
 

V Вируський дитячий фестиваль 

ТЕМАТИЧНІ ПАРКИ ВІДКРИТІ 30 липня, субота з 10 до 18 та 31 липня, неділя з 10 до 

15. 

Є багато способів весело провести час на дитячому фестивалі. Знайдіть відповідний спосіб та 

можливість взяти участь. 

Багато чудових заходів БЕЗКОШТОВНІ для всіх: 

парад талісманів, відвідування технопарку, програма на відкритій сцені, фабрика казок, 

спортивні заходи на пляжі Тамулу (крім веслування та гідроциклів), пінна вечірка, сімейний 

концерт у суботу на пляжі Тамулу, заходи для молоді, ігровий майданчик для малюка, міні-

зоопарк ( вхід до саду Ранна Ранте 2 євро). 

Вхід до чотирьох тематичних парків платний (парк пригод та атракціонів*, фентезійний двір, 

містичний кінотеатр, театральний двір). Ціни на квитки нижчі. 

 

ЗМІСТ ФЕСТИВАЛЮ ВСТУП: заходи у тематичних парках та на території фестивалю 

Парад талісманів (на пляжі Тамулу) Безкоштовно 

Ми розпочнемо фестиваль у суботу на пляжі Тамулу о 10:00 з химерного параду талісманів 

та казкових персонажів! Протягом дня всі діти мають можливість сфотографуватися з 

талісманами і разом повеселитися на вечірньому сімейному концерті. 

 

Міні-зоопарк (у дворі Вируської центральної школи) 

Міні-зоопарк відвідає весела тварина родина Ранни Ранчо (поні, естонські білоголові барани, 

кіхнуські сільські вівці з ягнятами, кози з ягнятами, свині, камерунські кози, телята 

шотландського хайленду, кролики з молодими, гуси, свинки). Щоб увійти в садок, потрібно 

купити квиток за 2 євро. 

Wile Alpaca Farm, найкращими друзями якої є вовняні альпаки з Південної Америки. Ви 

можете купити вироби ручної роботи із вовни альпаки. Безкоштовно. 

Катання на поні за додаткову оплату. 

 

Безкоштовний етап (на перетині Kreutzwaldi та Vabadus tn) Безкоштовно 

На відкритій сцені виступатимуть учні та гості наших шкіл/шкіл за інтересами та дитячими 

садками. 

Вільний етап ведуть пес Скубі-Ду та баранчик Шон. 

 

Фабрика казок (Дитячий садок Ельфа) Безкоштовно 

На фабриці казок у вас є можливість стати улюбленим казковим персонажем, виготовити меч, 

щит, корони та віяла Калевіпої. У професії є аквагрімери та плетівники. Красиві зачіски та 

аквагрим можна зафіксувати на фото, зробленому камерою полароїду, яке можна відразу 

взяти з собою на згадку про дитяче свято. 

 

Театральне подвір'я біля Меморіального музею доктора Фр. Р. Крейцвальда (з квитком) 

У дворі театру можна переглянути театральні вистави та взяти участь у захоплюючих 

майстер-класах та заходах Інституту Виру. 

Театральні вистави: спектакль TEATRIBUS «Pahupidi päv» та спектаклі Естонського дитячого 

театру «Зниклий король» та «За сім морів за сім земель». (Слідуйте плану) 

У майстернях Вируського інституту можна зайнятися рукоділлям та малюванням, послухати 

казку вирусською мовою та пограти у настільну гру Suidsusanna. (Слідуйте плану) 

Під час екскурсії ви можете познайомитися з музеєм та взяти участь у грі коронації Калевіпої 

як короля. 

Субота, 30 липня 

12.00 театрально-автобусна вистава «День догори ногами» 

14.00 Вистава Естонського дитячого театру «Зниклий король» 



15:00 Казка на веранді музею 

17:00 Казка на веранді музею 

Неділя, 31 липня 

12.00 театрально-автобусна вистава «День догори ногами» 

14.00 Вистава Естонського дитячого театру «За сім морів за сім земель». 

 

Веселощі на вулицях та ярмарок (на вулицях Вабадус та Крейцвальд) 

Переміщаючись територією фестивалю, ви напевно знайдете ще багато цікавих занять, 

майстер-класів та спікерів. 

Обидва дні на території ярмарку ви знайдете чудових торговців, які пропонують хороші 

місцеві естонські товари: вироби ручної роботи, одяг, іграшки, їжу та напої. Окрема торгова 

зона для дітей та молоді. Територією фестивалю курсує поїзд. 

 

Містичний кінотеатр (кінотеатр Võru Kannel) (з квитком) 

Познайомитися зі світом кіно, технологій та комп'ютерів можна у Mystí Filmajas. Протягом 

двох днів є можливість подивитися кінотеатр просто неба в саду Кендл, а заняття можна 

знайти в кількох захоплюючих майстер-класах: кіберспорт, дрони, крафтинг роботів, битва 

роботів, віртуальна реальність та комп'ютерні ігри. Ви можете насолодитися попкорном 

поряд із кінотеатром. Відкрите кафе. (Слідуйте плану) 

Субота, 30 липня 

10:00 Кінотеатр просто неба в саду Кендле «Пригоди Пії». 

14.30 Кінотеатр просто неба в саду Кендл «Куриця, кролик і хом'як пітьми» 

 

17.30 Кінотеатр просто неба в Кендл-саду «Перевернена вежа» 

Неділя, 31 липня 

10.00 Кінотеатр просто неба в саду Кендл «Навколо світу за 80 днів» 

15.00 Кінотеатр просто неба в саду «Тулесида» 

Також слідкуйте за окремим розкладом кінотеатрів: kinokannel.ee (застосовується стандартна 

ціна квитка в кіно) 

 

Фантастичний двір (сад Виру Кандле) (з квитком) 

У Вирусском саду Кандле як у сцені, і у різних майстерень виступають фокусники, артисти 

цирку, проходять постановки наукового театру. 

У гостях будуть фокусник Фред-Ерік Йохансон, спортивний клуб «ІВАЗАР» із міста-

побратима Виру Канів, циркова школа села винахідників, циркова студія Folie, науковий 

центр AHHAA. Відкрите кафе. (Слідуйте плану) 

Субота, 30 липня 

11.00 СЕМІНАР: Циркова школа села винахідників 

11.30 СЕМІНАР: Циркова Школа Села Винахідників 

12.00 Шоу фокусника Фреда-Еріка Йохансона 

12.30 СЕМІНАР: Циркова Школа Села Винахідників 

13.00 Виступ циркової студії FOLIE 

14.00 Акробатичне шоу, Український клуб дзюдо Івазар 

15.00 МАЙСТЕРНІ: Фокусник Фред-Ерік Йохансон та циркова студія FOLIE та циркова 

школа села винахідників 

15.30 МАЙСТЕРНІ: Циркова студія FOLIE та Циркова школа Селища Винахідників 

16.00 Шоу фокусника Фреда-Еріка Йохансона 

17.00 Акробатичне шоу, Український клуб дзюдо Івазар 

Неділя, 31 липня 

11.00 МАЙСТЕРНІ: Фокусник Фред-Ерік Йохансон, Циркова студія FOLIE та Циркова 

Школа Села Винахідників 

11:30 Науковий центр AHHAA Театр науки «Чари води» 



12.00 МАЙСТЕРНІ: Циркова студія «Фолі» та «Циркова школа» села винахідників 

12.30 Шоу фокусника Фреда-Еріка Йохансона 

13.00 МАЙСТЕРНЯ: Циркова студія FOLIE та циркова школи Поселення Винахідників 

13.30 Акробатичне шоу, Український клуб дзюдо Івазар 

14.00 СЕМІНАР: Циркова школа села винахідників 

14.30 Науковий центр AHHAA Театр науки «Чари води» 

 

Парк пригод та атракціонів (парковка Vee tn та прилегла зелена зона) (з квитком) 

Пригоди - а в парку розваг можна розважитись на повітряних батутах, батутах для стрибків з 

парашутом. У цьому районі є кілька скелелазних атракціонів (стіни для скелелазіння, 

мотузкові атракціони). Будуть виступи на слеклайні та KIIKING. Відкрите спортивне кафе. 

 

 

Активний відпочинок на пляжі Тамулу 

В обидва дні на пляжі відбуваються спортивні заходи: веслування та катання на водних 

мотоциклах по озеру Тамулу доступні за окрему плату. Інші заходи БЕЗКОШТОВНІ: 

На пляжі відкрита дитяча зона Тренувальної студії FOKUS, де діти та сім'ї знайомляться з 

різними вправами та мають можливість займатися всією родиною (Zumba (танець), POUND 

(вправа з барабанними паличками), Jumping (вправи з міні-батутами) та вправи по сквошу) . 

Субота, 30 липня о 15:00 та 17:00 FOAM PARTY на пляжі 

 

Неділя, 31 липня 

10.00 Тренувальна студія FOCUS під керівництвом тренера Крістіни Рауба з веселим 

тренуванням для всієї родини: 30 хвилин Zumba та 30 хвилин Pound (з барабанними 

паличками). 

11.00 – сімейна аквааеробіка. 

Млинець пікнік. Настрій створює Kapell VIMP. 

О 12.00 зустрічаємо групу чарівних південноестонських собак-рятувальників на воді «Мокрі 

лапки». 

12.00-15.00 Знайомство із плаванням. Ще раз, можна заробити значок за свої навички 

плавання відповідно до ваших навичок плавання. 

 

Сімейний концерт на пляжі Тамулу о 20:00 Безкоштовно 

На сцену вийдуть ансамбль Curly Strings, WANDA та дитячий хор Вируської музичної школи 

RITSIK, педагог Майрі Нірк. Танцювальна трупа з талісманами. 

 

СПЕЦІАЛЬНА МОЛОДІЖНА ПРОГРАМА Дитячого Фестивалю! (У скейт-парку) 

Безкоштовно 

Молодь у Скейтпарку чекають на приголомшливі майстер-класи! Гра з аерозольними 

фарбами останнім часом розпалює пристрасті у місті Виру, дитячий фестиваль запрошує 

молодь до майстерні графіті, ми поговоримо про те, як принести мистецтво на вуличну сцену, 

і ми можемо практично самі створювати графіті. Головний молодіжний захід проходить на 

асфальтовій площі поряд із скейтпарком. КОЛЬОРОВА НОРА! Вечірка з порошковою 

фарбою в стилі Холі. Будуть відомі ді-джеї, наші місцеві виконавці та шалена кількість 

порошкової фарби. У неділю ми навчатимемося кататися на скейтборді, а також робитимемо 

простіші трюки. Майстер-класи проводить місцевий гуру скейтбордингу Вернер Тедер. 

(Слідуйте плану) 

Субота, 30 липня 

12.00-16.00 Майстерня графіті 

21.30 Молодіжний рейв або вечірка у порошковому фарбуванні – потужна гра фарб 

Неділя, 31 липня 

12.00-16.00 Майстер-клас зі скейтбордингу 



 

Ігровий майданчик щасливих малюків Безкоштовно 

Võru Loovuskool запрошує найменших членів сім'ї на ігровий майданчик для малюків 

 

 

Технопарк (у Вирусському парку Кесклінна та на площі Свободи) ТІЛЬКИ ПО 

НЕДІЛЯМ! Безкоштовно 

У технопарку охочі можуть ознайомитися з обладнанням, яке використовується поліцією та 

рятувальними службами. Можливість познайомитися з поліцією та машиною екстреного 

реагування, о 13:00 буде поліцейська демонстрація прикордонних заходів, а поліцейський 

собака продемонструє послух та трюки. Тиловий батальйон 2-ї стрілецької бригади 

познайомить із технікою Сил оборони, а охочим буде БЕЗКОШТОВНО покататися на 

військовій техніці. Присутні дитячі улюбленці Sebra та Nublu. Технопарк відкритий лише у 

неділю. 

 

Кемпінги 

Ті, хто приїжджає здалеку або всі охочі, можуть розбити табір на Роосіасаарі на хуторі 

Кунінга www.kuningatalu.ee (5 євро на людину) або в зоні, що не охороняється, для наметів на 

березі Тамулу біля скульптури Елуйиу (вхід з боку автостоянки Роосилла). ). У неохоронній 

зоні кемпінгу є вуличні туалети, на пляжі Тамулу можна помитися просто неба і освіжитися в 

озері. 

 

Вартість квитка 

Тематичні парки з квитком: 

Парк пригод та атракціонів* 10 євро 

Будинок кіно 10 євро 

Фантазійний двір 10 євро 

Театральний двір 10 євро 

*Важливо знати: Парк пригод та розваг не є зоною обмеженого доступу, тому учасники, яким 

подобаються атракціони, повинні мати квиток/браслет. 

 

Квиток на фестиваль для сім'ї з 2 дорослих та 1-3 дітей (від 3 до 17 років включно) 

07.06 – 29.07.2022 30 євро 

40 євро на місці у дні фестивалю 

Перепустка на фестиваль для сім'ї дійсна обидва дні. 

 

Фестивальний квиток на одного 

Квиток дійсний для кожного учасника віком від 3 років та дозволяє відвідувати 4 тематичні 

парки з квитками (парк пригод та атракціонів, кінотеатр, фентезійний двір, театральний 

двір). 

Квиток на фестиваль: 15 євро. 

Перепустка на фестиваль дійсна в обидва дні. 

 

Сімейний квиток до одного обраного тематичного парку 

Сімейний квиток до одного обраного тематичного парку: (парк пригод та атракціонів, 

кінотеатр, фентезійний двір, театральний двір) 

2 дорослих та від 1 до 3 дітей (від 3 до 17 років включно) 20 євро 

Разові квитки в один обраний тематичний парк 

Квиток є дійсним для кожного учасника віком від 3 років. 

Єдиний квиток гарантує вхід в один тематичний парк на ваш вибір в обидва дні. 

 

Квитки можна обміняти на браслети в інформаційних пунктах на місці, в саду Кандле та 



наметі з продажу квитків Teatrihoov, а також у касі Виру Кандле. 

Крім того, ви знайдете у програмі: 

Кінопрограма «Кіно Каннель» – діє звичайна ціна квитка «Кіно Каннель»; 

Катання на поні платно 

Проїзд поїздом територією фестивалю за окрему плату 

Прогулянка кінним візком за додаткову плату 

 

Квитки у продажу з червня 2022 року в piletilevi.ee , в касах Kultuurimaja "Kannel" та під час 

фестивалю на місці: в інформаційних пунктах, в касах Võru Kandle. 

Чорт! Відповідальність за дітей, які відвідують Дитячий фестиваль, несе їхній батько або 

дорослий супроводжуючий. 


