
Сценарій 

7 Міжнародного фестивалю дерунів
 

12:30 Урочиста хода «Фестиваль дерунів єднає Україну»
(карта, прапор)

На початок фестивалю вірш перед флешмобом

Закордонні далі зваблюють людину

Та чи ви пізнали рідну Україну?

Чи вас леви львівські гречно привітали?

А чи закарпатський бограч куштували?

Славні львівські замки, уманські алеї,

Церкви старовинні, столичні музеї.

Аккерманська, Глухівська, Хотинська фортеці

Назавжди залишаться в пам’яті і серці.

Вінницький фонтан майорить яскраво

Хортиця нагадує про козацьку славу.

В Луцьку замок Любарта туристів вітає

Почаївська лавра духом величає.

Зміцнюють здоров’я Волинські озера

Соледарська також соляна печера

Удихніть повітря ви Карпатських гір

Нехай милує око озеро Синевір.

І у нашій славній Древлянській столиці

Теж є чим пишатися і на що дивиться.

Парк, купальня Ольги, бункер велетенський

І, звичайно, найсмачніший дерун Коростенський!

Де б ми з вами б не були,-

Коростенські деруни

Об’єднають всіх в родину,

І прославлять Україну!

Діана Волківська (Автор)



Поч. 12:45

(сцена парку ім.. Островського)

(ідея свята :деруни єднають Україну)

ЗВУЧАТЬ УРОЧИСТІ ФАНФАРИ

З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ВЕДУЧІ. (НА ФОНІ УРОЧИСТОЇ МУЗИКИ)

13.00 - ТЕАТРАЛІЗОВАНА КОМПОЗИЦіЯ, УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ 
МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ ДЕРУНІВ.

ВЕД: Серцю щедрому –данина

І господарським рукам!

Тим і славна Україна,

Тим вона і люба нам.

ВЕД:Щоб сміялись ми завзято,

Щоб веселий сміх бринів,

Відкриваєм з вами СВЯТО,

НЕЗВИЧАЙНЕ наше СВЯТО –

РАЗОМ: УКРАЇНСЬКИХ ДЕРУНІВ !

ВЕД.: Зараз в світі набуває масштабного руху кулінарний туризм. І ось 
представте собі звичайну українську сім’ю, в якій дружина постійно готує 
смачно, але чоловікові все набридло і він хоче чогось надзвичайного і 
дивовижного. Під впливом цієї ідеї він і потрапляє на наш 7 міжнародний 
фестиваль дерунів, перед тим побувавши в ряді європейських країн і 
скуштувавши їхні найвідоміші страви. Як це було: 

Дійові особи : жінка в українському образі, чоловік (одяг сучасний з 
переодяганням в українську вишиванку), офіціант (виходить з меню розказує 
про страви), кум (образ символ фестивалю).

ЖІН:Мій миленький йде з роботи

Пообідати не проти,

Наварила я борщу

Коханого пригощу

Ось цибулька , хлібчик, сало

Є добавка, якщо мало.



(Сідає за стіл і з сумом починає)

ЧОЛ:Знаєш що твої борщі

Вже мені не до душі.

І вареники в сметані

Більше їсти я не стану.

Голубці чомусь набридли

І пампушки із повидлом.

У печінці холодець

Увірвавсь давно терпець.

Мені, Галю, вже пора

Смак відчути фуагра.

ЖІН: Ти диви як заспівав

Хоч би раз приготував

Для коханої обід.

Та тебе провчити слід...

ЧОЛ: Аби страв заморських їсти

Подамось в гастротуристи.

Будем подорожувати

Смаколики куштувати.

ЖІН: Мені добре й в Україні

А тобі кажу: віднині

Щоб навчився цінувати,

Будеш сам все готувати.

Збирай речі не барися

Та під три чорти котися.

(Кидає йому рюкзак і речі).

Позаду його домівка,

Розпочалася мандрівка.

Так героєві важливо



Кулінарне бачить диво.

Вирішив покласти в шлунок

Італійський почастунок.

(по типу як в боксі номери раундів) дівчата виносять таблички з написами країн

ОФІЦ.: ІТАЛІЯ (на фоні музики країни зачитує меню, чоловік ставить 
прапорець країни на стіл).

Мон аміго, хей бон жорно.

Піцу зробимо моторно.

Папероні, маргариту

Спробуй пасту, дольче віта,

Карбонара, болоньєзе 

І смачний салат капрезе.

Ще лазанью та різотто,

Семіфредо, панакотту.

Випий чашку капучіно - 

Вдалий буде відпочинок.

ЧОЛ.: У нас страви з тіста

Також люблять їсти.

Пиріжки, пампушки

І вареники, й галушки.

Манить запах круасану…

В Францію збиратись стану!

ОФІЦ.: ФРАНЦІЯ (на фоні музики країни зачитує меню, чоловік ставить 
прапорець країни на стіл)

Уля-ля бон жур міс’є,

Вибір страв великий є:

П’юре з жабенят лапками

Суп цибульний із вершками

З пліснявою є сири

Радомер, дорблю, монбрі,

А десерти – це фонтан 



Профітролі і фондан

Круасан, багет хрусткий

Ві, шерше ля, світ смачний!

ЧОЛ.: В Україні жаб багато,

Та нелегко їх впіймати.

Плісняви, також, до речі,

В холодильнику у тещі.

До Німеччини поїду…

Ждуть мене смачні обіди!

ОФІЦ.: НІМЕЧЧИНА (на фоні музики країни зачитує меню, чоловік ставить 
прапорець країни на стіл)

Гутен морген, шнеля їсти!

Нині в пабі ніде сісти!

Починаймо з розігріву – 

Пропоную шнапс та пиво.

Усі німці м’ясоїди

Й відповідні в нас обіди.

М’яса з грилю повні миски 

Із Баварії сосиски.

Шніцель, мюнхенські ковбаски

Пригощайтеся будь-ласка.

ЧОЛ.: Це для шлунку, звісно, свято,

Але м’яса забагато.

Шніцель, пиво, шнапс і шинка – 

Не у захваті печінка.

Хочу їсти, як «кул мен» – 

Зустрічай мене, БІГ БЕН!

ОФІЦ.: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ (на фоні музики країни зачитує меню, чоловік 
ставить прапорець країни на стіл)

Гуд, гуд морнінг діар френд

Гарний в нас асортимент



Для корисного сніданку

Порідж є, тобто вівсянка

Із яєчнею й беконом.

Чай замовте із лимоном

Хочте з молоком чи медом 

Та гарячим лавербредом.

Пудинги на різний смак,

Все зе бест і тільки так!

ЧОЛ.: Ту вівсянку поїдала

на дієті моя Галя.

Молоко і мед вживаю

Лиш коли захворіваю.

Смачно все у вас, сусіди,

Час Норвегію відвідать!

ОФІЦ.: НОРВЕГІЯ (на фоні музики країни зачитує меню, чоловік ставить 
прапорець країни на стіл).

Гудаг, раді вас вітати.

Зараз будем частувати

Фосфором й білком умить

Наша кухня збагатить.

Бо царівна тут тріска,

Заливна, кліп фікс – суха.

Почувались щоб грайливо,

Подамо вам суп із пивом,

По-норвезки – елеброд, 

А до нього бутерброд

З оселедцем і лососем,

щоб смачніше вам жилося!

ЧОЛ.: Рибу більш люблю ловити

Й за цим ділом з Кумом пити.

А іще в нас кажуть часто:



Краща риба – то є м’ясо!

Буду далі крокувати,

Час до Польщі завітати!

ОФІЦ.: ПОЛЬША (на фоні музики країни зачитує меню, чоловік ставить 
прапорець країни на стіл).

Гарний пане, дзень добрий!

Гість для нас ви дорогий.

В літню спеку вас умить 

Холодник наш освіжить.

З’їжте пляцок картопляний

Бігос файний капустяний.

Якщо буде вам цікаво, 

Пропоную польську каву.

А до кави є канапка,

Ще мазурка й пишна бабка.

ЧОЛ.: Бігос – страва невідома,

Та наїмсь капусти вдома!

Пляцками не проведеш,

Й баба пишна в мене теж.

ЧОЛ: Ще одну ідею маю – 

Я до кума завітаю.

В Коростені він живе, 

Мене в гості гречно зве.

Фестиваль там дерунів – 

То одне з вкраїнських див.

Куму я, звичайно вірю,

Але краще перевірю… (переодягається у вишиванку)

КУМ:

О! Андрію! Мир із вами!

Тут на будь-який є смак



Пригощайтесь дерунами

З м’ясом, сиром і грибами.

Є тушковані, є з печі,

Смажені також, до речі.

З соусами у сметані,

Зі шкварками непогані.

Всіх не перекуштувати,

Нумо швидше починати!

(Виносять деруни і після куштування дерунів)

ЧОЛ: Ммм, оце я розумію

Саме те про що я мріяв!

Смачно просто неможливо.

Хто таке придумав диво?

КУМ: коростенцям зробив дар

Міста славний господар.

Володимиром зоветься

В справу душу вклав і серце.

І уже не перший рік

Фестиваль збирає всіх.

Люд із різних областей

З закордону теж гостей.

ЧОЛ: Хочу жінку здивувати

Дeруни приготувати.

Як зробити це уміло?

Це мабуть наука ціла?

КУМ: не хвилюйся. Все гаразд.

Є для цього майстер-клас!

Лиш відвідай ти його,

Приготуєш ого-го!.

ЧОЛ: (Повертається додому, жінка зажурено сидить і чекає)



Люба, зіронько, лебідко

Пригощайся, моя Квітко!

Рук і сил не покладав,

Деруни приготував.

Лиш для тебе Галю.

Привіт з фестивалю!(пригощає дерунами)

ЖІН: Справді, надзвичайно смачно,

Що ж, тепер мені не лячно.

Які враження, скажи,

Залишив той твій туризм?

ЧОЛ: Світом довго я катався,

Досхочу накуштувався.

З апетитом смачно їв,

Навіть виріс із штанів.

Та що мене здивувало – 

Страв з картоплі є чимало:

Пюре, пляцки і хлібці,

Лавербред, гратен і фрі...

Мушу щиро я зізнатись, 

Вас прошу не ображатись – 

Коростенським дерунам 

Рівних страв немає там.

ЖІН: Своїх страв ви не цурайтесь

І чужими пригощайтесь.

То ж, готуйте, Господині

Ви на славу Україні!

ВЕД.: Шановні гості нашого міста, друзі та коростенці, щедра древлянська 
земля-матінка українських дерунів, вітає вас, справжніх поціновувачів цього 
неперевершеного кулінарного шедевру Полісся , на сьомому міжнародному 
фестивалі дерунів, у чудовому місті Коростень!



ВЕД: Ми впевнені, що на нашому коростенському кулінарному святі кожен ще 
раз зможе переконатися , що деруни - страва , яка підкорила собі смаки всіх 
країн і континентів і визнана кулінарами всього світу стравою 
інтернаціональною.

ВЕД.: Саме наші, поліські деруни ніколи не «посваряться» ні з норвежським 
оселедцем, ні з британською вівсянкою, ні з французьким супом з цибулі, ні з 
німецьким пивом та відомими мюнхенськими ковбасками, а ні з італійською 
піццою чи , навіть, з польською мазуркою.

ВЕД.:  Словом, наші деруни - це наша мирна зброя, з якою ми йдемо 
завойовувати Європу!

ВЕД.:Для урочистого відкриття 7 міжнародного фестивалю дерунів запрошуємо
славного господаря нашого міста, людину, яка зробила дар коростенцям, 
вклавши в справу душу й серце, міського голову – Володимира Васильовича 
Москаленка!

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОЛОВИ

(Міський голова відкриває фестиваль)

(характерний звук початку фестивалю (гонг))

(звучить гімн деруну)

ВЕД: 6 Міжнародний фестиваль дерунів запам’ятався створенням Клубу 
любителів дерунів, почесним головою якого є міський голова. І сьогодні в цей 
святковий день цей клуб поповниться новими членами, які завітали до нас з 
інших міст нашої країни та закордонних держав. На них буде покладена 
відповідальна місія: розвивати дерунярський рух по всьому світу.

(запрошення представників делегацій на сцену з відповідним врученням їм 
членського посвідчення клубу любителів дерунів ) + родини ДЕРУНІВ. 
(окремий список)

Вручення проводять міський голова та почесний гість _____________________

(В паузі можливо…)Вед: Дозвольте нагадати головні витяги зі  статуту Клубу
любителів дерунів:

1. Клуб створений з  метою всілякої  підтримки  Міжнародного фестивалю
дерунів.

2. Вступ  до  клубу  проводиться  після  участі  у  дегустації  на  фестивалі
Дерунів в Коростені.

3. Члени  клубу  отримують  членські  посвідчення.  Вони  мають  право  та
зобов’язані:

- Знати напам’ять гімн деруну;

- вміти пекти деруни;



- мати власний рецепт дерунів;

- відвідувати фестиваль з усією родиною;

- з’їдати за раз не менше 15 дерунів…

ВЕД: Клуб  має  свою  емблему,  прапор,  печатку  та  іншу  атрибутику,  а  від
сьогодні  і  представництва  по  всій  країни  та  за  кордоном в  обличчях  нових
членів клубу.

А зараз пропонуємо новим членам КЛД взятися за руки і підняти їх угору з 
вигуком «Деруни – понад усе!», засвідчивши цим жестом - деруни єднають 
народи!

Після: беруться за руки та піднімають їх догори з вигуком «Деруни – понад 
усе!». (Гості сходять зі сцени) голова залишається

ВЕД.:  З  метою  забезпечення  світової  спільноти  якісним  продуктом  –
поліськими дерунами, напередодні проведення місцевих виборів ЦВК окремою
постановою  винесла  рішення,  що  претенденти  на  посаду  голови  міста
Коростень  до  основного  пакету  документів  для  реєстрації  повинні  додавати
свідоцтво про проходження майстер-класу з приготування поліських дерунів.

ВЕД.: Адже, щоб стати мером міста Коростень, крім вищої освіти , відсутності
судимості,  потрібно ще вміти готувати деруни!  Запрошуємо  претендентів  на
посаду  голови,  а  також  усіх  бажаючих  для  проходження  майстер-класу  у
почесного  президента  КЛД,  Володимира  Москаленка,  одного  з  кращих
кулінарів-дерунярів. 

ВЕД.: Кулінарний майстер – клас 7 міжнародного фестивалю дерунів проходить
під гаслом «Деруни – це наша зброя». Усі вилучені кошти підуть на підтримку
Українській армії.

ВЕД.:   Шановні  присутні,  кожен  з  Вас  має  чудову  нагоду  долучитися  до
благодійної  акції  на  підтримку  Української  армії.  Одна  гривня  з  кожної
придбаної порції дерунів буде перерахована у фонд допомоги.

ВЕД.: Отже, протягом всього свята ви зможете надавати фінансову допомогу,
виходячи зі своїх фінансових можливостей і розміру шлунку! Ми впевнені, що
наш   Міжнародний  фестиваль  дерунів  вразить  Вас  своєю  різноманітною
програмою.

ВЕД: Дорогі друзі, а зараз настала урочиста хвилина: познайомити учасників 
фестивалю з  членами журі 7-го Міжнародного фестивалю дерунів

Представлення членів журі ( окремий лист)

ВЕД.: По традиції свята, почесну місію очолити  журі 7-го Міжнародного 
фестивалю, надається міському голові Володимиру Васильовичу Москаленку!



(Оголошення початку мастеркласу)

ВЕД.:  Шановні  гості  фестивалю,  для  всіх  бажаючих  опанувати  кулінарне
мистецтво приготування поліських дерунів майстер-клас проводить почесний
президент КЛД, міський голова ВОЛОДИМИР МОСКАЛЕНКО. 

ВЕД.: А зараз ми розпочинаємо конкурс презентації  дерунів та 
облаштованного місця „Дивовижна самобутність”. Ми запрошуємо 
великоповажне журі приступити до своїх обов’язків, а саме:

ВЕД.: обрати «Зірку дерунярського мистецтва» - найкращого кулінарного 
майстра по дерунярству, що пече найсмачніші деруни…

ВЕД.: вибрати створений руками майстринь найкращий національний одяг 
(чоловічій жіночий та дитячий)…

ВЕД.: відібрати найоригінальніший овоч чи фрукт, що виріс на Коростенщині…

ВЕД.:..обрати найпривабливішу панянку у конкурсі «Коса-дівоча краса»…

ВЕД:…та вибрати найбільшого дерунярського ласуна.

ВЕД: Крім цього, запрошуємо взяти активну участь у традиційній   гурманно-
спортивній програмі  «Дерунівське триборство». 

ВЕД: Нагадуємо всім присутнім, що о 18 годині розпочнеться нагородження 
переможців, які змагатимуться за звання кращих в різноманітних конкурсах 
фестивалю. 

ВЕД:А по закінченню нагородження відбудеться розіграш святкової лотереї 
серед учасників фестивалю, які придбали патент на продаж дерунів.

ВЕД.Сьогоднішнє кулінарне дійство було б не можливо без генерального 
спонсора 7 Міжнародного Фестивалю Дерунів –???

Також спонсорами нашого свята стали:

СПОНСОРИ (список)

ВЕД.: розважальна програма на нашій сцені розпочнеться з гала – концерту 5 
фестивалю «Грай гармонь»…

 ВЕД.: о 15 годині святкову програму продовжать  виступи творчих колективів, 
які завітали до нас з інших міст нашої області та України. Зокрема, сьогодні на 
сцені ви побачите і почуєте наступні гурти і колективи:



- гурт «ЧІП» Володарськ-Волинський

- фольклорний колектив с. Полісся

- творчий колектив Будинку науки і техніки

- народний колектив м. Макарів Київська обл.

- народний ансамбль народної пісні «Дозвілля»

ВЕД.: та виступ фольклорного ансамблю національного обряду «Родослав» (м. 
Житомир) о 17 годині.

ВЕД.: Після проведення нагородження переможців фестивалю своє мистецтво 
вам продовжать дарувати наступні учасники фестивалю:

- «Українське бельканто» 

- 

- 

-

ВЕД.: Слава, слава Коростенцям! Всім древлянам слава!

За сім років фестивалю здобули немало !

ВЕД.: Рідний Коростеню славний чуєш, пісня лине,

Дерунярська слава наша повік не загине!

Концертна програма (окремий графік).

(Частина нагородження.)


	ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОЛОВИ

