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Summer is �nally here, and that means 
the start of the summer music festival 

season all across Europe. While festivals 
like Hungary’s Sziget, Serbia’s Exit, and 
Belgium’s Tomorrowland get much of the 
music festival headlines, Ukraine has doz-
ens of summer festivals that you’ll want 
to check out – and Lviv and Western 
Ukraine are the best places to get start-
ed. Whether you’re looking for ethno-in-
fused Ukrainian rock, mind-warping psy-
chedelic metal, the pluck of a medieval 
feast and fair, the enchanting notes of in-
die, or jazz’s groove, there is a festival 
in West Ukraine just for you! With the fes-
tival season right around the corner, Lviv 
Today outlines your can’t-miss summer 
music festivals – both in the Lviv Region 
and across Western Ukraine. 

DISCLAIMER: Due to the state of �ux 

of events in Eastern Ukraine, festival 

dates may be changed or cancelled al-

together on very short notice. It is impor-

tant to con�rm that the festival will hap-

pen before travelling to the region.

Л іто, нарешті, настало, і це означає 
початок сезону музичних фестива-

лів по всій Європі. Там відомі такі фес-
тивалі як Sziget в Угорщині, Exit у Сер-
бії та бельгійський Tomorrowland, але 
Україна також має десятки власних літ-
ніх фестивалів, які можна відвідати 
без закордонного паспорта, і найкра-
ще розпочинати зі Львова та його око-
лиць. Музика – найрізноманітніша – від 
українського етно-року до психоделіч-
ного металу, від середньовічніх турні-
рів і ярмарків – до музики інді та джа-
зу – на фестивальних майданчиках у За-
хідній Україні знайти можна все! Отож, 
наша редакція вирішила ознайоми-
ти вас з деякими з них – як у Львівській 
області,так і по всій Західній Україні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Через події на сході 

Україні, дати проведення фестивалів 

можуть бути змінені або скасовані без 

попередження. Просимо перевіряти ін-

формацію про фестиваль чи іншу по-

дію, перед тим, як виїжджати.

in Western 

Ukraine



BEREZIV BANDER FEST

Genre: Ethno-rock

Location: Nyzhniy Bereziv, Ivano-Frankivsk Oblast (212 km from Lviv)

Date: July 17th – 19th

Cost: 140 UAH

Website: www.2event.com/events/307854

If you’re looking for Ukrainian ethno-rock, Western Ukrainian patriotism, 
and Carpathian hospitality all rolled into one, then the BerezivBander 
Fest in Ivano-Frankivk Oblast’s NyzhniyBereziv is just the festival for you. 
Be it old-time Cossack horseback-riding, discovering former UPA trails, 
admiring the breathtaking Carpathians, or enjoying one of the doz-
ens of up-and-coming Ukrainian rock bands, the festival strives to give 
young people the opportunity to develop in several di]erent �elds. Pa-
triotic in spirit, the activities are themed after some of Ukraine’s most cel-
ebrated warriors – Cossacks, UPA militias, and the more-current cyborgs. 
But these are just to get into the Ukrainian warrior spirit; it’s the mu-
sic that drives this event, and there are plenty of acts to see. Too many 
performers to name here, so please check out the event website for full 
schedule and more information. And in true warrior spirit – all proceeds 
collected will be forwarded to the ATO (anti-terrorist operation) zone. 

CARPATHIAN ALLIANCE 

METAL FESTIVAL 2015

Genre: Folk, pagan, viking and black metal music 

Location: festival area "Lviv Switzerland" (village Davydiv, (1B, Ozernaya str.,)

Date: July 24th -26th 

Cost: Preliminary prices: one-time entrance to the festival area – 220 UAH, 

Ticket for an unlimited number of entries to the festival area – 500 UAH 

Website: www.facebook.com/CarpathianAlliance1

Carpathian Alliance Metal Festival 2015 – an international folk, pagan, 
viking and black metal music festival that will take place on the territory 
of picturesque tourist complex "Lviv Switzerland". Nu Metal, Metalcore, 
Thrash Metal, Crust Punk and Viking Metal are just a few of its stated 

БЕРЕЗІВ БАНДЕР ФЕСТ

Жанр: Етно-рок

Адреса: Нижній Березів, Івано-Франківська обл. (212 км від Львова)

Дата: 17-19липня 

Вартість: 140 грн.

Веб-сайт: www.2event.com/events/307854

Якщо ви хочете зануритись в атмосферу українського етно-року, за-
хідноукраїнського патріотизму і карпатської гостинності в одному 
місці, то Березів Бандер Фест – саме для вас. Тут можна буде навчи-
тись їздити верхи, пройти стежками воїнів УПА, милуючись зелени-
ми Карпатами, послухати і побачити виступи кільканадцяти україн-
ських рок-груп та багато іншого. Фестиваль прагне дати молодим лю-
дям можливість розвиватися в різних напрямках. Усі тематичні заходи 
фестивалю просякнуті духом патріотизму, духом славетного козацтва, 
бійців УПА і сучасних захисників Вітчизни – воїнів АТО, "кіборгів". Му-
зика надихає і підтримує бойовий дух – а для зміцнення тіла будуть 
проведені "Козацькі Забави", уроки екстремального виживання в го-
рах та різні спортивні заняття. У програмі дуже багато виконавців – 
молодих і вже знаних – повний перелік тут не вміститься, тож відвіда-
йте веб-сайт події, щоб ознайомитись із повним розкладом та отри-
мати додаткову інформацію. Фестиваль не комерційний, всі зібрані 
кошти будуть передані на потреби воїнів АТО.

CARPATHIAN ALLIANCE

 METAL FESTIVAL 2015

Жанр: Folk, pagan, Viking, black metal 

Місце проведення : "Львівська Швейцарія" (с. Давидів (вул. Озерна, 1б)

Дата: 24-26 липня

Вартість: Попередньо: одноразовий вхідний квиток – 220 грн.

Багаторазовий вхідний квиток у фестивальну зону – 500 грн.

Веб-сайт: www.facebook.com/CarpathianAlliance1

Фестиваль Carpathian Alliance Metal Festival 2015 проходитиме на те-
риторії мальовничого туристичного комплексу "Львівська Швейцарія". 

LVIV FEST
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Nu Metal, Metalcore, Thrash Metal, Crust Punk і Viking Metal – це лише 
деякі серед заявлених жанрів, музика, що лунатиме протягом трьох 
днів на кількох сценах. Про свою участь вже заявили такі відомі гру-
пи, як Akral Necrosis, Kistvaen (Румунія), Satanic Warmaster (Фінляндія) , 
Graveworm, Dark End, RiulDoamnei (Італія), Kampfar (Норвегія), Disarm 
(Україна), Psychonaut 4 (Грузія), Devlsy (Литва), Endstille, Finsterforst (Ні-
меччина), Septic Flesh, Mindthreat (Греція), Saturnus (Данія), Ragnell 
(Мексика).

БАНДЕРШТАТ

Жанр: Етно-рок

Адреса: Луцьк, Волинська область (151 км від Львова)

Дата: 31 липня – 2 серпня

Вартість: 200 грн, перші 100 квитків за спец ціною 150 грн.

Веб-сайт: www.bandershtat.org.ua

Якщо ви хочете дізнатися, що таке справжній західноукраїнський на-
ціоналізм, то завітайте до Луцька на найпопулярніший фестиваль Во-
лині – "Бандерштат", який проводиться з 2007 року. Мета фестива-
лю – "сприяти розвитку української мови, культури, духовних ціннос-
тей, і рідної музики", а також "поширення української національної ідеї 
серед молоді". Тут буде достатньо і української рок музики, і палких ви-
ступів молодих політиків на теми сучасного життя в Україні. Серед ві-
домих виконавців, будуть, зокрема: Тартак, Онука, О. Торвальд, які 
не дадуть нудьгувати нікому. Під блакитно-жовтими та червоно-чор-
ними знаменами молодь з усіх куточків України буде спілкуватись, спі-
вати й танцювати, зав’язувати нові знайомства, створювати нові про-
екти. В програмі фестивалю "Бандерштат" – лекції, літературні читання, 
кіноперегляди, спортивні ігри, конкурси й вікторини на знання історії 
й народних традицій. Величний Луцький є окрасою міста і одним з най-
більш фотогенічних на території Західної України.

ФЕСТИВАЛЬ "ТУ СТАНЬ!" 

Жанр: Етно-історичний

Адреса: Урич, Сколівський р-н (110 км від Львова)

Дата: 31 липня – 2 серпня

Веб-сайт: www.tustan.ua/tu-stan-2015/

Музично-етнографічний фестиваль, стилізований під українське се-
редньовіччя з усіма його атрибутами. Місцем проведення фести-
валю вдало вибрано старовинну фортецю Тустань в карпатських 
горах. Тут буде представлена давня музика, лицарські поєдин-
ки та середньовічний ярмарок. Відреставрована фортеця розта-
шована недалеко від курортного міста Трускавець на знаменитому 
середньовічному"Шовковому шляху, що пролягав територією сучас-
ної України. За однією з версій, назва фортеці, що слугувала митним 
переходом у ті давні часи, походить від команди "Тут стань!", яку відда-
вали купецьким валкам з різноманітним крамом її охоронці. Організа-
тори першого фестивалю, проведеного великим успіхом у 2006 році, 
були вражені, величезною кількістю гостей – їх прибуло понад 10 000. 
Сьогодні фестиваль продовжує набирати популярності, його мистець-
ка і творча програма постійно розширюється і містить багато різнома-
нітних цікавих заходів для всіх гостей – тут і майстер-класи середньо-
вічних ремесел, і театральні постановки, і лекції середньовічного уні-
верситету, і, звичайно ж, музика! Фестиваль задуманий як родинний, 
і тут буде багато цікавого як для дітей, так для дорослих – історичні ре-
конструкції, стародавні костюми та кухня на середньовічному ярмар-
ку і багато музики! Тож, якщо ви хочете перенестись ненадовго у часи, 
коли ще Львова не було на карті – приїздіть у Тустань!

WOODSTOCK UKRAINE

Жанр: Еклектика, Інді

Розташування: Замок Свірж, Львівська обл. (43 км від Львова)

Дата: 7–9 серпня

genres, with three days and several stages crammed to the rafters with 
the most specialist lineup around featuring Akral Necrosis (Romania), 
Satanic Warmaster (Finland), Graveworm (It), Kampfar (Norway), Dis-
arm (Ukraine), Psychonaut 4 (Geo), Devlsy (Lt), Endstille (Germany), Sep-
tic Flesh (Gr), Dark End (Ita), Kistvaen (Romania), RiulDoamnei (Ita), Sat-
urnus (Denmark), Ragnell (Mex), Finsterforst (Germany), Mindthreat (Gr)

BANDERSTADT

Genre: Ethno-rock

Location: Lutsk, Volyn Oblast (151 km from Lviv)

Date: July 31st – August 2nd

Cost: 200 UAH, with the first 100 tickets specially priced at 150 UAH

Website: www.bandershtat.org.ua/en/

If you are looking to discover what true Western Ukrainian nationalism 
feels like, then head on over to beautiful Lutsk for Banderstadt – the most 
popular festival in Volyn since 2007. With a festival manifesto to both “pro-
mote Ukrainian language, culture, values, and native music” as well as to 

“increase the Ukrainian national idea among young people”, you’re as like-
ly to �nd young politicos delivering �rebrand speeches denouncing cor-
ruption and cronyism as you are to hear a rollicking rock show. But when 
you do catch a performance, it will undoubtedly be Ukrainian. With per-
formers such as: Tartak, ONUKA, and O. Torvald, you’ll quickly get a lesson 
in the Ukrainian national music scene. You can either dress in the red and 
black of the Ukrainian Insurgent Army or the blue and yellow of the nation-
al �ag – either of which will earn you some friends right o] the hop. With 
lectures, literature readings, cinema, sport, and representatives from eve-
ry region of Ukraine, it’s a crash course in Ukraine: 101 at Banderstadt. Plus, 
while in the city, you’ll need to stop by the majestic Lutsk High Castle – one 
of Western Ukraine’s most photogenic fortresses.

TU STAN! FESTIVAL

Genre: Ethno-Historical

Location: Urych, Skole Region (110 km from Lviv)

Date: July 31st – August 2nd

Website: www.tustan.ua/tu-stan-2015/

Have you ever wondered what a music festival would have been like 
in Ukrainian medieval times? Then this is the festival for you. Located 
at the wonderful Tustan Medieval Fortress, the aptly named Tu Stan! Fes-
tival is part-music festival and part-medieval fair. The restored fortress 
sits near the Carpathian Mountains and the resort town of Truskavets 
along the famed medieval ‘silk route’. The castle after which the festival 
takes its name took its own moniker from a command fortress guards 
used to shout at silk route traders as they approached the gates – Tu 
Stan! (Stay here!). Organizers for the �rst festival, back in 2006, were 
overwhelmed when over 10,000 people turned out. Today the festival 
continues to grow in popularity, with a host of activities for festival-go-
ers to experience – from medieval crafts workshops to theatre perfor-
mances to lectures from a medieval university to, of course, the music! – 
it’s easy to see just why. A family-friendly festival, there will be plenty 
to see and do for children and adults alike, such as historical reenact-
ments, a medieval fair, and concerts! So if you want to party like it’s 1399, 
come on down to Tu Stan!

WOODSTOCK UKRAINE

Genre: Eclectic, Indie

Location: Castle Swirzh, Lviv Oblast (43 km from Lviv)

Date: August 7th – 9th

Cost: Free!!

Website: www.woodstock.in.ua

Woodstock, of course, is probably the most famous festival in the world. 
Located on a farm in rural New York way back in 1969, Woodstock 

LVIV FEST
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13 липня – 6 вересня, 

с. Щасливцеве, Херсонська область

Чудова новина для любителів музичних фестивалів! На вас че-
кає купа неповторних вражень на фестивалі музики й мистецтв 
ANOTHERLAND. Програма сезону розбита на 10 тематичних тиж-
нів, як от фестиваль Reggae & DanceHall, фестиваль Київ Future 
Shorts, фестиваль Холі, фестиваль рукоділля, фестиваль йоги 
та медитації, тиждень Afterjazz і багато іншого. На всі музичні 
смаки буде щось цікавого – поп, рок, денс, регі – і все це під га-
рячим південним сонцем на березі Азовського моря. Можна бу-
де просто гуляти пляжами, або взяти участь у численних твор-
чих майстер-класах, наприклад навчитись малювати олійними 
фарбами чи хною, розмалювати для себе футболку чи створи-

ти перше графіті; знайти нових друзів на вечірках під 
відкритим небом з танцями до світанку під му-

зику найкращих виконавців, серед яких, зо-
крема – Sender / ICE / ALEX AMEGA / Катя 

Царьова / MC ALENA / Save The Tuna / Dj 
Duo Hard Candies / Dj NoBrain, / Vlad N 

DMC Kovalsky / LeoSheen / Woodman 
/ The Chmil та інші. Для отриман-
ня детальної інформації про ціни 
та бронювання відвідайте www.
anotherland.com.ua

*+,-./01*+2)7/8-9:*1)3456

July 13 – September 6,  

Village of Shastlivtsevo Festival Area, Kherson Oblast

Great news – music festival fans! Be ready for another extraordinary 
experience this summer when the ANOTHERLAND Creative Festi-
val comes to the Shaslivtsevo Festival Area in the Kherson Oblast! The 
event’s rich programming will o]er di]erent thematic weeks so that 
no matter what your taste in music is – pop, rock, dance, reggae – you’ll 
�nd something just right for you at ANOTHERLAND. Just a few of the 
themed weeks include: Reggae & Dance Hall Festival; Kyiv Future 
Shorts Festival; Holi Festival; Handmade Festival; Yoga & Meditation 
Festival; and Afterjazz Week. The event’s unique location allows festival-
goers to camp right on the beach of the warm Azov Sea. This year, you’ll 
be able to stroll right out of your beach camp to take part in di]erent 
creative workshops or all-day dance classes, all while the crys-
tal-clear Azov Sea laps over your toes. Or, if you’re more 
of a night owl, you can enjoy the open-air parties 
where you can bop under the stars to all of the 
festival’s best performers. Here’s a taste 
of what ANOTHERLAND festivalgoers will 
get to enjoy: Sender; Ice; ALEX AMEGA; 
Katya TSARYOVA; MC ALENA; Save the 
Tuna; DJ Duo Hard Candies; and DJ No-
Brain. For more detailed information, 
prices, or ticket booking, please visit: 
www.anotherland.com.ua

Вартість: безкоштовно!

Веб-сайт : www.woodstock.in.ua

Мабуть, Вудсток є найвідомішим фестивалем у світі. Вперше він 
був проведений на фермі поблизу американського Нью-Йорку 
ще в 1969 році, де зібралось понад 500000 молодих людей, розча-
рованих американською участю у в'єтнамській війні і приваблених 
гаслом фестивалю "Мир, Любов, Щастя". Woodstock Ukraine пройде 
під гаслом "Мир, Музика, Любов", яке набуло нового значення, осо-
бливо за останній рік. Вхід на фестиваль, як і на "Вудсток '69" – без-
коштовний. Польський фестиваль Przystanek Woodstock у 2012 ро-
ці започаткував Woodstock Ukraine і допомагає збирати кошти для 
благодійної акції "Серце до серця". На сцені виступатимуть, зокре-
ма, Ніл Тейлор з Великобританії, гурти Death by Chocolate зі Швей-
царії, і енергійний Bandurbend з Харкова. Крім того, буде ще багато 
чого побачити й почути протягом цієї п'ятиденної мистецької феє-
рії. Тут будуть і театральні постановки, і автограф-сесії, різноманітні 
майстер-класи, чайна церемонія, йога, дегустація вегетаріанських 
страв, і навіть змагання на байдарках. Отож, всі на безкоштовний 
український Вудсток! Вітання хіпі – Peace And Love! – актуальне сьо-
годні, як ніколи.

ZAXIDFEST

Жанр: Етно-рок-

Адреса: Чарівна долина, с. Родатичі, Львів. обл. (41 км від Львова)

Дата: 14-16 серпня

Вартість: квиток на 3 дні – 720-820 грн. + 95-140 грн. за кемпінг

Веб-сайт: www.zaxidfest.com

Найбільш очікуваний літній музичний фестиваль у Західній Україні, 
ZaxidFest, прийде 14-16 серпня. Місце проведення фестивалю не-
спроста носить назву "Чарівна долина" – це справжній рай, в ото-
ченні дерев, струмків і озер. На сцені виступлять найпопулярніші 
виконавці України, серед яких, зокрема: "Гайдамаки", "BB", "Бумбокс", 
Онука і PianoBoy. Цього року фестиваль відбувається вже всьоме 
і пропонує три додаткові сцени – рок, інді-сцену, і навіть нічну сцену 

attracted over 500,000 music lovers frustrated by the American par-
ticipation in the war in Vietnam and drawn to the festival’s message 
of “Peace, Love, and Happiness”. Woodstock Ukraine understands 
these principles, which have taken on new signi�cance since last 
year’s invasion by Russian forces. They’ve taken the slogan “Peace, Mu-
sic, Love!” and have even ensured free entry – just like Woodstock ’69. 
Begun in 2012 as an o]shoot of Poland’s Przystanek Woodstock, the 
event raises funds for the charity Serce do Serca (Heart to Heart). While 
music lovers are sure to be entertained by the likes of UK’s Neil Tay-
lor, Switzerland’s Death by Chocolate, and Kharkiv’s energetic Bandur-
bend, there are plenty of other things to see and do during this �ve-
day extravaganza. Whether its theatrical performances, autograph ses-
sions, workshops, tea ceremonies, yoga, sampling vegetarian dishes, 
or even canoe competitions, Woodstock Ukraine has you covered; and 
the best part is it’s free! Plus, its message of Peace is as important to-
day as it has ever been.

ZAXIDFEST

Genre: Ethno-rock

Location: Magic Valley, Rodatychi, Lviv Oblast (41 km from Lviv)

Date: August 14th – 16th

Cost: 3-day passes run for 720-820 UAH + 95-140 UAH for camping

Website: www.zaxidfest.com 

There is no bigger or more anticipated summer music festival in West-
ern Ukraine than ZaxidFest. In fact, the festival is even named WestFest 
(Zaxid means ‘west’ in Ukrainian). The idyllic location – literally named 

“Magic Valley” – is a Galician paradise, surrounded by trees, streams, 
and lakes. This festival draws the best and most cultural – both fans 
and bands. Some of Ukraine’s most popular singers are set to per-
form, including: Haydamaky, BB, Boombox, Onuka, and Pianoboy. 
Now in its 7th year, the festival o]ers three smaller stages in addition 
to the main stage: a rock stage, an indie stage, and even a night stage 
for the night owls in the crowd! Be sure to bring your vyshyvanka (em-
broidered shirt), as you’ll want to �t in with the ethno theme, but feel 
free to mix it with a pair of torn jeans. Ladies are encouraged to wear 

LVIV FEST
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23-30 серпня, с. Затока (Одеська область)

Популярне місце відпочинку, село Затока, недалеко Білгород-Дні-
стровська в Одеській області, давно відоме любителям літнього від-
починку своїми пляжами, вже два роки поспіль гостинно приймає 
музичний фестиваль “Джаз Коктебель“. Фестиваль багато років тра-
диційно проводився в Криму, але був змушений поміняти свою дис-
локацію торік. Вперше фестиваль відбувся у 2003 році, як приват-
на ініціатива проти засилля “фанери“ і шквалу несмаку на ТБ і радіо 
і швидко здобув визнання серед любителів музики. Сьогодні Джаз 
Коктебель – це величезний рух, що має свій вплив на зміни в євро-
пейському музичному світі. Яскраві виступи, концерти відомих му-
зикантів, розкута атмосфера чекають всіх, хто вирішив поєднати 
свій відпочинок і любов до джазу. До речі, це один з небагатьох фес-

тивалів такого класу, де не потрібно платити за вхід. Джаз 
Коктебель знають любителі джазу у всіх європей-

ських країнах. З 23 по 27 серпня гостей фести-
валю прийматиме музична "Творча дача" 

Koktebel Creative Village, де будуть пред-
ставлені проекти з одеським смаком. Ба-

гата, різноманітна й насичена програ-
ма фестивалю має що запропонувати 
для всіх гостей, а організатори заходу 
обіцяють море незабутніх вражень! 
Інформація та замовлення квитків 
на Open Stage тут: www.koktebel.info
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August 23 – 30 @ Zatoka Village (Odessa Region)

The popular holiday destination beach at Zatoka Village in the Odes-
sa Region will host this year’s Koktebel Jazz Festival Open Stage 
from August 23rd-30th. The festival, traditionally held in Crimea, 
was moved to the Odessa Region last year due to the illegal annexa-
tion of Crimea by the Russian Federation. Beginning in 2003 as a pri-
vate initiative of founder Dmitriy Kiselev, Koktebel has gained wide 
renown among music lovers and festival-goers alike as the festival 
has become one of Ukraine’s most recognizable. Greatly in�uenc-
ing the European music scene by its sparkling performances, out-
standing gigs, and audience-oriented atmosphere, the popular Kok-
tebel remains one of the few premium festivals that doesn’t require 
an entrance fee. This ensures that jazz enthusiasts from across Eu-
rope make the trek to Southern Ukraine each summer. 
The Koktebel Jazz Festival attracts world-renowned 
recording artists as well as local legends and 
up-and-coming stars for a sumptuous jazz 
feast in the open air of the Koktebel Cre-
ative Village. The rich and varied pro-
gram – and the sensational line-up – 
will no doubt o]er an unforgetta-
ble experience for every visitor. For 
more information, or to book your 
tickets for the Open Stage, please 
visit: www.koktebel.info

для тих у кого безсоння. Беріть із собою вишиванку, щоб вписатись 

в тему, вишиванку можна вдягати і з шортами, і з джинсами – все 

пасує до вишиванки! Дівчатам дуже личать квіти у волоссі. Квитки 

на один день не продаються, тож доведеться купувати квиток на всі 

3 дні, у вартість входить користування кемпінгами, один з яких є без-

коштовним, і багато інших зручностей, як от душові, туалети, пунк-

ти зарядки для телефонів і комп'ютерів, камери зберігання, і гро-

мадське харчування. ZaxidFest це більше, ніж просто літній музич-

ний фестиваль; він може стати одним із найкращих спогадів вашого 

життя!

РЕСПУБЛІКА

Жанр: Українська еклектика, інді

Адреса: Кам'янець-Подільський, (273 км від Львова)

Дата: 4-6 вересня

Вартість: Безкоштовно!

Веб-сайт: www.respublicafest.com

Українські літні фестивалі часто включать музику у свою програ-

му, як частину низки інших тематичних заходів, і "Республіка" в цьому 

не відрізняється від інших. Фестиваль відвідають музиканти, поети, тан-

цюристи, майстри відео і навіть графіті. Одна з найпопулярніших турис-

тичних пам'яток України з її 7 вежами, може служити ідеальним тлом 

для зустрічі творчих людей. На кількох динамічних сценах, що затиш-

но розташувались серед оборонних мурів старовинного замку, люби-

телі музики зустрінуться зі своїми улюбленцями – гуртами "Бумбокс", 

DaKuka і Fontaliza та ін. У програмі фестивалю передбачено – відео-пре-

зентації, вечори поезії, а художники створюватимуть свої оригінальні 

графіті на сірих стінах будинків. Минулого року художники змогли ожи-

вити яскравими барвами понад 3000 квадратних метрів стін старих бу-

дівель по всьому місту. Цей популярний фестиваль, відзначений кілько-

ма нагородами, знову продемонструє мистецтво з різних куточків Укра-

їни, щоб показати, як культура об'єднує людей.

�owers in their hair. Single-day tickets are not available, so you’ll need 

to purchase the full 3-day passes, but the festival has you covered with 

two di]erent campgrounds – one of which is free – and plenty of oth-

er amenities such as: showers, toilets, charge stations for phone and 

computers, storage, and even a food court. ZaxidFest is more than just 

a summer music festival; it’ll become one of the most authentic Gali-

cian experiences of your life!

RESPUBLICA

Genre: Ukrainian eclectic, indie

Location: Kamyanets-Podilsky, Khmelnytsky Oblast (273 km from Lviv)

Date: September 4th – 6th

Cost: Free!!

Website: www.respublicafest.com

Ukrainian summer festivals often feature music as part of a number 

of other themed events, and Khmelnytsky Oblast’s Respublica is no dif-

ferent – art. Now in its �fth year, the festival draws many of Ukraine’s 

most talented young artists – in music, poetry, dance, video, even gra¨-

ti – to the sprawling 14th-century stone fortress at Kamyanets-Podilsky. 

One of Ukraine’s most popular tourist attractions in its own right, the cas-

tle’s towers – 7 of the original 12 still remain – dominate the view and pro-

vide the perfect backdrop for a meeting of artistic minds. Music lovers will 

love both the ambiance of the European castle atmosphere as well as the 

talent of artists such as Boombox, DaKuka, and Fontaliza, among many 

others. While the talented musical lineup is enough of a draw, you won’t 

get bored with the other array of activities at Respublica. You can check 

out a video presentation, listen in on an original poem, or even check out 

gra¨ti artists as they decorate abandoned buildings in the city. Last year 

alone, festival artists were able to add some life and colour to over 3000 

square meters of dilapidated buildings around the city. This year the mul-

ti-award winning festival hopes to showcase artists from di]erent parts 

of Ukraine to show how culture unites people. 
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