Програма заходів, що пройдуть
з 16 по 22 травня під час фестивалю «Ландшафтна весна-2019»
Часи роботи:
16.05.2019
З 12.00 до 17.00
17.05-22.05.2019
з 10.00 до 18.00
Відкриття заходу
12.00-14.00
14.00-15.45
16.00-16.30

16.05.2019
Вітальний концерт від ГО «Співуча родина»
Офіційне відкриття фестивалю. Нагородження фіналістів.
Музичне вітання.

16-22 травня: презентація та огляд конкурсних садів «Зелені ідеї життя»
(територія за шпалерним садом)
16-22 травня: огляд проектів студентів КНУ ім.Т.Г.Шевченка
16-22 травня: презентація та огляд робіт дитячого конкурсу «Казкове опудало» (територія
дитячих розваг)

Лекції, семінари, круглі столи
10.00-10.30.

10.35 -11.10

11. 15-11.45

11.50-12.20
12.30-13.10
13.15-13.40
13.45-14.15
14.20-15.00
15.05-15.45
15.50-16.30

17. 05. Семінар «Зелені ідеї - для життя» Лекторій
Відкриття семінару. «Виставкові сади - можливість продемонструвати модні
тенденції в ландшафтному дизайні і донести суспільству екопроблеми та шляхи
їх вирішення. На прикладах Chelsea Flower show, садів Аппельтерн та
«Ландшафтної весни»
/Ольга Камолікова, головний редактор журналу Ландшафт і архітектура/ Валерій
Котельников, шеф-редактор журнал «Ландшафт і архітектура»
«Я створюю сади в містах»/ ландшафтний архітектор та викладач, власник студії
Studio Fink, автор резонансних міських проектів озеленення в різних країнах
світу, автор чисельних книг про архітектуру та ландшафт
http://www.studiofink.eu/about/ Велика Британія
«Що таке пермакультурний підхід до створення саду та як зберегти і
примножити ресурси на ділянці методами пермакультури».
/Валентина Мовчан, кандидат біологічних наук, доцент, декан факультету
біомедичних технологій Міжнародного університету розвитку людини
"Україна"/
"Пермакультурний підхід до ландшафтного дизайну"
/Олена Марченко, Пермакультурний центр/
«Відновлення рослинного покриву на ділянках різного призначення"
Казакова Ірина, пермакультурний дизайнер
«Екологічно безпечні вироби з бетону для саду»
Представник компанії «Золотой Мандарин Квадра»
«Пермакультурна водойма - загальнодоступно, естетично, вигідно» Валентина
Мовчан
«Рослини-оксігенератори для еководойми»/Олена Кукуруза, ландшафтний
дизайнер, компанія ЛОТОС К
Україна та її ландшафти без сміття: мрія чи реальність? Ольга Філь, керівник
освітніх проектів ГО "Україна без сміття"
«Екологія та кольорова гама саду»
Вікторія Валента, ландшафтний дизайнер, кандидат біологічних наук

18.05.2019 Лекторій
10.30-12.30. Сади, що не потребують догляду. Це реально? Круглій стіл/ Гільдія Ландшафтних
архітекторів України/ГЛАУ

19.05. 2019 Лекторій
10.30-12.30. Поговоримо про ландшафтні послуги та гроші. Круглий стіл. / Гільдія Ландшафтних
архітекторів України/ГЛАУ

Майстер-класи та практикуми по садівництву

10.00-11.20
11.25-12.10
12.15-12.45
12.50-13.30
13.35-14.20
14.25-15.10
15.15-16.10
16.15-17.15

18.05. 2019
Зона «Майстер-класи»
Правила обрізки плодових дерев та догляд за ними - детально про всі пори року.
Олександр Стеценко, садівник
Вчимося формувати ніваки.
Майстер-клас від Олексія Бордуся, ландшафтного дизайнера, садівника,
аспіранта ІБКіЦБ
Там, де не росте газон, або вибираємо рослини для тіньових ділянок саду/ Олена
Кукуруза, ландшафтний дизайнер, компанія ЛОТОС К
Майстер-клас від Лотос-К
Як створити бонсай власними руками.
Майстер-класс від мастера бонсай Ремигиюса Андрюшиса
Головні секрети щепленя рослин
Олег Баер, науковець, професійний садівник, кандидат біологічних наук
Вибираємо професійно професійний інструмент.
Оксана Медик, компанія Амтул
Створення функціонально взаємодоповнюючих рослинних спільнот
Павло Арданов, кандидат біологічних наук, заступник голови ГС
"Пермакультура в Україні»
Регулярний чи пейзажний? Олена Гнезділова, архітектор, ландшафтний
архітектор, член Спілки архітекторів України

Майстер-класи для дітей
18.05.2019
12:00-13:00
13.00-14.00
14.00-15.00

Майстер-клас по виготовленню браслетів
Майстер-клас: Декоративна свічка
Ліпимо з глини

19.05.2019
12:00-13:00
13.00-14.00
14.00-15.00

Робимо прикраси з проволоки та камінчиків
Майстер-клас: Як зробити печиво красивим (майстер-клас)
Майстер-клас «Кошеня з панчьохи»

20.05.2019
12:00-14:00
14.00-15.00

Робимо будинок та смаколики з солоного тіста
Майстер-клас «Брошки з фетра»

21.05.2019
12:00-13:00
13.00-14.00
14.00-15.00

Майстер-клас «Прикраси з атласних страчок»
Майстер-клас: «Лялька-мотанка»
Майстер-клас «Пенал для олівців»

22.05.2019
12:00-13:00
13.00-14.00
14.00-15.00

Майстер-клас: «Лялька—травниця-мотанка»
Майстер-клас: Лялька-мотанка-крупяничка
Майстер-клас «Підвіски з фетру»

