
 
Продюсерський центр «АМПЛУА» www.atamplua.com.ua 

за підтримки: 
Міністерства культури України, 

Державного агентства України з питань кіно, 
Національної спілки кінематографістів України, 

Національної Спілки фотохудожників України 
представляє 

V Міжнародний Фестиваль комедійного мистецтва  

«ГаШоТю ́»  

 

27 березня – 1 квітня 2019 р. 
 

БЕРЕЗАНЬ – КОЛОМИЯ – КИЇВ  
28.03.2019, четвер 

Місце проведення – київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я», Мала сцена, вул. Ярославів вал, 14-Б. 

19.00 Сценічне втілення п’єси «Полювання на мисливця» фіналіста Фестивалю Олександра Вітра. 

Режисер – Олександра Кравченко, театр «Міф». Творча дискусія фахівців з глядачами. 

20.30 Сценічне втілення п’єси «Лелека» фіналіста Фестивалю Лани Ра. Режисер – Олександра Кравченко, 
театр «Міф». Творча дискусія фахівців з глядачами. 

29.03.2019, п’ятниця 
Місце проведення – київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я», Мала сцена, вул. Ярославів вал, 14-Б. 

18.30 Сценічне втілення п’єси фіналіста Фестивалю Юрія Васюка «Мавпи». Режисер – Дмитро 

Ходаковський, театр «Між ІІІ колон». Творча дискусія фахівців з глядачами. 

20.00 Сценічне втілення п’єси фіналіста Фестивалю Олександра Куманського «Циніки». Режисер – Ольга 

Анненко. Творча дискусія фахівців з глядачами. 

30.03.2019, субота 
Місце проведення – театр «Театральна лабораторія», вул. Б. Хмельницького, 42/32, вхід в арку, праворуч. 

17.00 Майстер-клас «Як написати смішно» від письменника-гумориста, сценариста і драматурга, члена 

Журі Фестивалю Олександра Володарського. РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА! 
18.00 Сценічне втілення п’єси «Афера з приданим» фіналіста Фестивалю «ГаШоТю ́»-2019. Режисер – Сергій 

Поліщук. Творча дискусія фахівців з глядачами.  

01.04.2019, понеділок 
Місце проведення – Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6, Червона зала. 

17.00 Майстер-клас «Секрети продажу сценаріїв та п’єс» від сценариста, драматурга, члена Правління 

Гільдії сценаристів України Олексія Комаровського. РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА! 

18.00 Музична відеопрезентація комедійних фоторобіт українських фотохудожників. 

В рамках Програми підтримки молодих режисерів: 
18.30 Експеримент з дослідження комедійного жанру: «Комедія. Походження. Методи творення в кіно». 

Комедійний досвід відомих режисерів і акторів у фільмі Маркіяна Мірошниченка «Робота 

режисера з актором в кінокомедії». 

19.00 Презентація жанру абстрактного коміксу. Комікс «Тіні чорного сонця», художник і режисер – Ірина 

Біленко. 
19.30 Демонстрація короткометражних кінокомедій фіналістів Фестивалю «ГаШоТю ́». Творчі дискусії. 

21.15 Урочисте оголошення переможців Фестивалю, церемонія нагородження. 
ВХІД ВІЛЬНИЙ. Всі питання: +38-050-595-40-22 РЕЄСТРАЦІЯ: ПІБ, телефон, подія – на atamplua2@gmail.com. 

Детальна програма у всіх містах Фестивалю: 
на сайті: www.atamplua.com.ua та у ФБ: https://www.facebook.com/atamplua. 

Бажаємо завжди бути в гуморі! :) 
ПАРТНЕРИ ФЕСТИВАЛЮ: 

                              

                               

 

Гільдія  

сценаристів  

України 
 

  

 

http://www.atamplua.com.ua/
https://www.facebook.com/atamplua

