,,შემოდგომა ქედაში - 2018“
პროგრამა
30 სექტემბერი - კვირა

10 საათიდან - 13 საათამდე - სპეციალური ავტომობილით მსვლელობა ქედის ქუჩებში
-

სპეციალური ღია ავტომობილით მოეწყობა მუსიკალური ჯგუფის მსვლელობა ქედის
ქუჩებში და მოსახლეობას გააცნობენ ასევე ღონისძიების პროგრამას.

11 საათი - მახუნცეთი, თამარ მეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორია
ქედისა და უკრაინის, კრემენეცის მუნიციპალიტეტებს შორის დამეგობრების ცერემონიალი
-

ხელმოწერის ცერემონია
ანსამბლი „ელესა“

-

უკრაინული ანსამბლი „ლიუბისტოკ“

-

ანსამბლი „ფესვების“ პერფორმანსი.

12 საათი - დაბა ქედის ხიდი, ევროპული წელი
ევროპული წელის აღსანიშნავად ქედის ხიდზე აგრო-ბაზრობა გაიმართება
-

ქედაში მოქმედი საწარმოები - ,,ნენა“ ,,KTW”, ,,იმერი“-ს პროდუქციები
ქედელი ფერმერების - მეღვინეების, მეთაფლეების, მეთამბაქოეების, მეთევზეების და
ა.შ. პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა

-

არასამთავრობო ორგანიზაციების
პუბლიკაციების გამოფენა

-

ნატოს საინფორმაციო ცენტრის კუთხე

-

,,სენი“

,,დემოკრატიის

ინსტიტუტის“

12:30 საათი - სთრით-არტი ქედაში
ქედის ცენტრალურ კიბეზე თემატურად მოიხატება კედელი

12:40 საათი - სპორტული აქტივობები
-

წარმატებულ სპორცმენებთან ერთად მსვლელობა ქედის ხიდიდან სასპორტო
სკოლამდე

-

ნარდი - სასპორტო სკოლის ეზო

-

მაგიდის ჩოგბურთი - სასპორტო სკოლის ეზო

-

ფრენბურთი - სასპორტო სკოლის დარბაზი
ქართულ ჭიდაობაში ფალავანის გამოვლენა - საჭიდაო დარბაზი

-

,,აჩის თასი ფეხბურთში“ - ცენტრალური სტადიონი

13:30 საათი - პარკისთვის ფრიდონ ხალვშის სახელობის მინიჭების ცერემონია
რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ქედის ცენტრალურ პარკს, ქედელი ხალხის ინიციატივით მწერალის, პუბლიცისტისა და საზოგადო მოღვაწის - ფრიდონ ხალვაშის სახელი მიენიჭება

13:40 საათი - გამოფენები ცენტრალურ პარკში
-

აჭარული კერძების მომზადების იმიტაცია
ღვინის დაწურვისა და ჭაჭის გამოხდის იმიტაციები

-

აჭარული კერძების გამოფენა

-

ქედელი გმირის ინსცენირება ფილმიდან ,,მევლუდა“
ქედის ისტორია - ფოტოებისა და პუბლიკაციების გამოფენა

-

ეთნოგრაფიული და სამუზეუმო ექსპონანტების გამოფენა
შემოდგომის ნატურმორტი
ჭიბონის, ხეზე კვეთის, თამბაქოს ჭრის, გიდელის, გოდრისა და ბადის ქსოვის
იმიტაციები

გამოფენების პარალელურად - საბავშვო ღონისძიებები
-

ჯამბაზების შოუ

-

გასართობი ატრაქციონები
ბავშვების გამასპინძლება ნაყინით, ბურბუშელებითა და ფერადი ბუშტებით

14:30 საათი - ღონისძიების გახსნა
-

ზაზა ხალვაშის ფილმის ,,ნამე“-ს მოკლე ექსკურსი

-

საპატიო ქედელების დაჯილდოების ცერემონია

15 საათი - კონცერტი (ორ ნაწილად)
-

ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი
ადგილობრივი და უკრაინელი შემსრულებლების საესტრადო ნომრები

დღის დასასრულს - სადემონსტრაციოდ ქედის ერთ-ერთ სოფელში მოეწყობა რთველი და
ტრადიციისამებრ გაიმართება ღვინის დაწურვის ცერემონია

