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Перший KYIV KLEZMER FEST 
проходив 12-13 травня 2018 року 
та зібрав більше:

15 000 гостей

200 музикантів

115 публікацій

2 000 000 охоплення медіа



СЕРЦЕ ТА КОРІННЯ 

Клезмери— єврейські народні музиканти, виконавці 
традиційних фольклорних пісень
та мелодій, що грали в бродячих ансамблях-
капелах

Мистецтво клезмерів увібрало в себе музику 
народів, серед яких жили євреї. Візьміть,
наприклад, джаз. Хоча це американська музика, але 
Бені Гудман народився під Білою Церквою

Зараз клезмер розвивається разом із сучасним 
світом, підтримуючи його вібрації 

Саме тому, ми обрали темою II Фестивалю
СЕРЦЕ ТА КОРІННЯ



ЩО МИ РОБИМО

Популяризуємо  сучасну клезмерську
музику,  сприяємо її реінтеграції в українську культуру

Позиціонуємо Україну як батьківщину клезмерської 
музики, їдишської літератури та хасидизму. Сприяємо 
вбудовуванню  української музичної спадщини в 
світовий культурний контекст

Формуємо  образ України у світі як сучасної 
європейської держави та унікального культурного 
простору

Підтримуємо  розвиток культурного та генеалогічного 
туризму в Україні



18 – 19 *травня
2019 року

Контрактова площа
Київ

Фестивальні заходи по 
всьому місту

МІСЦЕ ТА ДАТА

* В  суботу єврейські організації участі в музичній програмі не беруть



Шанувальники джазу, електронної, академічної 
та народної музики

Кияни та туристи від 20 років до 45+ (а 
насправді від 3-х до 93-х), платоспроможна, 
освічена, вибаглива публіка

Активні користувачі соціальних мереж, постійні 
учасники головних культурних подій України

Прогресивна молодь, студенти та молоді 
професіонали, креативний клас, співробітники 
посольств та іноземних представництв, експати. 
Світські та релігійні євреї з США та Ізраїлю, 
меломани з ближнього зарубіжжя

Мультижанровість та демократичність 
Фестивалю роблять його відкритим для 
найширшої аудиторії

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ



4 міста: Харків, Одеса, Дніпро, Чернігів

Спеціальна програма підготовлена для 
фестивалю: Самюель Берто, Станко 
Марінковіч, Ілля Бондаренко, 
DJ Derbastler

Анонси: Facebook, радіо: Просто, Люкс, Jam 
FM, ТВ канали (UA: Перший регіони), преса, 
сітілайти

ПРОМО ТУР



Один з найбільш оригінальних 
колективів Нью-Йорка – HAZMAT 
MODINE

Гурт очолює співак / автор пісень і 
мультиінструменталіст Уейд Шуман

Їхня музика йде корінням у блюз, 
клезмер, торкається фолку, джазу та 
world music

HAZMAT MODINE
[USA]



FANFARE CIOCÂRLIA – ромський духовий оркестр, 
що складається з 12ти музик. Грають в ньому роми, мешканці 
північно-східного румунського села Зіче Прэджини. Оркестр 
визнано одним з найпопулярніших сучасних музичних ромських 
гуртів Європи

FANFARE
CIOCÂRLIA
[ROU]



TRAD.ATTACK! це свіжа фолк музика з 
Естонії - дружня, пристрасна, 
потужна, динамічна, весела та
вірна корінню

TRAD.ATTACK!
[EST]



Музика YEMEN BLUES (фронтмен 
Ravid Kahalani) поєднує 
західноафриканські ритми, на які 
впливає культура та мелодії йеменів, 
з джазом і фанком, щоб викликати 
зв'язок з місцями, в яких ви ще 
ніколи не були, але відчуваєти їх 
вібрації

YEMEN BLUES
[TLV  NY YEM ]



Самюель Берто
(кларнет) переможець «Thy Masterclass» 
в Данії, «Artist in Residence Program» в 
Фінляндії, виступав в Європі, Канаді та 
Австралії. Як класичний музиканта він 
виступає з оркестром Lamoureux, 
неодноразово виступав з
Дідьє Локвудом

Станко Марінковіч, акордеоніст і співак 
сербського походження багаторазовий 
лауреат музичних премій в Сербії і 
Європі. Оригінальний стиль і характерні 
особливості виконання зробили 
Марінковіча найпопулярнішим 
виконавцем на Балканах

SAMUEL BERTHOD & 
STANKO MARINKOVICH
[FRA ]



УКРАЇНСЬКИ ГУРТИ

 HUDAKI VILLAGE BAND FEAT
BENJY FOX-ROSEN

 TOPORKESTRA

 KHARKIV KLEZMER BAND

 2 VIOLINS

УКРАЇНСЬКІ
ГУРТИ



Міні кінофестиваль «Єврейські фільми світового кіно»
(художні фільми, документальні і, навіть, мультиплікація).

Юдаїка українською. Презентація бібліотеки юдаїки.Зустрічі з 
авторами. Редакторами та перекладачами, а також організація 
продажу книг. 
Майстер-клас з виготовлення рейзеле (витинанок) від Павла Фішеля.

Екскурсії «Єврейські адреси Києва», «єврейські адреси Подола».

Квест «Єврейські адреси Подола».

Виставка, присвячена майстрам «Культур-Ліґи».

Виставка «Витоки толерантності» - про солідарність людей в 
драматичні періоди історії.

Кулінарні майстер-класи

Виставка творів Меліти Краус ( Хорватія)

НЕ МУЗИЧНА
ПРОГРАМА

10 – 22 травня



РЕКЛАМНА 
КАМПАНІЯ

ІНТЕРНЕТ

karabaslive, Слух, vgorode.ua, bigmir.ua, 

таргетингова реклама в Facebook, 

Instagram, реклама на порталах Білорусі, 

Польщі, загальний охоплення 30 млн осіб

РАДІО

Музична годинна програма на Old 

Fashioned Radio з січня по травень 2019, 

раз в тиждень

Ролики на станціях Тавр і УМХ, радіо 

Аристократи - не менше 1000 виходів з 

березня по середину травня

ЗОВНІШНЯ

Сітілайти: 50 шт. Київ, регіони (Харків, 

Дніпро, Одеса, Чернігів), березень-

середина травня 2019

Метро: проекція на переходах, 

метролайти, реклама в вагонах. Відео 

ролики на екранах станцій метро

Брендмауери на будівлі Гостинного двору 

(2 шт)

ПРЕСА, PR

Аргументи тижня, Viva, L'Officiel, 

регіональні друковані та інтернет видання

1 + 1, ТСН, Культура, Hromadske, UA: 

Перший, ток шоу з організаторами 

фестивалю, артистами



 Сайт та FB сторінка

 Анонс Фестивалю в провідних національних 
медіа

 За місяць до події гостьові ефіри з 
організаторами Фестивалю та партнерами 
на національних ТБ каналах (1+1, ICTV, СТБ, 
Україна, Новий Канал, 1UA, АТР, Еспресо), 
радіо-шоу

 Велика прес-конференція організаторів 
Фестивалю

 Медіа-центр Фестивалю протягом 2-х днів 
заходу на Контрактовій площі

 Пост-реліз Фестивалю з фото та відео в  
українських та зарубіжних ЗМІ після 
завершення події

PR ПІДТРИМКА



КОНТАКТИ

Директор

НАТАЛІЯ СКЛЯРСЬКА

+38 (067) 445 45 38

n.sklyarska@gem.kiev.ua

Арт-директор

ДМИТРО КОРОВІН

+38 (67) 6579889

dmitrokorovin@gmail.com

Київська міська 
єврейська громада
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