Інформаційний вісник розповсюджується безкоштовно на фестивалі

Час підкорювати
«Файне Місто»
Фестиваль без обмежень
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Локації, які варто відвідати
ВАДИМ ЄПУР

«Файне місто» – не лише
музичний фестиваль. Тут працює чимало різноманітних локацій, де можна розважитися,
відпочити та дізнатися щось
нове. Ми зібрали найцікавіші,
які точно варто відвідати.

Центр науки
На цій локації можна побачити незвичайні експерименти та
винаходи. Щодня тут демонструватимуть цікаві досліди та
проводитимуть
майстер-класи. Експерименти з вогнем,
неньютонівською рідиною та
незвичні коктейлі з сухим льодом.
Торкатися експонатів можна.

Територія можливостей
Це вже традиційна локація, що
дозволяє зрозуміти людей з
інвалідністю. «Файне місто» –
територія без обмежень, де радо
зустрічають людей з інвалідністю.
На цій локації можна наосліп пройти лабіринт, грати у баскетбол на
інвалідних візках та відчути життя
людей з інвалідністю.

Автографзона
На цій локації можна залишити напис
на спеціальному банері. Тут файні люди
малюють, пишуть міста, з яких приїхали,
побажання. Кожен намагається залишити такий напис, щоб його одразу було
помітно. Лишіть і ви свій автограф!

Музей
У музеї «Файного Міста» можна знайти автографи зіркових гуртів, які
виступали на сценах фестивалю, музичні інструменти, афіші, залишені
речі файних людей.
Фотоцентр
У фотоцентрі можна безкоштовно зробити фото для паспорту вільної людини. Сюди шикуються черги
відвідувачів. Він розташований в центрі іподрому, неподалік ратуші та інфоцентру.

Щоденник фесту на «Тернопіль1» та «ІНТБ»

Ми покажемо вам паралельний світ – «Файне місто»
зсередини. Маєте унікальну
можливість відчувати себе на

фестивалі, будучи далеко звідси. Телеканали «Тернопіль1»
та «ІНТБ», як партнери фесту
«Файне місто», транслюватимуть вам все, що варте уваги.
5 знімальних груп щодня
працюватимуть на локації,
щоб не пропустити головного.
В інтерв’ю ви почуєте з перших уст відгуки про фестиваль, виконавців та атмосферу.
Наші кореспонденти випитають найцікавіше, а оператори
покажуть те, що навіть будучи
на ФМ, ви можете не побачити.
Щоденник «Файного міста»

для вас готуємо і транслюємо
не лише в ефірах, а й у соцмережах. Fecebook, Instagram,
YouTube та Telegram – тут ви
зможете знайти відео, навіть
по завершенні 5-денного відриву. А на сайтах «Т1 Новини»
та «ІНТБ» — прочитати про те,
що відбулося.
Тож, дізнавайтеся історії
людей, які вже роками відвідують фестиваль та новачків,
коментарі учасників гуртів та
зіркових гостей, організаторів
та волонтерів.
Кого пропускають безко-

штовно, що дозволено брати
з собою, а що заборонено?
Як живуть у платному та безкоштовному наметових містечках, чим харчуються, як
створюють сім’ї та як розважаються, поки чекають виступів
– про це наживо нам розповідатимуть «вільні люди».
Яка атмосфера панує на
Dark, Main та Light stage? Як
виглядає територія фестивалю
зсередини та з висоти пташиного польоту – дивіться щоденник «Файного міста» на телеканалах «ІНТБ» і «Тернопіль1».
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Візьми своє фото на пам'ять
ВАДИМ ЄПУР

Журналісти
мобільної
редакції «RIA плюс» протягом всього фестивалю стежитимуть за життям файних людей та фіксуватимуть
найяскравіші моменти на
фото. Шукайте себе та своїх
друзів на світлинах з різнома-

нітних локацій, наметового
містечка та концертів на сайті
«20 хвилин». Скануй QR-код,
переходь на сайт та зберігай
фото на згадку. Наші журналісти працюватимуть для вас
з самого ранку до пізньої ночі,
аби у вас залишились яскраві спогади про цьогорічний
фестиваль.

Скануй QR-код або переходь на сайт te.20minut.ua

Безкоштовно замінюйте вашу
SIM-картку на 4G SIM
Ділитись
фестивальними історіями та яскравими
враженнями швидше, завдяки 4G! Безкоштовно замініть
вашу SIM-картку на USIM з
підтримкою 4G та отримайте
бонуси на рахунок або безлімітний доступ до інтернету.
Замінити картку можна у
фахівців за інформаційною
стійкою Київстар на території
фестивалю «Файне Місто»!
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Файний фестиваль об’єднав лю
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

Пофестивалити на «Файне Місто» в перший день приїхали тисячі любителів музики з різних куточків України.
А зовсім скоро їх буде в рази більше. Фестивальники приїжджають самі, парами, великими компаніями друзів. Всі
вони такі різні, але об’єднані любов’ю до музики. Хто вони
і звідки приїхали?

Іра, 24 роки, м. Львів
— Хоч моя
зовнішність і
незвична, працюю я
психотерапевткою.
А на «Файне Місто»
я приїхала разом з
друзями на ярмарок
торгувати власними
керамічними
виробами,
ну і, звісно,
поспілкуватися.
Тут буде багато
знайомих крафтерів
та друзів. А у
вільний час
слухатиму музику та
розважатимусь.

Роман та Світлана, 23 та 22 роки, м. Стрий
— Ми пара. На «Файному Місті» вперше, але загалом полюбляємо такі
фестивалі. Можна дуже круто і весело провести час. Приїхали в перший
день фестивалю зранку. Якщо чесно, в чергах було стояти дещо важко,
але ми витримали. Нам подобаються різні гурти. Вони виступатимуть
на різних сценах, тому не знаємо, чи будемо парою після Файного.

Дмитро, 30 років, м. Южноукраїнськ
— Приїхав у Тернопіль вперше. Та й взагалі на фестивалі я також вперше. Хочу побачити, як це відбувається. Приїхав сам ще 26 липня, бо потяги курсують від мого міста
через день, але дуже хотів потрапити на відкриття. Не всі гурти, що тут виступатимуть,
я знаю, але слухатиму всі.

Маріо, 19 років,
м. Тернопіль
— Ночую в
палатці. Цей
фестиваль для
мене вже третій.
Це настільки
круте місце, яке
ні з чим не можна порівняти.
Кожного року
фестиваль стає
все кращим. Це
один з кращих
фестивалів
України та
Європи. Це
чудово, що
він проходить
саме у самому
файному місті
Тернополі.
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юдей зі всієї країни

Оля, 22 роки, м. Луцьк
— Я тут ще від 26 липня. Це другий фестиваль «Файне Місто» для
мене. Можу сміливо сказати, що він один з найкрутіших в Україні.
Навколо нього збираються дуже багато крутих та позитивних людей.
Такі фестивалі, вважаю, розвивають українську культуру.

Евер, 17 років, м. Київ
— Навчаюся на медика. Приїхала
з другом вранці 28 липня.
Подібний фестиваль для мене
перший і це так круто, що ми
відпочиватимемо тут аж п’ять
днів. Сподіваюся знайти тут ще
більше друзів, збиратимемо
навколо себе компанії.

Ульфар, 18 років, м. Київ
— Я навчаюся в столиці на
юриста. Мене запросила
на Фестиваль подруга. Це
перший фестиваль для мене.
Сподіваюся отримати позитивні
емоції, але в цьому я навіть
не сумніваюся. Дуже хочу
послухати деякі гурти.

Єлизавета, 19 років, м. Козятин
— Разом з хлопцем Дмитром
приїхали дуже рано. Черги точно
були меншими, ніж на минулому
фестивалі. До речі, в 2019 році
були такі Метри музики як
Powerwolf, мої кумири. Дуже
хочу послухати Порнофильмы,
GHOSTKID і Kurwa Matj.

Дмитро, 23 роки, м. Козятин
— Я приїхав з Козятина разом
зі своєю дівчиною Лізою та
друзями. Це для нас вже другий
Фестиваль. Щоб менше стояти
в чергах, приїхали ще о п’ятій
ранку. Наметове містечко тут
облаштоване дуже круто, я
приємно вражений. З перших
хвилин бачу, що організація на
рівні. В першу чергу хочу послухати
GHOSTKID, MOTANKA і багато інших.

Оля, 19 років, Волинська область
— Я тут вже четвертий день. Ми волонтеримо, прибираємо територію
та дуже стараємося. Роботи багато, але впораємося. Дуже крутий
фестиваль, багато хороших локацій і так класно бачити відкритих, позитивних людей навколо себе. Приїхала я сама, але вже знайшла тут
багато друзів.
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Фестиваль доступний для всіх
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

Фестиваль «Файне Місто»
є доступним для всіх охочих.
Його інфраструктура дозволяє
вільно почуватися всім людям,
незалежно від кольору шкіри,
віросповідання та фізичних
можливостей.
Уже кілька років для людей
з інвалідністю першої та другої
груп діє вільний вхід на фестиваль, а для людей з обмеженими можливостями третьої групи діє знижка 50 відсотків.
Вся територія фестивалю
пристосована для пересування
людей з інвалідністю. А для тих,
хто хоче освіжитися, є спеціальні низькі душові кабіни.
– Загалом, на фестивалі
можна зустріти чимало людей
з обмеженими можливостями,
– кажуть волонтери. – І це дуже
круто, що тут всі однаково вільні
та щасливі.
Багато гостей приїхали на
фестиваль з інших країн, зо-

Для гостей фестивалю діє локація
«Територія можливостей». Тут вони
можуть відчути, як це пересуватися на візку
крема і Сельсабрін. 23-річна
єгиптянка приїхала в Україну
два тижні тому. На «Файному
Місті» почувається щасливою,
каже, подібний фестиваль в
Україні для неї вперше.
– Тут дуже круто. Дуже багато позитивних людей. Хіба що
по не асфальтованому покриттю дещо проблематично пересуватися на інвалідному візку, –
каже вона. – Я буду фестивалити
тут до вечора, а далі повернуся в
місто і вранці знову сюди.
Сельсабрін розповіла, що

Єгиптянка Сельсабрін каже, що почувається щасливою на «Файному Місті»
вже встигла знайти нових друзів на «Файному Місті». Додому вона поїде вже після фестивалю. Каже, хоче відчути
драйв, насолодитися Україною
і зарядитися позитивом за ці
п’ять днів.

До речі, всі гості фестивалю можуть відчути, як це бути
людиною з обмеженими можливостями. Для цього на «Файному Місті» вже кілька років
працює локація під назвою «Територія можливостей».

«Файному Місту» — файне пиво!

Привовари з «Опілля», як
усі правдиві митці, цінують
справжнє, тож долучаються до
«Файного Міста» своєю творчістю — найкращими сорта-

ми пива. Адже на території
вільних людей і музика, і пиво
мають бути справжніми!
Шанувальникам м’якого
року неодмінно припадуть до
смаку світлі лагери: «Фірмове» з його солодкуватим винним присмаком і «Корифей»
— глибоке у всіх сенсах — від
традицій рецептури до насиченого смаку.
Вільним людям, без кордонів і фільтрів, засмакує нефільтроване «Біле» — легке,
ароматне, з тонізуючою кислинкою і ледь відчутними
фруктовими нотками, що так

личать спекотному літу. Зрештою, як і оксамитовий смак доброго квасу від «Опілля».
Важкий рок відгукнеться
феєрверком емоцій під супровід темного лагера «Княже».
Нотки карамельного солоду й
легка хмелева гіркота «звучатимуть» лейтмотивом фестивальних вражень і надихатимуть на круті пригоди.
Хмільна продукція найдавнішої пивоварні Тернополя
має особливий смак і аромат,
якими хочеться поділитися
з усім світом. Тож «Опілля»
ділиться з «Файним Містом»

палітрою смаків нової лінійки
експортного пива — «Оpillia
Export Lager» і «Оpillia Export
1851». Це світлі лагери, на створення яких тернопільських
пивоварів надихнула любов до
справи, якою горять, і глибока
повага до споживача, котрий
вартий найкращого — добрих
напоїв, доброї музики, доброго товариства.
«Опілля», як і «Файне Місто» — це про цінність традицій, справжнього смаку,
емоцій, незабутніх пригод і,
звісно, про круту музику, що
надихає.
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Є душ, кухня і навіть медики
ВАДИМ ЄПУР

На фестиваль «Файне Місто» приїхали чимало людей з
усієї України та навіть з-за кордону. Щоб поринути у атмосферу повністю, багато фестивальників живуть у наметовому
містечку.
Вже з самого ранку 28 липня
тут почали розставляти палатки. Тут гості фестивалю будуть
відпочивати, ночувати. Дехто
навіть планує готувати їжу.
– На фестивалі я вже вдруге,
але лише цього року вирішила
жити тут, – каже вінничанка
Оксана. – Це незабутня атмосфера. Тут можна відпочивати,
проводити час з новими друзями. Готувати теж плануємо
прямо тут на вогнищі. Купили
все, що потрібно. Є вбиральні, є душові, є де підзарядити
телефон. Що ще потрібно для
щастя? Буде що згадати та розповісти друзям!

На всій фестивальній території є вбиральні. Вони безкоштовні для відвідувачів. Також можна
скористатися душем. Кабіни
знаходяться на спеціально відведеній території. Вхід для жителів
платного наметового містечка
вільний. Всі інші відвідувачі можуть скористатися душовою
кабіною з холодною водою за 20
гривень, гарячою — за 40 грн.
Підзарядити телефон можна
на локації Київстару у центрі містечка, Сентрал Парку та у платному наметовому містечку (для
власників абонементу).
Залишити речі можна у камері схову, неподалік центрального входу.
Цілодобово на фестивалі
працюють медики та карета
швидкої. Їх локація у самому
центрі містечка. Лікарі стежать,
щоб для відвідувачів фестиваль
минув без проблем. Поблизу
медпункту також працює аптека.

У великих наметах житимуть цілими компаніями

Медики дбатимуть, щоб для гостей фестиваль пройшов добре

Як добратися до «Файного Міста»
ВАДИМ ЄПУР

Фестиваль «Файне місто»
традиційно відбувається на території Тернопільського іподрому, який розташований в семи
кілометрах від міста у напрямку
Львова. Файні люди можуть дістатися до цього місця власним
транспортом або фестивальними автобусами.
Транспорт очікуватиме пасажирів на паркінгу Тернопільського залізничного вокзалу
(вул. Б. Хмельницького) і далі
рухатиметься за маршрутом:
вул. Руська — вул. Мазепи — вул.

Львівська — Львівське шосе —
Іподром і зворотному напрямку — Іподром — Львівське шосе
— вул. Львівська — вул. Мазепи
— вул. Руська — вул. Замкова —
вул. Соломії Крушельницької
— вул. Б. Хмельницького (район
зупинки «Галицький коледж»).
Зупинка автобуса на території фестивалю знаходиться за
паркінгом – 100 м від головного
входу.
Курсуватиме транспорт цілодобово з інтервалом 30–40
хвилин до 15:00 понеділка, 2
серпня. Вартість проїзду, як і минулого фестивалю, 20 гривень.

Курсуватимуть низькопідлогові автобуси МАН

8

RIA |

ЦІКАВЕ

29 ЛИПНЯ 2021р

Оголошуємо конкурс на краще фото
ВАДИМ ЄПУР

Оголошуємо конкурс для
найкреативніших та найпозитивніших
фестивальників.
Якщо любите хорошу музику та
відпочинок у компанії файних
людей – ми шукаємо саме вас.
Діліться своїми фотографіями з «Файного Міста» у соці-

20 хвилин

альних мережах та залишайте
хештег #20хвилин та #ФайнеМісто2021. Найкращі фото ми опублікуємо на сайті «20 хвилин».
За креатив — даруємо підписку
на преміум-матеріали.
Журналісти мобільної редакції «RIA плюс» стежитимуть
за усім, що відбуватиметься на
фестивалі.

20.hvylyn

20 хвилин

Не забувай тегати «20 хвилин» у соцмережах

Гороскоп «Файного Міста»
♈ Овен

Овни вміють легко і швидко заробляти гроші. Тож не вагайтеся
витратити все до копійки на «Файному». Девіз для вас: «Шукайте
пригоди на свою п'яту точку».

♉ Телець

Телець, як відомо, це — справжній
альтруїст. Ваш девіз: «Не отримайте
на горіхи, коли шукатимете дружню компанію»

♊ Близнюки

Фестиваль триватиме аж 5 днів,
тож наговоритися встигнете. Девіз
для Близнюків: «Не ледарюйте,
економити час будете після Файного».
Адреса редакції:
м. Тернопіль, вул. Дубовцька, 1-Б
(колишній будинок офіцерів)
Працюємо 9.00-18.00.
Поштова адреса: 46001, м. Тернопіль,
вул. Дубовецька 1-Б.
Телефон редакції: (0352) 43-00-50, 43-00-56

♋ Рак

Якщо кінця світу не сталось у 2012,
то не станеться і під час «Файного».
Девіз для вас: «Філософія до добра
не доведе, послухайте музику».

♌ Лев

Якщо до Лева підлеститись, він
може стати вельми хорошим другом. Девіз для вас: «Нахабнійте, але
елегантно!»

♍ Діва

Якщо на «Файне місто» ви приїхали
із Дівою, не хвилюйтесь: вона і намет
сама поставить, і борщу зварить, і
територію свою зможе відстояти.
Девіз для Діви: «Всесвіт захопити
встигнете і після фестивалю».
Головний редактор: Наталія Бурлаку, 097-445-82-67
Випусковий редактор: Вадим Єпур
Верстка: Катерина Бадовська
Відділ реклами: 43-00-50.
Відділ кур’єрської служби та передплати:
Лілія Павлишин, 095-837-87-14.
Відділ оголошень: 098-477-12-70
Замовл. №
Hаклад 5 000

♎ Терези

«Файне Місто» подарує вам позитив. Нарешті ви зможете приділити
час собі та друзям. Ваш девіз фестивалю: «Більше розваг, менше
сну».

♏ Скорпіон

Фестиваль пролетить, як один
день. Проведіть його в компанії
друзів. Ваш девіз на території
вільних людей: «Хто рано встає, той
по каву і йде».

♐ Стрілець

Якщо ви ще не зустріли свою другу половинку, маєте змогу це зробити. Ваш девіз фестивалю: «Сім
разів поцілуй, один раз полюби».

♑ Козеріг

Саме зараз пора виконати всі свої
бажання. Але не забувайте, що не
всі вони можуть бути дозволені законодавством України. Ваш девіз:
«Немає нічого неможливого (хіба
вставати о 6-й ранку)».

♒ Водолій

На Фестивалі ваш час творити свою
історію. Ваш девіз: «Дивіться на
зірки, але не забувайте, що можете
сяяти яскравіше».

♓ Риби

Відкиньте всі свої проблеми та
незгоди. Ваш девіз на території
вільних людей : «Не чекайте дива,
дивуйте самі».
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