
Осередок сімейного 
відпочинку і творчості 

Bucha Solar Fest    



Завдання Solar Fest - об'єднання зацікавлених 
жителів Бучі у співтовариство для роботи над 
культурним та економічним процвітанням громади. 

  Споглядаючи за життям у місті часто виникає 
2 питання:



Де у Бучі провести вільний час на вихідних? 
І яке культурне місце могло б регулярно привертати 
увагу молоді і дорослих з дітьми; які події нового 
формату можуть зараз бути і цікаві і корисні і 
надавати відпочинок різним групам жителів міста?

Маючи велику туристичну привабливість, достатньо 
багато історико-культурних і природних об’єктів, 
лікувально-оздоровчий потенціал регіону, в якій мірі 
громада отримує користь від туристичного потенціалу 
Бучі? І чим зацікавити досвідченого туриста?



Ми пропонуємо розвинути нову 
туристичну локацію Бучі та 

сформувати цікавий продукт для 
жителів міста, внутрішнього 
туриста та іноземних гостей.



Початок втілення
Ми проектуємо збірний Арт-об’єкт, акустичний купол.

Розміщуємо у парку. Встановлюємо кінотеатр для 
показу панорамних зображень і фільмів у форматі 
360°, для промоції простору локації. 

Встановлюємо в куполі апаратуру за 
аудіотехнологією 360°; об’ємний звук робить музичні 
записи надзвичайно виразними та живими.



Як це виглядає зовні?

Діаметр купола 10м, висота 5м, площа приміщення 75м2



Як ще це може виглядати?



Як буде всередині?

Діаметр купола 10м, висота 5м, площа приміщення 75м2



Переваги конструкції

Приміщення створює надзвичайні акустичні якості. 
Шумоізоляція по спеціальній технології запобігає 
хвилюванню жителів найближчих будинків.

Доступна ціна (кошторис у додатках). 

Можливість проведення закритих заходів з он-лайн 
трансляцією у період карантину.



Сфери застосування локації

Сферичний кінотеатр. 

Вокальний простір.  

Концертна сцена.    

Оздоровчий центр.

Навчальна аудиторія.

Місце дозвілля 24/7.  

Фестивальна платформа.    

Об’єкт туризму.



Сферичний кінотеатр

1. Показ фільмів 360°, для дітей і для дорослих. Приклади 
навчальних та розважальних фільмів: https://fulldome.pro/ru/content/

2. Проведення вечірок у певному стилі. Проекція мексиканського 
карнавалу, подорожі під водою, на повітряній кулі, космічні пригоди і т.д.

3. Перегляд тематичних фільмів 2D формату. Дні фільмів певного 
режисера, актора, жанру. Розбір змісту фільмів у дискусійних колах різного 
віку. Навчальні фільми для дітей, з вчителем.

4. Перегляд он-лайн трансляцій матчів, фестивалів, вистав.

https://fulldome.pro/ru/content/


Вокальний простір

1. Пісенні конкурси різних жанрів для різних вікових груп. 
2. Відкриття голосу з вчителем вокалу, для дітей і дорослих.
3. Практики “сімейного співу”, резонанс для молодих пар і   
сімей, робочих колективів і компаній друзів.
4. Курс постановки красивої, грамотної вимови і дикції.
5. Навчання співу колискових пісень.
6. Вивчення української народної пісні.
7. ВокалоТерапія, техніки звільнення голосу.
     Докладніше: https://goo.su/4Vjr

“Якщо ви можете дихати і розмовляти, отже ви можете і співати. Залишилось 
пересвідчитись у цьому.”

https://goo.su/4Vjr


Концертна сцена

Концерти музичних гуртів і інших творчих колективів з 
Бучанскої ОТГ. 

Виступи запрошених українських колективів і солістів.

Проведення вистав.



Оздоровчий центр
1. Корекційна гімнастика для спини і суглобів.
2. Дихальні вправи для лікування бронхо-легеневих 

захворювань.
3. Гімнастика для дітей, профілактика викривлення спини.
4. Антистресові і терапевтичні музичні програми.
5. Освітні семінари по темах здорового способу життя. 
6. Програми розвитку дітей з особливими потребами.
7. Психологічна реабілітація учасників АТО і їх сімей.
8. Курс музикотерапії для учасників АТО. 

(програму рекомендовано Вченою радою Української військово-медичної 
академії (Протокол № 175 від 12 жовтня  2015 р. )



Навчальна аудиторія

1. Проведення навчальних семінарів, уроків, лекцій, зборів, 
виступів, дискутів.

2. Курси для дітей, які проводитимуть наші викладачі або 
здача приміщення в оренду іншим організаціям.

3. Проведення курсу “Вибір професії” для учнів старших 
класів та семінарів для батьків “Як налагодити відносини з 
підлітком” і “Як допомогти своїй дитині знайти свій шлях у 
житті”. Детальніше:



Місце дозвілля 24/7

1. Проведення вечірок, святкувань.
2. Нічні кіноперегляди (напр.”Ніч фільмів з Джонні Деппом”).
3. Відкритий простір для відпочинку, спілкування у час, коли 

локація вільна.
4. Тематичні зустрічі і культурні програми для людей 

похилого віку. 



Фестивальна платформа

1. Організація силами команди своїх фестивалів у місті Буча.
2. Використання куполу як однієї з локацій інших фестивалів. 



Об’єкт туризму

1. Участь у створенні туристичного кластеру Бучі.
2. Включення локації до туристичних маршрутів вітчизняних 

та іноземних проектів. 
3. Популяризація Бучі, як привабливого міста для життя і 

туризму, привернення уваги донатів та інвесторів у 
соціальний бізнес та нерухомість.



ТУРИЗМ - 
потужний драйвер розвитку регіонів

● найбільша сфера економіки за кількістю робочих міст у МСБ
● 1 робоче місце в туризмі створює 4 у суміжних сферах
● 1$ вкладений у туризм генерує 7$ у суміжних галузях
● 10 туристів дають роботу 2 працівникам

Туризм дає поштовх до нових інфраструктурних проектів 
(від розвитку курортних комплексів, готелів, парків розваг до медичних 
центрів та виробничих підприємств).



Концепція можливого розвитку
На першому етапі: за рахунок громадського бюджету м.Буча, під контролем 
нашої команди, будується приміщення, акустичний купол, встановлюється або 
орендується якісне звукове обладнання. Об’єкт може бути розміщений у 
парковій зоні за узгодженням місця з адміністрацією і виконуватиме роль 
туристичного об’єкту м.Буча. Наша команда заключає договір довгострокової 
оренди об’єкту з громадою і проводить у ньому заходи, вказані у розділах 
“Вокальний простір”, “Оздоровчий центр”, “Місце дозвілля 24/7”, “Навчальна 
аудиторія” на безкоштовній основі для жителів Бучі, в першу чергу для 
учасників АТО, їх сімей, жителів, які відносяться до соціально незахищених 
категорій населення. Для фінансування такої діяльності ми плануємо 
залучати внески інвесторів, благодійників, вдячних відвідувачів наших 
програм.



На другому етапі: орендуємо за рахунок громадського бюджету сферичний 
кінотеатр на 1-2дні, на час святкування дня міста, періодично на вихідні дні. 
При прояві інтересу до теми побудови сферичного кінотеатру у місті, 
проектуємо його у приміщенні, акустичному куполі. При використанні 
громадського бюджету на проект, доступ жителям Бучі безкоштовний. 

На третьому етапі: залучаючи до командної роботи більше професіоналів у 
сферах реклами, організації фестивалів, журналістики ми організовуємо 
фестивалі таких напрямків: класичної і народної музики, творчості, здоровья, 
а також формуємо на місцевому рівні туристичний кластер Бучі.



Наші партнери:

ГО «Всеукраїнська Асоціація Музикотерапевтів України»
Організатори 4х відомих українських фестивалів 
Представники міжнародної компанії сферичного кіно



Учасники проекту:
Оксана Слупська - автор проекту, викладач 
терапевтичного напрямку образотворчого мистецтва
Олександр Синицький - інженер проекту
Геннадій Возний - інструктор йоги, ведучий занять з суглобної і дихальної 
гімнастики 
Татьянченко Олена - інструктор йоги, ведуча програм гімнастики для дітей
Ольга Безклинська - психолог, музикотерапевт, вокалотерапевт
Владислав Кацуба - звукотерапевт, музикант
Максим Попов - звукооператор
Олеся Шевчук - викладач прикладного мистецтва
Владислав Водяхін- ведучий пісенних конкурсів
Соколенко Наталія - викладач з вокалу та акторської майстерності
Переведенцев Сергій - психолог, бізнес консультант, профорієнтолог


