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Місце для творчих контактів, обміну ідеями, натхненням, для 
можливості вільно заявити про себе, реалізувати свої творчі 
плани.

Ідея проекту: відкритий 
творчий простір у центрі міста.



Жива, далека від сірої традиційної естради та шароварного 
фольклору музика, нічим не обмежена творчість в інших видах 
мистецтва: художники, фотографи, майстри хенд-мейду, поети, 
письменники тощо. Головною особливістю виступів музикантів є 
їх живе, акустичне або напівакустичне звучання та 
безпосередня близькість та контакт із глядачем.

Мета та спрямованість: 
створення альтернативного 
культурного наповнення у місті. 



Від 0 до 100 років, незалежно від соціального статусу,
статі та віку.

Вхід на всі заходи Зеленої Сценни безкоштовний.

Щоп’ятниці учасниками проекту стають близько 500 чернігівців 
та гостей міста. Це близько 8000 за сезон.

Аудиторія: 



Чернігівська Медіа Група

Управління стратегічного розвитку міста та туризму

Чернігівський обласний художній музей ім Г. Галагана.

Нашими добрими партнерами в 
реалізації проекту є:



НАПРЯМКИ  ТА  ФОРМАТ  ПРОЕКТУ
МУЗИКА  /  ВИСТАВКИ  /  РЕМЕСЛА

ДИТЯЧА  ТВОРЧІСТЬ  /  КНИЖКИ  /  КІНО



Джаз, фольк, акустичний рок та альтернатива, барди, літературні 
читання й театральні постановки.

Близько 60 музичних колективів за три сезони.

Окрім місцевих музикантів, взяли участь виконавці з багатьох 
міст України, Канади, Молдови, Росії тощо.

Головна сцена











Живопис, графіка, фотографія.

За час існування фестивалю було презентовано близько 60 
виставкових проектів чернігівських та запрошених митців.

Виставковий простір









Вільна економічна зона для майстрів.

Головна вимога до учасників – 100% ручна робота.

Майстер-класи.

Алея сувенирів







Цікаві й неординарні розваги та завдання від чернігівських 
студій дитячої творчості.

Дитячі майстер-класи з ліпки, плетіння, малювання тощо.

Дитячий майданчик







Співпраця з українськими міжнародними фестивалями та 
культурними центрами: Національним центром Олександра 
Довженка, Французьким інститутом в Україні, фестивалем кіно 
та урбаністики «86», міжнародним фестивалем документального 
кіно про права людини «Docudays UA».

Відкриті кінопокази 







Новою ініціативою минулого сезону стало облаштування 
Зеленої Сцени комфортними лавками, виникнення бук-кросінгу 
та фестивального маркету.





Вже вдруге Зелена Сцена представила містянам новий зимовий 
проект: фольклорне свято «КОЗА», що набуло великої підтримки 
та популярності. Ми плануємо не тільки продовжувати проект, 
але й розширювати і якісно вдосконалювати його.





Текст
НОВИЙ  СЕЗОН



Новим проектом фестивалю стане літературний майданчик: 
«Літера – відкриті читання в Чернігові».

Окрім читань, ми плануємо організовувати виступи з акустичним 
музичним супроводом. Також цей формат підходить під 
публічні лекції, майстер-класи, творчі вечори, театральні 
перформанси, дискусії на свіжому повітрі.





Свій четвертий сезон Зелена Сцена розпочне з новими 
стендами для виставок на арт-майданчику. Це вдалось завдяки 
успішній краудфандинг-кампанії на інтернет-платформі 
«Спільнокошт».





Цього року ми плануємо встановити нову сцену. Конструкція 
дозволить проводити заходи навіть за несприятливих погодних 
умов. Окрім нашого проекту, тут зможуть втілювати свої 
ініціативи й багато інших організацій та городян.





КОМАНДА
ЗЕЛЕНОЇ  СЦЕНИ



Організатор проекту – творча агенція «ЧЕ СТУДІЯ». Головна 
спрямованість агенції – організація великих концертів та інших 
мистецьких заходів. Серед найвідоміших проектів «ЧЕ СТУДІЇ» – 
міжнародний фестиваль Chernihiv Jazz Open.

Команда Зеленої Сцени – це куратори напрямків та
близько 20 волонтерів – молодих ініціативних хлопців
та дівчат.



Ярослав Сухомлин
засновник проекту
y.suhomlin@gmail.com

Олександра Федоренко
керівник проекту / співпраця з музикантами
zebras@ukr.net

Дмитро Янчук
координатор виставок та кінопоказів  
cult.prosvit@gmail.com

Інна Адруг
координатор алеї майстрів та фестивального маркету
inna.adrug@gmail.com

Антон Лісовий
координатор літературної сцени 
ales806388@gmail.com 
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ДОЛУЧАЙТЕСЯ !
НАМ  НЕОБХІДНА  ФІНАНСОВА ,  ВОЛОНТЕРСЬКА

ТА  ІНФОРМАЦІЙНА  ДОПОМОГА



Зелена Сцена проект неприбутковий і жодним чином не 
пов’язаний з політикою. Ми любимо Чернігів і щиро зацікавлені 
в розвитку його творчого середовища. Саме тому ми 
запрошуємо в свою команду всіх небайдужих людей.

Ми раді співпрацювати з приватними особами та організаціями.



Шукайте актуальну інформацію в соц. мережах:

facebook.com/zelenascena

vk.com/greenscene

https://vk.com/greenscene
https://www.facebook.com/ZelenaScena



