Інформаційний вісник розповсюджується безкоштовно на фестивалі

Віднині і навіки
ТИ – файна людина!

Зробив пропозицію на фестивалі
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Повінчалися на «Файному»
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

Посповідатися чи повінчатися на «Файному»? Не проблема. Адже тут щодня працює
пастор «Файного Міста». З ким
тільки не вигадують вінчання
гості фестивалю — і з крабовими палочками, і з шоломом.
Та більшість все ж вінчається зі
своїми другими половинками.
А інколи хтось із гостей «Файного» може навіть отримати
справжню пропозицію.

Дивись відео скануй кр-код

Уже в перший день фестивалю пастор «Файного» повінчав десятки пар

Повінчалися, бо кохають одна одну

Вінчання — лише початок життєвого
шляху

Софія та Діана, 19 та 21 рік
— Ми живемо разом у Івано-Франківську. Зустрічаємося вже
рік та чотири місяці. Вирішили повінчатися, бо кохаємо одна
одну. Як тільки дізналися, що тут можна це зробити, ні краплі не
вагалися. Та й в Україні, на жаль, офіційно одружитися лесбійкам
не можна, тому вирішили це зробити на «Файному Місті».

Вероніка та Денис, 21 та 22 роки
— Ми з Києва. Зустрічаємося п’ять
місяців. Вирішили, чому б і не
повінчатися, це ж «Файне». Вінчання для
нас це лише початок життєвого шляху
разом.

Зробив пропозицію на «Файному»,
а разом уже сім років

Олексій та Наталя
— Разом ми вже сім років, а
познайомилися в інтернеті. На
фестивалі вперше, але це місце
нам дуже подобається. Чому
освідчення саме тут? Чому б
це не зробити у Файному місті
Тернопіль?

Разом вже дев’ять років

Ігор та Тетяна, 30 років
— Ми приїхали з Полтави. На
фестивалі вдруге, а от вінчатися
вирішили вперше. Разом ми вже
дев’ять років і тому для нас це
вже свідомий крок у майбутнє.
А взагалі, «Файне» — це місце,
де ми можемо себе відчути
молодими і вінчання є символом
нашого вибору та свободи.
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Спецвипуск розлетівся
ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ

Найцікавіші
події
та
найсміливіші образи з початку фестивалю ви можете
побачити у першому спецвипуску інформаційного вісника з «Файного Міста». А для
того, щоб більше відвідувачів
фесту його побачили, допомагали у розповсюдженні
юні актори з театральної
студії «Третій дзвінок». Діти
були в образі газетярів 30-их
років.
Маленькі помічники так
гарно вжилися в образ, що
вже за кілька годин свіжі
примірники газет були в сотень фестивальників. А чимало гостей і самі підходили до

Фестивальники із захопленням читали газету. Чимало з них дякували за те, що побачили себе на фото
газетярів та просили дві, три
та більше газет для себе та
своїх друзів.
Одна з акторок, 11-річна
Яринка, розповіла, що свій

Обидва фестивальні випуски можна взяти в наметі
«Мобільна редакція»

образ та фестиваль їй дуже
подобаються. Люди реагують
дуже позитивно.
— Я сюди прийшла акторкою. Люди самі підхо-

дять, просять газети та фотографуються зі мною, — каже
вона. — На «Файному Місті»
відчуваю себе у центрі уваги,
і мені це дуже подобається.

Файні Люди, запрошуємо завітати до локацій
Київстар та отримати приємні сувеніри!
Якщо ви ще не були на
локації Київстар ТБ, обов’язково завітайте. Там дарують
пакет Преміум HD на тиждень за участь у вікторині!
Завдяки Київстар ТБ можна
дивитись 270 телеканалів та
понад 10 000 фільмів на п’яти різних пристроях одночасно: телевізор, смартфон,
ноутбук, планшет, приставка. А за перегляді зі смартфона абонентам Київстар
навіть не потрібно платити
за трафік!
До того ж це одна з локацій нашого фестивального
квесту 😀
Приходьте на зону Ра-

діо Київстар та отримайте
пісню-передбачення! Радіо
Київстар – це безкоштовний додаток без реклами
і плати за трафік в мережі
Київстар. Встановіть додаток, покажіть промоутеру
та отримайте брендований
сувенір.
Зрештою, чекаємо вас у
комфортній лаунж-зоні Київстар, де можна відпочити
та зарядити смартфон чи
павербанк.
Під твердженням «…додаток без реклами і плати
за трафік» мається на увазі,
що сплата за трафік відсутня для абонентів Київстар.
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Розмалюють блискітками. А ще
зроблять справжнє тату
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА

Однією із найпопулярніших локацій «Файного Міста»,
як завжди, є Салон краси ROK
face BEAUTY STATION. Робота
тут кипить від ранку до вечора,
перед атракцією стоять великі черги охочих змінити свою
зовнішність або додати до неї
цікаву деталь. Фантазія «файних
людей» цьогоріч надзвичайно
багата.
На місці роблять брейдинг
(плетіння африканських косичок), тут є барбершоп, тимчасові і справжні тату, пірсинг, є
гліттер-бар. Також на локації
розмальовують блискітками і
кристалами, це тренд «Файного
Міста-2021». Майстри як місцеві,
так і ті, хто приїхав на фестиваль
із різних міст України — Києва,
Одеси, Луцька тощо.
Координатор Салону краси
Роксолана розповідає, що сюди
приїхали не просто окремі
майстри, а великі мережі брендів та відомі барбери. Локація
починає роботу о 10:00 і працює
до останнього клієнта.
— Ми стежимо за максимальним брендуванням та професійною роботою майстрів.
Наприклад, місця, де працюють
тату-майстри і майстер із пірсингу у нас закриті, все стерильно, чисто, комфортно і безпечно
для здоров’я. Працівники лояльні і привітні до відвідувачів,
виконують будь-які їхні примхи.
Майстриня Лєна ділиться,
що хоч і приїхала сюди здалеку,
та кайфує від своєї роботи. Вона
сама виглядає дуже ефектно —
має пишну зачіску улюбленого

Трендом цьогорічного фестивалю стали блискітки на обличчях
червоного кольору і радить клієнтам не звертати увагу на думку недоброзичливців, головне,
аби тобі самому подобалось.
— Тут ми робимо все, що
завгодно: брейди, кольоровий
ряд, дреди, коси, кольорові
прядки, афрокосички, нарощування волосся. Часто приходять
чоловіки, бо хочуть собі косички
вплести в бороду, — каже Лєна.
Цьогоріч кожен охочий
може безкоштовно набити
міні-тату «Файне Місто». Тату-майстриня Вікторія говорить,
що роблять це найчастіше на
нозі і на плечі. Дуже багато людей наважується на такий крок,
хочуть залишити пам’ятку з
фестивалю.

У салоні «Файного» можна постригтись, пофарбуватись і навіть набити
справжнє тату. Тож додому поїдете у зміненому образі
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Сміливі образи «Файного міста»
ОЛЬГА ТУРЧАК

На цьогорічному фестивалі «Файне Місто», як і в минулі
роки, чимало гостей з`явились у
незвичних та сміливих образах.
Історії вбрання у кожного різні.
То ж у що вдягаються епатажні
гості «Файного»?

На «Файному» в образі Ісуса
В образі арабів з іконою
Олександр та Стас, 31 та 25 років, Херсон
— Такий образ обрали, тому що в халатах просто
зручно. До речі, маємо денні та нічні халати. Арафатки
(головні убори) носимо, тому що нам в них комфортно.
Ікону носимо взяли, тому що зі зворотного боку на ній є
автографи відомих рок-гуртів. На «Файному Місті» вже
вдруге. Образи приміряємо не тільки такі. Нещодавно
зібралися в барі у образі стареньких людей з авоськами.
А взагалі, круті образи — це частина фестивалю і треба дивуватися не тим, хто його приміряв, а тим, у кого
буденний, повсякденний одяг. Це ж «Файне Місто», все,
що було на фестивалі, залишається на фестивалі.

Сергій, 23 роки, Миколаїв
— На фестивалі я вчетверте, вже встиг скучити.
Цього року ми приїхали компанією, нас 50 чи 60 людей. У мене сьогодні образ Ісуса. Я багато часу жив у
релігійній сім’ї, і з допомогою підліткового нігілізму це
все «вистрілило» в протилежний бік та перетворилось
в образ Ісуса, який руйнує стереотипи. У такому образі
я з’являюсь на концертах, інколи катаюсь по місту на
роликах. Люди реагують по-різному: іноді негативно,
іноді підходять і запитують хто я. Але тут, на території
«Файного міста», я відчуваю себе в своїй тарілці.

Одягнув кілт
Андрій, 41 рік, Жовті Води
— Уперше побував на фестивалі
в 2017 році. Дуже сильно скучив
за цим місцем. Тим більше, тоді я
був не як глядач, а зі спонсорами.
Тоді ж мене вигнали з «Файного
Міста», але історія ця дуже довга
та смішна. Якщо коротко, була
бійка, у якій звинуватили мене. Я
після цього ночував у амфітеатрі
на скирті соломи. Охоронцям так
було шкода мене, що вони вранці
годували мене їжею, а пізніше
подарували новий браслет. Мій
образ — данина історії. Можливо, вона трохи міфологічна, але є
розповіді, що полковник Богдана
Хмельницького був шотландцем. Я
уявив собі його образ і приміряв на
себе. Свій кілт знайшов на секондхенді, шукав його п’ять годин.

У піжамі та з піратським прапором

В образі грека ще з 2008 року
Костя, 47 років, Львів
— Я письменник. Мій псевдонім Костя Грек, тому і вдягнений у такий образ. Він з’явився у 2008 році, коли друкував свою першу книжку, а пішов він від псевдоніму.
Греком почав називатися ще в школі, тоді всім товаришам говорив, що маю грецьке коріння. Зізнаюсь, такий
псевдонім вигадав. На «Файному Місті» вперше, хоча
це точно не перший мій фестиваль. Востаннє на таких
заходах був ще десять років тому. Тут дуже гарна атмосфера і завжди усміхнені люди.

Дмитро, 30 років, Київ
— Я обожнюю цей фестиваль! Уперше побував тут
в 2017 році, а це моя друга поява на «Файному».
Щодо мого образу, ношу з собою два прапори. Один,
як ставлення до державного управління, я люблю
піратство, а другий — щоб
зібрати своїх: це прапор
України з назвами міст, у яких
живуть мої друзі. Кепку знайшов у парку біля намету, де
продають іграшки. Він був захочете глянути
більше образів
чинений, я запитав: «Чия кепка?» і зрозумів, що вона моя. -скануйте кр-код
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Як виглядає ніч файної людини
ОСТАП ГРИЦИШИН

Виступи гуртів на головній
сцені «Файного Міста» почались з другого фестивального
дня. З п’ятої вечора до півночі
виступали шість гуртів. Серед

них — 5`Nizza і Motanka.
Як «Файне» приймало
перших артистів, як продовжувало фестивалити після
закінчення концертів і як прокидалось наступного дня —
далі у фоторепортажі.

Файна людина — вільна людина, як прокинутись на світанку, так і заснути з першими променями

Деякі магазини теж працювали аж до ночі

Вітчизняний автопром також потребує відпочинку

Із фестивалю — одразу на екскурсії
ОЛЬГА ТУРЧАК

«Файне місто» кличе гостей
нести атмосферу фестивалю за
межі однієї локації вільних людей. Тернопільський інформаційний центр пропонує стати
учасником захопливої екскурсії
Тернополем та навіть областю.
— Ми вирішили розширювати фестивальну територію.
У час фестивалю на Тернопільщину приїжджають тисячі людей з усіх куточків України та
навіть з-за кордону. Ми пропонуємо їм побачити, яке класне
наше місто та скільки крутих
місць є в області. А ще відчути
його на смак під час гастроно-

мічних екскурсій, — каже керівник інформаційного центру
Ірина Потішна. — Фестивальники мають змогу побачити
замкові пивниці під час екскурсії «Таємниці старого замку»,
впіймати вітер на історичній
хвилі та піднятись на 22 метри
над землею. Побачити можна
і старовинні містечка за 20—30
кілометрів від Тернополя.
Окрім екскурсій на локації,
«Туристично інформаційний
центр» пропонує цікаві майстер-класи. Тут можна придбати сувеніри на пам’ять про
фестиваль, а ще викувати власноруч сувенірну монетку. Приходьте — буде цікаво.

На фестивалі можна власноруч викувати сувенірну монетку
Додаткова інформація про екскурсії та роботу ТІЦ за тел. 098
0520 720 або в інформаційній палатці на території «Файного міста».
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Відпочивають цілими сім'ями
ОЛЬГА ТУРЧАК

Чимало людей на фестиваль приїхали цілими сім`ями. Ми познайомилися з
родиною із Києва, яка відпочиває з 10-місячним Ігорем та
9-річним Нікітою.
— Квитки ми придбали
ще два роки тому, коли не
знали, що в нас буде маленька дитина. Все ж вирішили
їхати і не шкодуємо, — каже
мама хлопців Аня. – І нам, і
малюкам тут подобається. Є
багато місця для прогулянок
та чимало розваг.
Обоє хлопців дуже люблять музику, яка звучить на
фестивалі, а це місце стало
для сім`ї класною можливістю провести час разом.
—Із Києва ми приїхали на
авто. 29 липня Ігор свідсвяткував 10 місяців. Йому дуже
комфортно, старший син Нікіта на таких заходах з нами
часто. Йому подобається тут
бути, він обожнює рок-музику, а ми вирішили підтримати захоплення, — каже жінка.

У захваті і батьки, і малюки, Тернопіль для них —
найкраще з-поміж усіх міст
Західної України.
Нижче на фото дивіться
історії інших сімей, які приїхали на фестиваль.

Анна та Іван приїхали на фестиваль з 9-річним Нікітою та
10-місячним Ігорем. Їм весело разом

Роман та Тетяна з Емілією, якій
лише рік, приїхали із ІваноФранківська. На такий фестиваль крихітку взяли вперше.
Батьки розповідають, що
дівчинка не вередує, а навпаки
дуже добре реагує на музику. Сім’я живе у місті, з дому
приїхали на власному авто

Фестиваль «Файне місто» дружній до домашніх улюбленців. Чимало гостей тут зі своїми чотирилапими. Серед них — киянин Максим із собакою Реєм. Хлопець каже, що не міг залишити його вдома, а тут тварині комфортно. До того ж, багато людей привітно реагують на Рея
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Візьми з собою частинку «Файного»
ЮЛІЯ ІНОЗЕМЦЕВА

Полюбилась
фестиваль
никам локація Площа Ринок,
де можна придбати сувенір на
будь-який смак і вибір. Тут і шкіряні аксесуари і прикраси, які
робили майстри в різних куточках України. Ми зібрали історії
людей, які привезли сюди власні вироби.

Марта (зліва) і Оксана, Львів
— Майже все, що ви бачите на прилавку, ми робимо власноруч. Маємо різні прикраси: каблучки, кулони,
чокери, сережки. Виготовляємо їх з епоксидної смоли, полімерної глини, кристалів, скла, металу та інших
матеріалів. Тематика прикрас, переважно, рокерська, фестивальна. Цього року трендовими є речі із зображенням місяця, і ми цьому тішимось, адже місяць — це символ нашої майстерні. Раді, що люди нас підтримують
і багато хто має тату з місяцем. На «Файне Місто» ми їздимо десь з 2015 року. Атмосфера тут настільки крута,
що коли зайшли на територію фестивалю, то, бігме, розревілися. Ми справді скучили за цим і зараз дуже раді,
що «Файне» відбувається і що ми тут.

Світлана, з Черкащини
— Усю продукцію виготовляю власноруч. На «Файне Місто» приїхала вже
четвертий чи п’ятий раз. Атмосфера тут мені дуже подобається. Багато
музики, веселощів і головне — свобода. Цьогоріч тренди продажів — це
бананки, браслети і рюкзаки. Такі речі особливо корисні і пригодяться на
час фестивалю. Тематика моєї продукції — фестивальна, а ще пов’язана
із рок-музикою. Щодо часу виготовлення речей, то він залежить від того,
наскільки складна аплікація. Найдовше працювала над виробом тиждень.
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Сергій, Кам’янець-Подільський
— Я продаю шкіряні вироби. Фактично все тут — моя робота. Обробкою
шкіри займаюсь з 2002 року, працюю зазвичай з тяжкими і середніми
шкірами. Шкіру важко обробляти хіба тоді, коли ти абсолютно не знаєш,
що хочеш отримати з неї в результаті. А ще треба мати достатньо досвіду.
Коли він є, то можна знайти простий і легкий шлях усе зробити просто. На
«Файному Місті» я четвертий чи п’ятий раз. Дуже люблю цей фестиваль і
стараюсь щороку сюди приїздити. Цього року у мене найбільше купують
браслети, адже вони зручні і найдоступніші.
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