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Наталія Федорняк
Івано-Франківськ (Україна)
УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ТОРОНТО: ЗАСАДИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Український фестиваль в Торонто (Канада) (the Bloor West
Village Toronto Ukrainian Festival) - наймасштабніший вуличний
фестиваль Північної Америки, заснований в 1995 році з нагоди
відзначення об’єднання міст Торонто і Києва під егідою Україн
ського канадського конгресу. Назва фестивалю походить від назви
вулиці, де проходить свято. Першочерговою метою його створен
ня була демонстрація найвиразніших аспектів української культу
ри в Канаді - музики, танців, творів мистецтва - задля згуртування
української громади. Фестиваль отримав миттєвий успіх, ставши
надалі одним із провідних в Північній Америці. Сьогодні його
популярність продовжує зростати, збільшуючи аудиторію до по
над 700 тис. учасників з Канади, СІЛА, а також з-за кордону (Ар
гентина, Австралія, Бельгія, Англія, Франція, Німеччина, Ізраїль,
Парагвай, Польща, Тайвань). Це триденне грандіозне свято, яке
традиційно проходить у вересні. Особливістю є святковий парад
вулицею Bloor Street West в Торонто, в якому беруть участь понад
3000 учасників - представники влади, асоціацій, підприємств, по
літичних об’єднань та артисти, і простягається вулицею приблиз
но на 1,5 км. Одразу після закінчення параду відбувається офіцій
на церемонія відкриття - урочисте вітальне слово організаторів,
представників влади, головних спонсорів фестивалю, українських
організацій.
Організатори фестивалю зосереджують увагу на творчості су
часних професійних і самодіяльних колективів Північної Америки
і України, а також в рамках політики багатокультурності запро
шують місцевих артистів, які представляють інші етнічні групи.
© Н ат алія Федорняк, 2016

272

Українська діаспора: проблеми дослідження

Незмінними учасниками є місцеві відомі колективи і солісти - Ка
надська капела бандуристів, фольклорні гурти «Зубрівка», «Зір
ка», танцювальні ансамблі «Воля», «Аркан», «Буря», «Скопа»,
«Барвінок», «Десна», «Явір», «Україна», духові оркестри «Вангард» і «Батурин», Ярко Антоневич, Яна Білик, скрипаль-віртуоз Василь Попадюк, а також відомі артисти з материкової Укра
їни - Ot Vinta, ТІК, «Kozak System», Тарас Чубай, Руслана, ВВ,
Mad Heads XL, «Мандри», «Пікардійська терція», канадські тан
цювальні ансамблі («Шумка», «Черемош», «Дунай» - Едмонтон,
«Сузір’я» - Калгарі) і музичні гурти («Кубасонікс» - Едмонтон,
«Тут і там» - Саскатун, «Звук» - Монреаль), а також американські
колективи («Сизокрилі» - танцювальний ансамбль з Нью-Йорка
тощо). Виступи тривають безперервно на двох сценах (Jane and
Runnymede Stages) впродовж 3 днів на вулиці Bloor Street West.
В п’ятницю та суботу ввечері відбувається «забава» - танці під
інструментальний супровід українських пісень. В неділю зранку
на вуличній сцені відбувається святкова Божественна Літургія.
Гостям фестивалю пропонують покуштувати смачні національні
страви та напої, придбати різноманітні сувеніри, вироби ручної
роботи, відвідати ремісничий магазин. Етнографічні павільйони
представляють інтерактивні культурні заходи та виставки істо
ричного і сучасного напрямів. Також в рамках фестивалю прово
диться художня виставка (українська тематика) і кінофестиваль
(впродовж всього дня триває показ українських фільмів). Отже,
традиційними складовими свята є презентація народних танців,
української музики, зокрема, народної, української традиційної
кухні і вечірні «забави» під «живий» інструментальний супровід.
Український фестиваль в Торонто впродовж 2013-2015 рр.
визнавався одним зі «100 кращих фестивалів чи подій» (Тор 100
Festivals or Events) в Онтаріо місцевою туристичною асоціацією
Festivals & Events Ontario (FEO).
Таким чином, Український фестиваль в Торонто - важливий
культурно-мистецький захід, який завдяки своїй масовості, різ
номанітним художньо-мистецьким, просвітницько-естетичним,
науковим програмам, спрямованим на трансляцію українських
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народних традицій та культурно-побутових елементів, активізує
процеси відродження, збереження і розвитку української культур
ної спадщини в середовищі діаспори Північної Америки.
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