
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

МОЛОДІЖНОГО ФЕСТИВАЛЮ В ЛЕНЦБУРЗІ

7 – 10 липня 2022

Дорогі мешканці та гості міста!

Незабаром відбудеться одна з найважливіших подій регіону - Молодіжний фестиваль в Ленцбурзі. З четверга      
7 липня до неділі 10 липня 2022 року на території міста Ленцбург відбуватимуться численні заходи, про які ми 

хочемо повідомити Вас.

Якою є мета молодіжного фестивалю?

З 1750 р. у Швейцарії створювалися кадетські корпуси, а в 1805 р. вперше такий корпус був створений в
Ленцбурзі. У 1852 році, рівно 170 років тому, добровольці перевіряли вміння курсантів і напали на них. Добре
організовані курсанти змогли успішно втримати захист. Традиція проведення молодіжного фестивалю
пов’язана з цією подією і відбувається в формі вуличного театру кожні два роки. З безліччю креативних ідей та
сюрпризів добровольці знову і знову намагаються перемогти кадетів. Але з самого початку зрозуміло одне: в
кінцевому підсумку завжди перемагає молодь.

За ці роки Ленцбурзький молодіжний фестиваль став унікальною суспільною подією та дійством, що пов»язує
покоління. Фестиваль є основною складовою життя міста Ленцбурга.

Курсанти – це учні Ленцбургської регіональної школи 5-9 класів. Добровольці— це представники різних клубів
Ленцбурга (Футбол, теніс, лижі, гандбол, барабани, міська музика тощо.) Загалом у молодіжному фестивалі
беруть активну участь близько 1000 осіб, очікується, що його відвідає близько 10 000 людей.

Що ще відбуватиметься?
Поряд з вуличним театром програма пропонує багато інших заходів в місті Ленцбурзі, які перелічено на
наступних сторінках. Окремо варто відзначити початок фестивалю у четвер з традиційного військового
розрахунку, у п’ятницю – власне сам молодіжний фестиваль з великим парадом школярів і музикою вранці та
вуличним театром у другій половині дня. На газонах міста проводитимуться фестивальні заходи з лунапарком
та дегустаціями. Криниці в Ленцбурзі традиційно прикрашають в ці дні, також місто декорують вінками з
ялини.

Важлива інформація
Нам важливо повідомити, що під час молодіжного фестивалю будуть здійснюватися постріли з історичних 

гармат, а курсанти та волонтери використовуватимуть рушниці з холостими патронами. Цей реквізит належить 
до давньої традиції і є частиною сценарію театрального дійства. Будьте впевнені, що в жодному разі ці 

постріли не становлять небезпеки. У доданій програмі Ви можете побачити, коли саме прозвучать звуки 
пострілів.

Організатори з нетерпінням чекають на захопливий молодіжний тиждень та запрошують до участі 
усіх мешканців та гостей міста Ленцбурга.



ПРОГРАМА МОЛОДІЖНОГО ФЕСТИВАЛЮ В ЛЕНЦБУРЗІ

Дата Час Заходи Звуки пострілів

Середа, 22.06.22 13:30 – 15:00 Тренування кадетів Так

Середа, 29.06.22 13:30 – 15:00 Тренування кадетів Так

Вівторок, 05.07.22 13:30 – 15:00 Тренування кадетів Так

Середа, 06.07.22 14:00 – 19:00 Тренування кадетів Так
Середа, 06.07.22 з 18:00 Парад кадетів в старому місті Ні

Четвер, 07.07.22 13:30 – 15:30 Вінки з квітів ( Metzgplatz) Ні
Четвер, 07.07.22 з 19:35 Військовий розрахунок та парад Так (19:35)

П»ятниця, 08.07.22 06:00 Підйом Так
П»ятниця, 08.07.22 10:15 Парад старим містом Так
П»ятниця, 08.07.22 12:00 Постріли з гармат Так
П»ятниця, 08.07.22 13:30 – 18:00 Парад та маневри (Старе місто, Gofi) Так
П»ятниця, 08.07.22 19:00 – 02:00 Розважальна програма (Schützenmatte) Ні
П»ятниця, 08.07.22 22:30 Феєрверки на Ленцбурзькому замку Так

Субота, 09.07.22 14:00 – 02:00 Розважальна програма (Schützenmatte) Ні

Неділя, 10.07.22 14:00 – 20:00 Розважальна програма (Schützenmatte) Ні

Інші молодіжні фестивалі в навколишніх громадах
24. – 26. червня 2022 Hunzenschwil
24. – 26. червня 2022 Möriken-Wildegg
24. – 26. червня 2022 Othmarsingen
24. – 26. червня 2022 Seon
01. – 03. липня 2022 Niederlenz
01. – 03. липня 2022 Staufen

Середньовічний військовий табір, 22-24 липня 2022 року
Велика інсенізація пізнього середньовіччя в замку Ленцбург. Кілька разів на день лунатимуть 
гарматні постріли.

Державне свято
У понеділок 1 серпня 2022 року ми відзначаємо націоеальне свято у Швейціарії. З нагоди цієї події
широко використовуються феєрверки та розпалюються великі багаття.

. 


