
 
 

 

 

“Il Giardino di Alice”, сімейний театральний фестиваль повернувся у місто 
Віченца! 

 

Сімейний театр Il Giardino di Alice, організований компанією з Віченца за підтримки 
Муніципалітету Віченца, повернувся до міста Віченца.  
Цього року театр буде поділений на 10 вистав: 6 вистав будуть проводитися в Giardini Salvi о 
9.45 ранку по неділях під назвою “Storie da Mangiare” («Історії, щоб поїсти»), і, з цього року, 4 
інші заходи будуть безкоштовними і проводитимуться за межами міста під назвою “Storie di 
fuoco di acqua di terra e di vento” («Історії вогню, води, землі і вітру»). 
 
«Ми хочемо донести пропозицію громадського театру також до інших районів, для 
залучення населення, яке з більшими труднощами дістається до центру міста», — кажуть 
Томмазо Франкін та Андреа Деллаї з exvUoto teatro, організатори театру. 
 
Il Giardino di Alice: "Залучити населення, яке з більшими труднощами дістається до центру 

міста" 

 
Ми віримо у те, що театр дійсно може змінити локації та їх сприйняття, і це можливо лише за 
підтримки всієї спільноти», – продовжують організатори. З цієї причини, фестиваль 
використовує усталену формулу державно-приватного партнерства, і численні компанії 
вирішили долучитися разом з компанією до його реалізації. Кожен партнер брав участь у 
створенні ігрових майстер-класів на тему сталого розвитку харчової промисловості. Таким 
чином, Cereal Docks, Centro Ortodontico Vicentino та Birrificio Ofelia подбають про створення 
цікавих майстер-класів для дітей, а також для їхніх батьків. ALDA Європа буде співкуратором 
заходу 18 серпня на ігровому майданчику на Віа Рома. 
 
Цього року з’явилась чудова новина: завдяки підтримці Департаменту культури та 
Управління історичних парків Лоджія Вальмарана вперше за багато років буде відкрита для 
всіх бажаючих, вітаючи глядачів після вистав або в дощ. 
 
«Це справжнє задоволення відкривати сад Лоджія Вальмарана для сімей», - сказала Радниця 
культури у місті Віченца Сімона Сіотто, «місце, яке було створено для проведення культурних 
заходів і яке готується прийняти глядачів і стане можливою сценою для театральних вистав. Я 
також підкреслюю, що навчання наших дітей важливості харчової стабільності є 
фундаментальною освітньою діяльністю, особливо в період великих кліматичних змін, коли 
необхідно навчати екологічній поведінці з раннього віку». 
 
ALDA дуже рада бути одним із головних партнерів місцевого заходу «Il Giardino di Alice», 
який залучає сім’ї, дітей, громадян, владу та всіх у Віченца! 
Майбутні події: 

https://www.exvuototeatro.it/project/il-giardino-di-alice-2022/
https://www.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente.php/organizzazione/organi_di_indirizzo_politico-amministrativo/assessori_comunali/simona_siotto1
https://www.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente.php/organizzazione/organi_di_indirizzo_politico-amministrativo/assessori_comunali/simona_siotto1
https://www.alda-europe.eu/events/giardino-alice-tre-porcellini/


1. Неділя 7 серпня о 9:45 ранку – місце проведення Giardini Salvi – ТРОЄ ПОРОСЯТ З П’ЯН 
ДЕЛЬ ПОРКО - Rocking Theatre – Воркшоп від «Centro ortodontico Vicentino» 

2. Четвер 18 серпня о 18:00 – Дитячий майданчик Via Roma – ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ з Андреа 
Деллаї і Томмазо Франкін 

3. Неділя 21 серпня о 9:45 ранку – місце проведення Giardini Salvi – БАБУСЯ! СМАЧНІ 
ІСТОРІЇ ВІД БАБУСІ НАЖИВО - Театр 19 – Майстер-клас від крафтової пивоварні Ofelia 

4. Субота 27 серпня о 18:00 – дитячий майданчик Via Giuriato - San Pio X – ІСТОРІЇ ВІТРУ з 
Мартіном Піттарелло та Габріелем Гротто 

 


