniy-ta-vistava-veletniv-yak-ne-progaviti-frantsuzku-vesnu-u-zaporizhzhi-20190322935486
https://zp.depo.ua/ukr/zp/dzhaz-na-naberezhniy-ta-vistava-veletniv-yak-ne-progaviti-frantsuzku-vesnu-u-zaporizhzhi-20190322935486
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Site internet « mig.com.ua »

https://mig.com.ua/v-zaporozhe-gotovitsja-rascvesti-francuzskaja-vesna/

Многодневный праздник французской культуры и искусств
организовывает Французский институт в Украине, опираясь на сеть культурных
центров «Альянс Франсез» . Об этом рассказала на пресс-конференции атташе
культурной службы Посольства Франции в Украине госпожа Кларисс Броссар. В этом
году привилегированными партнерами фестиваля являются шесть «Альянсов» –
в Харькове, Одессе, Днепре, Ровно, Львове и Запорожье. Еще два украинских города
– Черновцы и Ивано-Франковск будут принимать «Французскую весну» в качестве
партнеров-франкофилов.

“За 16 лет «Французская весна стала знаковым событием для любителей
французской культуры. Благодаря центрам «Альянс Франсез» смелые,
требовательные и одновременно развлекательные события будут доступны не
только жителям столицы”, – подчеркнула госпожа Броссар.

Фестиваль поддерживают гостиничная сеть «Премьер-палас», банки Креди Агриколь и
УкрСибБанк, другие компании.

https://mig.com.ua/v-zaporozhe-gotovitsja-rascvesti-francuzskaja-vesna/
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Site internet « iz.com.ua »

http://iz.com.ua/zaporoje/kogda-v-zaporozhe-nastupit-frantsuzskaya-vesna

http://iz.com.ua/zaporoje/kogda-v-zaporozhe-nastupit-frantsuzskaya-vesna


59

Site internet « 061.ua »

https://www.061.ua/news/2370408/francuzskaa-vesna-v-centre-zaporoza-pokazali-
predstavlenie-so-svetasimisa-gigantami-video-programma

Кроме того, на сайте "Альянс Франсез Запорожье" появились анонсы и других
мероприятий "Французской весны 2019".

Сегодня, 19 апреля, в 23:00 в кинотеатре "Байда" стартуют "Длинные ночи короткого
метра". Эта ночь кино продлится 337 минут.

https://www.061.ua/news/2370408/francuzskaa-vesna-v-centre-zaporoza-pokazali-predstavlenie-so-svetasimisa-gigantami-video-programma
https://www.061.ua/news/2370408/francuzskaa-vesna-v-centre-zaporoza-pokazali-predstavlenie-so-svetasimisa-gigantami-video-programma
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Харків
Kharkiv

Site internet « kharkov.comments.ua »

https://kharkov.comments.ua/news/u-harkovi-projde-francuzka-vesna-opublikovana-
programa-festivalju/

https://kharkov.comments.ua/news/u-harkovi-projde-francuzka-vesna-opublikovana-programa-festivalju/
https://kharkov.comments.ua/news/u-harkovi-projde-francuzka-vesna-opublikovana-programa-festivalju/
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Site internet « city.kharkov.ua »

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kontserti-kinopokazi-i-vulichna-vistava-u-kharkovi-
proyde-frantsuzka-vesna-41236.html

За словами організаторів, цього року фестиваль присвячений темі кольору, який оточує
людину всюди - в природі, міському середовищі, в повсякденному житті, він надає
виразності і руху мистецтву та культурі. Традиційно фестиваль пройде в 11 містах
України, в тому числі в Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі,
Рівному, Чернівцях, Харкові.

« Вперше фестиваль « Французька весна » був проведений 2004 року. Це було
спонтанно, сьогодні його чекає як широка публіка, так і професіонали. Це воістину
національний проект, який ми дуже цінуємо. У такій великій країні, як Україна
організувати масштабний фестиваль дуже складно », - зазначила під час прес-
конференції у Харкові виконавчий директор Французького Інституту в Україні Селін
Метель.

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kontserti-kinopokazi-i-vulichna-vistava-u-kharkovi-proyde-frantsuzka-vesna-41236.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kontserti-kinopokazi-i-vulichna-vistava-u-kharkovi-proyde-frantsuzka-vesna-41236.html


62

Site internet « objectiv.tv »

https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/30/v-harkove-startoval-festival-frantsuzskaya-
vesna/

https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/30/v-harkove-startoval-festival-frantsuzskaya-vesna/
https://www.objectiv.tv/objectively/2019/03/30/v-harkove-startoval-festival-frantsuzskaya-vesna/
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Site internet « v-news.com.ua »

http://v-news.com.ua/u-harkovi-znov-frantsuzka-vesna/

http://v-news.com.ua/u-harkovi-znov-frantsuzka-vesna/
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Site internet « sq.com.ua »

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.03.2019/v_harkove_startovala_frantsuzskaya
_vesna/

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.03.2019/v_harkove_startovala_frantsuzskaya_vesna/
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.03.2019/v_harkove_startovala_frantsuzskaya_vesna/
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Site internet « vecherniy.kharkov.ua »

https://vecherniy.kharkov.ua/news/155692/

Официальное открытие фестиваля «Французская весна в Украине» и Международного
музыкального фестиваля KharkivMusicFest-19 состоялось 29 марта в органном зале
Харьковской филармонии.

– 16-й год подряд Харьков принимает фестиваль «Французская весна», который стал
знаковым событием в культурной жизни города. Каждый новый фестиваль является
неповторимым и всегда ставит на первый план оригинальность и разнообразие
современного французского искусства, – отметила посол Франции в Украине Изабель
Дюмон, принявшая участие в открытии фестиваля.

https://vecherniy.kharkov.ua/news/155692/
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Site internet « 1562.kharkov.ua »

http://www.1562.kharkov.ua/ru/news/u-harkovi-startuvav-festival-frantsuzka-vesna-
10976.html

«16-й рік поспіль Харків приймає фестиваль «Французька весна», який став знаковою
подією в культурному житті міста. Кожен новий фестиваль є неповторним і завжди
ставить на перший план оригінальність і різноманітність сучасного французького
мистецтва», - зазначила Ізабель Дюмон.

http://www.1562.kharkov.ua/ru/news/u-harkovi-startuvav-festival-frantsuzka-vesna-10976.html
http://www.1562.kharkov.ua/ru/news/u-harkovi-startuvav-festival-frantsuzka-vesna-10976.html
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Дніпро
Dnipro

Site internet « unian.ua »

https://www.unian.ua/lite/stars/10496184-u-dnipri-provedut-shchorichniy-festival-
francuzka-vesna-programa.html

https://www.unian.ua/lite/stars/10496184-u-dnipri-provedut-shchorichniy-festival-francuzka-vesna-programa.html
https://www.unian.ua/lite/stars/10496184-u-dnipri-provedut-shchorichniy-festival-francuzka-vesna-programa.html
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Site internet « 11tv.dp.ua »

https://11tv.dp.ua/news/dp/20190327-30069.html

https://11tv.dp.ua/news/dp/20190327-30069.html
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Site internet « 056.ua »

https://www.056.ua/news/2347207/francuzskaa-vesna-v-ukraine-v-dnepre-provedut-
ezegodnyj-festival

https://www.056.ua/news/2347207/francuzskaa-vesna-v-ukraine-v-dnepre-provedut-ezegodnyj-festival
https://www.056.ua/news/2347207/francuzskaa-vesna-v-ukraine-v-dnepre-provedut-ezegodnyj-festival
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Site internet « segodnya.ua »

https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepre-proydet-masshtabnyy-festival-
francuzskaya-vesna-1244336.html

В Днепре готовятся к проведению масштабного фестиваля "Французская весна", во
время которого горожане смогут увидеть театрализованное уличное выступление
французских артистов, джазовый концерт от трио Венсана Буржекса, фотовыставку, а
также представление "Французский след в истории Украины XVIII-XIX столетий".

Корреспондент "Сегодня" узнал, чем примечателен фестиваль и как организаторы
планируют удивить днепрян.

Так, в Украине "Французская весна" проводится уже 16-й год подряд. Ежегодно
фестиваль посещают не только французы, живущие в Днепре, но и местные жители,
которые интересуются европейской культурой и искусством. В нынешнем году
организаторы подготовили целый карнавал.

https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepre-proydet-masshtabnyy-festival-francuzskaya-vesna-1244336.html
https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-dnepre-proydet-masshtabnyy-festival-francuzskaya-vesna-1244336.html
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Site internet « dnepr.com »

https://dnepr.com/dp-afisha/5-aprelja-v-dnepre-provedut-festival-francuzskaja-vesna.html

« Уже 16 лет приход весны у нас ассоциируется с ярким фестивалем« Французская
весна в Украине ». Ежегодно наши французские партнеры находят, чем удивить
днепрян. Они применяют новые подходы, новые формы, новые идеи, таким образом,
предлагая украинцам сделать все, чтобы стать ближе к европейскому сообществу.
Поэтому мы приглашаем всех на эту феерическое культурное событие, которое уже
очень скоро начнется в нашем городе», — рассказал начальник управления культуры
департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений
Хорошилов.

https://dnepr.com/dp-afisha/5-aprelja-v-dnepre-provedut-festival-francuzskaja-vesna.html
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Site internet « dp.informator.ua »

https://dp.informator.ua/2019/04/20/v-dnepre-proshlo-ulichnoe-predstavlenie-tri-totema-
kak-eto-bylo/

Представление прошло в рамках программы « Французская весна ». Культурное
событие проходит в городе уже третий год подряд. С помощью фестиваля французские
партнеры Украины помогают украинцам стать ближе к европейскому сообществу.
Традиционно организаторы фестиваля предлагают жителям Днепра окунуться в мир
французского искусства. Этот фестиваль проходит в рамках программы мэра Бориса
Филатова « Культурная столица ».

https://dp.informator.ua/2019/04/20/v-dnepre-proshlo-ulichnoe-predstavlenie-tri-totema-kak-eto-bylo/
https://dp.informator.ua/2019/04/20/v-dnepre-proshlo-ulichnoe-predstavlenie-tri-totema-kak-eto-bylo/
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Site internet « 9-channel.com »

http://9-channel.com/2019/04/18/19-kvitnya-na-ploshhi-geroyiv-majdanu-unikalna-
vulichna-vistava-tri-totemi-
komentar/?fbclid=IwAR2FZDyLLkViLMqA_ok7dYCjSONSjfEjLk8cRfFNQnTyOUuG1G2GMMnV
CZI

http://9-channel.com/2019/04/18/19-kvitnya-na-ploshhi-geroyiv-majdanu-unikalna-vulichna-vistava-tri-totemi-komentar/?fbclid=IwAR2FZDyLLkViLMqA_ok7dYCjSONSjfEjLk8cRfFNQnTyOUuG1G2GMMnVCZI
http://9-channel.com/2019/04/18/19-kvitnya-na-ploshhi-geroyiv-majdanu-unikalna-vulichna-vistava-tri-totemi-komentar/?fbclid=IwAR2FZDyLLkViLMqA_ok7dYCjSONSjfEjLk8cRfFNQnTyOUuG1G2GMMnVCZI
http://9-channel.com/2019/04/18/19-kvitnya-na-ploshhi-geroyiv-majdanu-unikalna-vulichna-vistava-tri-totemi-komentar/?fbclid=IwAR2FZDyLLkViLMqA_ok7dYCjSONSjfEjLk8cRfFNQnTyOUuG1G2GMMnVCZI
http://9-channel.com/2019/04/18/19-kvitnya-na-ploshhi-geroyiv-majdanu-unikalna-vulichna-vistava-tri-totemi-komentar/?fbclid=IwAR2FZDyLLkViLMqA_ok7dYCjSONSjfEjLk8cRfFNQnTyOUuG1G2GMMnVCZI
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Site internet « dniprorada.gov.ua »

https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/31793/kulturna-stolicya-u-dnipri-zavershivsya-
festival-francuzka-vesna-
2019?fbclid=IwAR0Hh6fxLemjUllYxlra5Qggrw0ANxyo7tB16PswHSdNEHEJ_yBURTVlTcw

https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/31793/kulturna-stolicya-u-dnipri-zavershivsya-festival-francuzka-vesna-2019?fbclid=IwAR0Hh6fxLemjUllYxlra5Qggrw0ANxyo7tB16PswHSdNEHEJ_yBURTVlTcw
https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/31793/kulturna-stolicya-u-dnipri-zavershivsya-festival-francuzka-vesna-2019?fbclid=IwAR0Hh6fxLemjUllYxlra5Qggrw0ANxyo7tB16PswHSdNEHEJ_yBURTVlTcw
https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/31793/kulturna-stolicya-u-dnipri-zavershivsya-festival-francuzka-vesna-2019?fbclid=IwAR0Hh6fxLemjUllYxlra5Qggrw0ANxyo7tB16PswHSdNEHEJ_yBURTVlTcw
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Iвано-Франківськ
Ivano-Frankivsk

Site internet « if.gov.ua »

http://www.if.gov.ua/news/v-ivano-frankivsku-rozpochavsya-festival-francuzka-vesna-1

http://www.if.gov.ua/news/v-ivano-frankivsku-rozpochavsya-festival-francuzka-vesna-1
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Site internet « zik.ua »

https://zik.ua/news/2019/03/20/do_ivanofrankivska_vtretie_zavitaie_festyval_frantsuzka_v
esna_1533299

https://zik.ua/news/2019/03/20/do_ivanofrankivska_vtretie_zavitaie_festyval_frantsuzka_vesna_1533299
https://zik.ua/news/2019/03/20/do_ivanofrankivska_vtretie_zavitaie_festyval_frantsuzka_vesna_1533299
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Site internet « if.suspilne.media »

https://if.suspilne.media/news/17074

https://if.suspilne.media/news/14440

https://if.suspilne.media/news/17074
https://if.suspilne.media/news/14440
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Site internet « galychyna.if.ua »

https://galychyna.if.ua/analytic/ivano-frankivsk-zustrine-svoyu-tretyu-frantsuzku-vesnu/

У столиці України все розпочнеться на Софійській площі в Києві, де покажуть проект-
виставу «Садівниця Мю і кінематика флюїдів». Сюжет постановки розгортатиметься
навколо схожої на квітку конструкції, яка буде відкриватися, як величезна музична
шкатулка. А далі фестивальні акції підхоплять інші міста України. Так, протягом місяця
відбуватимуться безліч безпрецедентних мистецьких акцій на перетині різних жанрів
мистецтва.

Також частиною програми стане створення трьох муралів французькими художниками
в Києві, Львові та Рівному. Мурал на стінах київської школи № 106 створить художник
GoddoG, чия творчість знаходиться на межі урбаністичного мистецтва, абстракції та
вільної фігуративності. Один з піонерів французького стріт-арту Marko93 створить два
мурали у Львові та Рівному, і проведе майстер-клас зі світлового графіті.

https://galychyna.if.ua/analytic/ivano-frankivsk-zustrine-svoyu-tretyu-frantsuzku-vesnu/
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Site internet « typical.if.ua »

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsk-vtrete-priyde-frantsuzka-vesna

Про це 20 березня на прес-конференції розповіли організатори дійства, пише Типовий
Франківськ.
Офіційне відкриття фестивалю відбудеться 4 квітня. Упродовж місяця прикарпатці та
гості міста зможуть насолоджуватися колоритом французького мистецтва та краще
ознайомитися із французькою культурою. Цьогоріч фестиваль неабияк здивує :
кінопокази, виставки, театральні вистави та концерти. Не обійдеться і без візитів
паризьких зірок.
Про те, що представлять шанувальникам французьких перформансів, розповіла радник
з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні Наталі Берас.
« Це особливий день для французів, тому що французька весна розочинається якраз 20
березня. Метою тематики фестивалю є налагодження стосунків між Францією та
Україною. Цього року в його рамках передбачаємо більше різноманітних культурних
заходів. Я дякую організації Парі-ІФ », яка існує для розвитку французької культури в
Івану-Франківську", - говорить Наталі Берас.

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsk-vtrete-priyde-frantsuzka-vesna
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Site internet « kurs.if.ua »

https://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_proyde_tretya_frantsuzka_vesna_73808.html

"Французька весна" цими днями проходитиме у різних містах України. Так організатори
хочуть популяризувати мову та культуру Франції, пише Sotka.
На фестиваль до Івано-Франківська запросили чимало поважних гостей із Франції.

Радниця з питань культури та співробітництва Посольства Франції Наталі Берас
зазначає, що глобальна мета "Французької весни" – налагодити стосунки між Україною
та Францією.

"Колір нас супроводжує усюди в житті, природі. Це колір відчуттів. Є колір тиші,
тепла чи холоду. Колір також може символізувати відносини, у тому числі відносини
України та Франції", – зазначає Наталі Берас.

https://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_proyde_tretya_frantsuzka_vesna_73808.html
https://sotka.life/liubov-i-molodist-u-frankivsku-rozpochnetsia-frantsuzka-vesna/
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Site internet « galician.today »

http://www.galician.today/v-ivano-frankivsku-rozpochavsya-festyval-frantsuzka-vesna-
2019/

http://www.galician.today/v-ivano-frankivsku-rozpochavsya-festyval-frantsuzka-vesna-2019/
http://www.galician.today/v-ivano-frankivsku-rozpochavsya-festyval-frantsuzka-vesna-2019/
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Чернівці
Tchernivtsi

Site internet « tva.ua »

https://tva.ua/2019/04/12/frantsuzka-vesna-povertaietsia-u-chernivtsi/

За словами пана Тараса, цьогоріч тематика фестивалю — колір, що оточує нас повсюди,
надаючи виразності та рухомості мистецтву й культурі. А Чернівці – це місто, де
французька присутність колись мала велике місце. Зокрема, на вулиці Ольги
Кобилянської діяв французько-буковинський культурний центр. Викладач уже багато
років досліджує зв’язки Буковини та Франції, віднаходить імена тих французів, чиє
коріння з нашого краю.

https://tva.ua/2019/04/12/frantsuzka-vesna-povertaietsia-u-chernivtsi/
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Site internet « acc.cv.ua »

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/festival-francuzka-vesna-v-ukrayini-vpershe-u-
chernivcyah-43567

Цього року у свій 16-й сезон «Французька весна» розгорне свою активність у близько
десяти містах країни; її яскраві промені осяють українську столицю та регіони. І все це
завдяки спільній роботі Французького інституту в Україні та мережі закладів «Альянс
Франсез», які, разом зі своїми незмінними партнерами, забезпечують діяльність
французької культурної мережі. Смілива, вимоглива, і водночас ігрова програма, яка
віддзеркалює сучасну французьку та франко-українську художню творчість, буде
представлена українському глядачеві.

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/festival-francuzka-vesna-v-ukrayini-vpershe-u-chernivcyah-43567
https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/festival-francuzka-vesna-v-ukrayini-vpershe-u-chernivcyah-43567
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Site internet « promin.cv.ua »

http://promin.cv.ua/2019/04/09/do-chernivtsiv-pryide-frantsuzka-vesna.html

http://promin.cv.ua/2019/04/09/do-chernivtsiv-pryide-frantsuzka-vesna.html
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http://promin.cv.ua/2019/04/12/frantsuzka-vesna-startuvala-u-chernivtsiakh.html

http://promin.cv.ua/2019/04/12/frantsuzka-vesna-startuvala-u-chernivtsiakh.html
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Site internet « pogliad.ua »

https://pogliad.ua/news/culture/francuzka-vesna-potishit-chernivchan-koncertami-370290

У рамках року французької мови в Україні музиканти підготували нетипову органну
програму: звучатимуть твори композиторів Швейцарії, Канади, Франції, Марокко та
Бельгії, серед яких шедеври Е. Саті, А. Онеґґера, О. Мессіана. Доповнить їх декламація
поезії від Еммануеля Плейнтеля – французького митця, відомого своїми
експериментами з мелодією та словом.

https://pogliad.ua/news/culture/francuzka-vesna-potishit-chernivchan-koncertami-370290
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Site internet « chernivetski.info »

https://chernivetski.info/uk/news-689

https://chernivetski.info/uk/news-689
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Oдеса
Odessa

Site internet « afodessa.com.ua »

http://afodessa.com.ua/альянс-франсез-одесса/французька-весна-2019.html

Для Одеситів - це можливість ближче познайомитися з французькою культурою, яка
протягом багатьох років давала значний вплив на розвиток і становлення нашого міста.
Подробиці програми вже дуже скоро з'являться на нашому сайті!

http://afodessa.com.ua/альянс-франсез-одесса/французька-весна-2019.html
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Site internet « culturemeter.od.ua »

http://culturemeter.od.ua/francuzskaja-vesna-v-odesse-2019-polnoe-raspisanie-66580/

« Французская весна » — один из самых крупных мультидисциплинарных фестивалей в
Украине от компании Alliance Française Odessa. В этом году 16-я « Французская весна »
выбрала тематику, которая каждый день способна обретать новую форму, варьируясь
от события к событию: цвет! « Цвет – это в первую очередь и, наверное, в большей
мере, чем рисунок, означает освобождение », не зря так говорил французский
художник и скульптор Анри Матисс.

Цвет окружает нас повсюду – в природе, городской среде, в нашей повседневной
жизни, он дает выразительность и подвижность искусству и культуре. Цвет всегда был
инструментом художников, именно им они передавали эмоции. Как писал Мишель
Пастуро в своей « Малой книге цветов »: « Цвета передают табу, предрассудки,
которым мы подсознательно покоряемся; они скрывают в себе определенный смысл,
который влияет на наше окружение, наше поведение, наш язык и наше воображение.
Цвета имеют бурную историю, которая предсказывает эволюцию человеческого
мировосприятия ».

http://culturemeter.od.ua/francuzskaja-vesna-v-odesse-2019-polnoe-raspisanie-66580/
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Site internet « forshmag.me »

http://forshmag.me/2019/03/22/frantsuzskaya-vesna-v-odesse-top-7-sobytij-festivalya/

http://forshmag.me/2019/03/22/frantsuzskaya-vesna-v-odesse-top-7-sobytij-festivalya/
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Site internet « timer-odessa.net »

http://timer-
odessa.net/neformat/sharman_legran_moda_ot_izagyus_i_progulki_k_domu_koklena_v_od
esse_nastupaet_frantsuzskaya_vesna_921.html?fbclid=IwAR3HBEB4KrDivoOqBGiomm3YNk
V9PCA2Hkh80ARgcF2wV6O_sx6vkB-WNas

«Надеюсь, наш фестиваль будет цветным для вас и подарит море эмоций, — говорит
директор «Альянс Франсез» Одессы Диана Бангура. — Особенностью этого года будет
архитектурный аспект».

Франция немыслима без таких своих «изюминок», как изысканная гастрономия,
высокая мода.

Великая французская литература нашла продолжение в произведениях
современников.

http://timer-odessa.net/neformat/sharman_legran_moda_ot_izagyus_i_progulki_k_domu_koklena_v_odesse_nastupaet_frantsuzskaya_vesna_921.html?fbclid=IwAR3HBEB4KrDivoOqBGiomm3YNkV9PCA2Hkh80ARgcF2wV6O_sx6vkB-WNas
http://timer-odessa.net/neformat/sharman_legran_moda_ot_izagyus_i_progulki_k_domu_koklena_v_odesse_nastupaet_frantsuzskaya_vesna_921.html?fbclid=IwAR3HBEB4KrDivoOqBGiomm3YNkV9PCA2Hkh80ARgcF2wV6O_sx6vkB-WNas
http://timer-odessa.net/neformat/sharman_legran_moda_ot_izagyus_i_progulki_k_domu_koklena_v_odesse_nastupaet_frantsuzskaya_vesna_921.html?fbclid=IwAR3HBEB4KrDivoOqBGiomm3YNkV9PCA2Hkh80ARgcF2wV6O_sx6vkB-WNas
http://timer-odessa.net/neformat/sharman_legran_moda_ot_izagyus_i_progulki_k_domu_koklena_v_odesse_nastupaet_frantsuzskaya_vesna_921.html?fbclid=IwAR3HBEB4KrDivoOqBGiomm3YNkV9PCA2Hkh80ARgcF2wV6O_sx6vkB-WNas
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Site internet « odessapost.com »

http://www.odessapost.com/10-aprelja-v-odesse-nachnetsja-francuzskaja-vesna/

http://www.odessapost.com/10-aprelja-v-odesse-nachnetsja-francuzskaja-vesna/
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Site internet « ofd.org.ua »

https://ofd.org.ua/news/французская-весна-в-украине-2019/

Французская чувственность в сочетании с художественным мастерством импровизаций
Pokaz trio? Мы считаем, что эти две составляющие дадут невероятно вдохновляющий
результат.
Приглашаем вас почувствовать дыхание французской весны, которое будет пронизано
мастерским музыкальным экспериментом группы и чувственностью мелодий страны,
которая является синонимом творческой свободы.
Improvisation à la française – это специально разработанная программа, которая
открывает нам возможности старых мелодий через призму пронзительных аккордов
Pokaz Trio.
Программа концерта состоит из авторской музыки и импровизаций на тему творчества
французских композиторов.

https://ofd.org.ua/news/французская-весна-в-украине-2019/
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Site internet « odessamedia.net »

https://odessamedia.net/news/francuzskaya-vesna-2019-v-odesse-arhitekturnie-progulki-
master-klass-ot-shef-povarov-i-modnii-performans/

https://odessamedia.net/news/francuzskaya-vesna-2019-v-odesse-arhitekturnie-progulki-master-klass-ot-shef-povarov-i-modnii-performans/
https://odessamedia.net/news/francuzskaya-vesna-2019-v-odesse-arhitekturnie-progulki-master-klass-ot-shef-povarov-i-modnii-performans/
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Site internet « uc.od.ua »

https://uc.od.ua/news/culture/1212975

https://uc.od.ua/news/culture/1212975
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Site internet « lotsia.com.ua »

https://lotsia.com.ua/article/francuzskaya-vesna-v-odesse-vse-vidy-iskusstva-v-odnom-
festivale

В этом году « Французская весна в Одессе » предлагает публике смелую,
требовательную, и одновременно развлекательную программу, которая отражает
современное французское и франко-украинское творчество. Стартует фестиваль уже 10
апреля. Обязательно посмотрите программу, там наверняка что-зацепит ваше
внимание – тем более, что почти на все мероприятия вход свободный.

https://lotsia.com.ua/article/francuzskaya-vesna-v-odesse-vse-vidy-iskusstva-v-odnom-festivale
https://lotsia.com.ua/article/francuzskaya-vesna-v-odesse-vse-vidy-iskusstva-v-odnom-festivale
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Site internet « pushkinska.net »

https://pushkinska.net/news/francuzskaya-vesna-v-odesse-pokazhut-dva-filma-o-lyubvi

Кинопоказы пройдут в рамках фестиваля « Французская весна », который стартовал в
Одессе 10 апреля. Завтра в «Тепле» покажут фильм «Шербурские зонтики», а в пятницу
- «Девушка из Рошфора». Первый рассказывает об истории француженки Женевьевы и
ее возлюбленного механика Ги, второй - о музыкантах Этьене и Билле, которых
бросили их подружки, сбежав с моряками. До посещения нужно
обязательно зарегистрироваться, а стоимость каждый гость определяет
самостоятельно.

« Вход по системе free donation - вы сами определяете стоимость в зависимости от
собственных ощущений и полученной пользы », - сообщили организаторы.

https://pushkinska.net/news/francuzskaya-vesna-v-odesse-pokazhut-dva-filma-o-lyubvi
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Site internet « informer.od.ua »

https://informer.od.ua/news/v-odesse-rastsvetaet-frantsuzskaya-vesna/

В этом году к привычной программе добавили еще два проекта: «Французский привкус
Одессы», где ведущие кулинары будут готовить изысканные блюда из украинских
продуктов, и «По следам Франции» — ведь историю нашего города трудно
представить без французов и французской культуры. Взять хотя бы градоначальников
Ришелье и Ланжерона. Организаторы собрали в один маршрут все связанные
с Францией достопримечательности.

https://informer.od.ua/news/v-odesse-rastsvetaet-frantsuzskaya-vesna/
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Site internet « izvestiya.odessa.ua »

https://izvestiya.odessa.ua/uk/2019/04/05/i-znovu-francuzka-vesna

І знову - «Французька весна»

Культурний фестиваль «Французька весна» відкриється в Одесі 10 квітня. Він
проводитиметься вже у шістнадцятий раз. Організатори підготували насичену
кінопрограму, архітектурні прогулянки, модний показ, концерти і майстер-класи з
кулінарії та ін.

«Фестиваль завжди тішить учасників оригінальними ідеями, знайомить з унікальними
творчими колективами, новинками кінематографа, традиційною кухнею і все це - зі
справжнім французьким шармом», — наголосила Євгенія Волинець, директор
департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської
облдержадміністрації.

https://izvestiya.odessa.ua/uk/2019/04/05/i-znovu-francuzka-vesna
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Site internet « oda.odessa.gov.ua »

https://oda.odessa.gov.ua/news/francuzka-vesna-v-odesi-rozpocnetsa-10-kvitna

« Щорічний успіх « Французької весни » — яскравий приклад культурного обміну та
взаємозбагачення. І я впевнена, що з кожним фестивалем міжкультурні зв'язки наших
країн лише зміцнюються. Фестиваль завжди тішить учасників оригінальними ідеями,
знайомить з унікальними творчими колективами, новинками кінематографа,
традиційною кухнею і все це зі справжнім французьким шармом », — наголосила
Євгенія Волинець.

Зазначимо, фестиваль буде офіційно відкрито 10 квітня під час концерту « Показ Тріо» з
програмою « Французька імпровізація ». Організатори підготували насичену кіно-
програму, архітектурні прогулянки, модний показ, концерти і навіть майстер-класи з
кулінарії та вивчення портфоліо для фотографії.

Нагадаємо, загальною тематикою цьогорічного фестивалю обрано колір, як « символ
сенсу, переконань і прихильності ». Подія відбудеться за підтримки Одеської обласної
державної адміністрації.

https://oda.odessa.gov.ua/news/francuzka-vesna-v-odesi-rozpocnetsa-10-kvitna
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Site internet « otkat.od.ua »

http://otkat.od.ua/v-odesse-startuet-festival-francuzskaya-vesna-foto/

Ежегодный успех « Французской весны »- яркий пример культурного обмена и
взаимообогащения. И я уверена, что с каждым фестивалем межкультурные связи
наших стран только укрепляются. Фестиваль всегда радует участников
оригинальными идеями, знакомит с уникальными творческими коллективами,
новинками кинематографа, традиционной кухней и все это с настоящим
французским шармом, — отметила Евгения Волынец.

Фестиваль будет официально открыт, 10 апреля, во время концерта « Показ Трио » с
программой « Французская импровизация ». Организаторы подготовили насыщенную
программу демонстрации кино, архитектурные прогулки, показ мод, концерты, мастер-
классы по кулинарии и изучение портфолио для фотографии.

Общей тематикой фестиваля выбран цвет, как « символ смысла, убеждений и
приверженности ». Событие пройдет при поддержке Одесской областной
государственной администрации.

http://otkat.od.ua/v-odesse-startuet-festival-francuzskaya-vesna-foto/
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Site internet « porto-fr.odessa.ua »

http://porto-
fr.odessa.ua/index.php?art_num=art013&year=2019&nnumb=16&fbclid=IwAR0DBgTrFAcX5
N4AHGNUF4iKZtwvixKKAIVT7nfRUoS3sKyNvuQZ5-ZLKCc

http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art013&year=2019&nnumb=16&fbclid=IwAR0DBgTrFAcX5N4AHGNUF4iKZtwvixKKAIVT7nfRUoS3sKyNvuQZ5-ZLKCc
http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art013&year=2019&nnumb=16&fbclid=IwAR0DBgTrFAcX5N4AHGNUF4iKZtwvixKKAIVT7nfRUoS3sKyNvuQZ5-ZLKCc
http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art013&year=2019&nnumb=16&fbclid=IwAR0DBgTrFAcX5N4AHGNUF4iKZtwvixKKAIVT7nfRUoS3sKyNvuQZ5-ZLKCc
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Відео
Vidéos

Ville Подія / Evénement Chaîne / Телеканал Lien / Посилання
Київ / Kiev

Conférence de
presse à Kiev Espreso.TV

https://www.youtube.com/watch?v=OXw312
Hgqq4

Annonce du PF / Itw
Nathalie Beras UA: Kultura

https://www.youtube.com/watch?v=J6TChM
ZqTVs

Spectacle
d'ouverture du
Printemps français à
Kiev

Espreso.TV
https://www.youtube.com/watch?v=GlaHDh
Fcr_A

Espreso.TV
https://www.youtube.com/watch?v=lyEbAdn
9WqI

Espreso.TV
https://www.youtube.com/watch?v=amAv0_
kwLQU

1+1
https://www.youtube.com/watch?v=eLN-
fMlWorA

Ukrinform TV
https://www.youtube.com/watch?v=Myu3M
DlYETs

ICTV
https://www.youtube.com/watch?v=Z1JHvW
oD5HU

5 Kanal

https://www.5.ua/kultura/akrobaty-ta-kran-
u-kyievi-startuvav-shchorichnyi-festyval-
frantsuzka-vesna-189510.html

Дніпро / Dnipro
Conférence de
presse du PF Dnipro TV

https://www.youtube.com/watch?v=7CjImfD
AarQ

UA Dnipro
https://www.youtube.com/watch?v=LuEnoBI
oKUU

Івано-Франківськ /Ivano-Frankivsk

Ouverture du PF /
Vernissage
d'exposition
d'Adeline Keil Halychyna TV

https://www.youtube.com/watch?v=RATg4rg
uPgk

402.TV
https://www.youtube.com/watch?v=-
E8TPd3OQJE

Suspilne Karpaty
https://www.youtube.com/watch?v=fiIyOGd
pMmM

VEZHA TV

https://www.youtube.com/watch?v=vSKm6D
ry9xU&list=PLynZARSlm_6gt0T81jrnpL6jshIeK
q7rZ&index=667
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Харків / Kharkiv

Ouverture du PF/
Concert des
Musicien du Louvre

https://www.youtube.com/watch?v=fTJIeIM
HMGQ

Львів / Lviv
Ouverture du PF /
Eco Fashion Show NTA

https://www.youtube.com/watch?v=hOZnU2
Pdp8c

Pravda Tut
https://www.youtube.com/watch?v=dpJTvSd
FZR4

Pravda Tut
https://www.youtube.com/watch?v=eIgHZpL
K0V4

Чернівці /Tchernivtsi

Ouverture du PF/
Concert de jazz
Vincent Bourgeix
Trio

Tchernivetski Promin
TV

https://www.youtube.com/watch?v=K8-
H8TvDjNw

Одеса /Odessa

Annonces du PF /
Interview avec la
directrice de l'AF Doumskaya TV

https://www.youtube.com/watch?v=JrklWM
y1LNA&fbclid=IwAR0ivradT_08-
vVrqWZ0_T3y6cuoQBmWKDk0D_2VjVytLeiKJ
J7B7N3by1o
https://dumskaya.net/news/frantcuzskaya-
vesna-2019-backstage-
097896/?fbclid=IwAR1K0W2rKXu6Upfa4nJN-
4avzxyGVNRx3wQpvaCIvzb5Eh145FXj9JmRFc
w

Le Premier Municipal http://1tv.od.ua/releases/16073
Ouverture du PF à
Odessa 7me chaîne

https://www.youtube.com/watch?v=lVHWRP
6d9as
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