3 лютого ВПЕРШЕ у Вінниці "HobbyFEST - твоя індивідуальність"  www.fest.vn.ua
готель «Поділля», вул. Пушкіна, 4 (ІІ поверх) 11.00-19.00

Час
І зал
ІІ зал
ІІІ зал
11.00
Реєстрація учасників фестивалю, ознайомлення із виставкою творчих робіт майстрів та 
дивовижними можливостями сьогоднішнього дня!

11.30

ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ У ІІІ ЗАЛІ



12.00




Гості із м. Києва!
Вегетаріанство – корисно та смачно! 
Юлія Загуменна
Тетяна Гнатюк
Йога Арт Студія «Чакора»
Кулінарна студія «Абрикос»


Розвиваємо хобі з народженням малюка.
 ГО "Територія мам"

Хатха йога – запорука здоров’я.
Ірина Школьник
Студія практичної йоги

12.30



Гість із м. Черкаси!
Де брати силу та творчу енергію для втілення нових ідей.
Юрій Оробець
консультант із здорового способу життя
Соціальні танці - для кожного! (сальса, бачата, аргентинське танго). 
Наталя Калмикова
 Дмитро Яровий

13.00
Психологічні карти – як в них побачити відповіді на запитання та «розшифрувати» самого себе. 
Намалюйте свою мандалу.
Олена Шолохова

Театрально-психологічна школа-студія "ОБРАЗ"  (акторська майстерність для життя і сцени).
Ульяна Романова

13.30





14.00


Гармонізація через мистецтво (розпис по тканині (батік), по склу та дереву).
Ірина Краснова

Гість із м. Києва!
Домашнє глинолікування в умовах екологічного забруднення.
Руслан Назаревич
професор народної медицини
Знайомство з Бойовим гопаком. 
Вадим Доля
Вінницький міський осередок Міжнародної федерації Бойового гопака


14.30


Капоейра. 
 Віталій Ковбель
Зумба.
Вікторія Рябокінь
Ірина Новосецька
Спортивний клуб «Атлант»

15.00


Гість із м. Києва!
Містика гельових ручок.
Дмитро Рибін
Школа медитативного малювання

Побудова родового дерева. 
З чого розпочати?
Віктор Долецький
Центр вивчення генеалогії «Пращур»

СИНЕМАлогія = любов моя! або
"ЖИТТЯ в кіно"  та   "КІНО в житті".
Юлія Моргун
Психологічна студія «Райдуга»
15.30




16.00


Площинна робота «Зимовий букет» із використанням мілкої гальки.
Галькопластика.
Світлана Молобенська


Чай як тепло спілкування. Основи чайної церемонії. Рецепти цілющих напоїв.
Тетяна Жукова
Магазин здорового харчування
«Смаки світу»
Фінансові ігри: граючи, отримуй мислення успішних людей («Кешфлоу», «Ключ до багатства», «Крысинные бега», 
«Путь к мечте»
Владислав Кабачій
Максим Піскунов
Вінницький клуб трейдерів

16.30




17.00


Основи психологічно-інтелектуальної гри «Мафія»
Вадим Шкарапута
Роман Марченко
Клуб Мафії "Black Chicago"
English with MaRy is FuN.
Марія Малоголовчук
English Club with Pangeya Ultima

-

17.30

Мандрівний проект «З любов’ю до України – місцями сили рідної Землі».
Наталя Демчук

-
18.00-19.00
Концертно-показова програма (студія танцю «New Stream», студія старовинного танцю "Pаs Aérienne", вулична хореографія від Лариси Колесник та Олесі Українець (3Z) , студія сучасного танцю "Just dance", Клуб рольового моделювання "Танцующая Саламандра", Клуб історичної реконструкції "Аркона" - історичне фехтування, барди, поезія)

Виставка творчих робіт: миловаріння, «Имбирно-пряничная лавка «Глазурь», взуття ручної роботи, вироби-сувеніри із шкіри, картини, ведичні та вегетаріанські страви, чаї та прянощі, фотоаури, художній портрет, різблені свічки ручної роботи, випалювання по дереву, декупаж та ін.
Візажист та перукар до Ваших послуг – створення особливого образу!
Фотостудія "FLY" – допоможе зберегти вcе у найкращому форматі!
Вхід на фестиваль – 10 грн, для дітей, школярів та пенсіонерів – безкоштовно!

