Универсиада Паркының кичке программасы
6 июль — Паркның ачылу тантанасы — «UNIVERSIADE ROCK FESTIVAL» part 1
Бу көнне «Sandwich», «Blackbird», «Random Reel», «М&M», «Плуты» «Прогульщики»,
«Большой куш», «Волга-Волга» төркемнәре катнашындагы рок-фестиваль тере тавыш
яратучыларны барысын бергә җыячак.
Казандагы 2013 елгы XXVII Бѳтендѳнья җәйге Универсиаданың ачылу тантанасыннан
турыдан-туры трансляция.
7 июль — «WELCOME TO RUSSIA!WELCOME TO KAZAN!» милли программасы
Казан каласының бөтен кунакларын Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының иң
яхшы милли, эстрада, җыр һәм бию коллективлары каршы ала.
2013 елгы Универсиада Илчеләре — опера җырчысы Аида Гарифуллина һәм виртуоз
скрипач Эдгар Акопян, «Коллаж» театр-студиясенең (Саратов) рок-операсы актерлары,
Егор Сесарев һәм «True Jazz Band» (Санкт-Петербург) .
8 июль — «FAMILY DAY»
Гаилә көнен «Созвездие – Йолдызлык» фестивале җиңүчеләре һәм «Коллаж» театрстудиясе (Саратов) артистлары белән бергә бәйрәм ит.
9 июль — «LEGENDS OF THE DANCE FLOOR»
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының иң шәп эстрада артистларыннан һәм
төркемнәреннән дәртле хитлар.
«Волга-Волга» ВИА (Казан), Егор Сесарев һәм «True Jazz Band» (Санкт-Петербург).
10 июль — «Сәламәтлек өчен уеннар, тормыш өчен уеннар»
Волонтерлар белән эшләү департаменты, «Яңа гасыр» коммерцияле булмаган автоном
оешмасы һәм «UNAIDS» «Сәламәтлек өчен уеннар, тормыш өчен уеннар» проектын
тәкъдим итә.
Бу кичтә сәхнәдә «Красная ленточка» командасы вәкилләре — Юлия Ласкер (Мәскәү) һәм
Тео (Беларусь), шулай ук Казан яшьләренең кумиры, Универсиада Илчесе — Диләрә
Ваһапова белән «Мураками» төркеме чыгыш ясаячак.
11 июль — «U ARE THE WORLD»
2013 елгы Универсиаданың мәдәни программасы волонтерларыннан тамаша.
Бөтен Россиядән — Саратов, Чабаксар, Йошкар-Ола, Төмән, Оренбург, Казан Федераль уку
йортларының иң яхшы иҗат коллективлары.
12 июль —»UNIVERSIADE DANCE STATION» ФЕСТИВАЛЕ
Бию субкультураларының һуштан яздырырлык баттллары көне, hip-hop, house, dancehall
кебек юнәлешләр буенча иң яхшы биючеләрнең күрсәтмә чыгышлары һәм мастер-класслары.
Россиянең иң яхшы битбоксеры Митя Маста Майк һәм бик модалы «Tesla Boy»
проекты.
13 июль — САБАНТУЙ

Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының иң яхшы фольклор төркемнәре.
Игорь Моисеев БАЛЕТЫ.
14 июль — «TISSOT» КӨНЕ
DJ Groove, «Смысловые галлюцинации» һәм «Леприконсы» төркемнәре.
15 июль — ДӨНЬЯ ПРЕМЬЕРАСЫ! «АК БҮРЕ» эпик әкияти операсы.
16 июль — «CHAMPIONS’ DAY»
2013 елгы Универсиадага йомгак ясау һәм җиңүчеләрне хөрмәтләү.
Беренче каналдагы «Голос» проекты финалисты Эльмира Кәлимуллина, «Большие
Танцы» проекты җиңүчеләре, Универсиада Илчеләре — «Jukebox Trio» и «True jazz
band».
17 июль — Универсиада Паркының ябылу тантанасы «UNIVERSIADE ROCK
FESTIVAL» part 2
ҺӘР КӨННЕ
6 июльдән 17 июльгә кадәр (15 июльдән кала) 22.00 сәгатьтән 23.00 сәгатькә кадәр Дю
Солей Циркының махсус урам тамашалары.
Көн саен 18.00 сәгатьтән 23.00 сәгатькә кадәр 2013 елгы Универсиада Паркының төп
сәхнәсендә чит илләрнең һәм Россиянең иң яхшы иҗат коллективлары чыгыш ясый.

