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Найхолодніші зимові карнавали
Настання зими — чудовий привід
влаштувати свято у всіх куточках
світу. Снігові карнавали перетворилися на справжній обряд: у бікіні
на снігу, катання на саморобному
транспорті, льодові скульптури і
вогні зимового міста…
Що за зима без купальниць у бікіні? Гарячі, хоча й змерзлі, канадські жіночки щороку беруть участь
у Квебекському зимовому карнавалі, який влаштовується в лютому.
Окрім купальних костюмів, глядачам демонструють прекрасні льодові скульптури. Окрасою цьогорічного фестивалю в Квебеку, що
відбуватиметься з 28 січня до 13
лютого, стане величний льодовий
палац.
Протягом тижня святкують на
честь зими й японці. Сніговий
фестиваль Саппоро проводиться
в лютому на півночі країни. Цілком виготовлена зі снігу, відвідувачів вражала копія палацу Нагойя.

Сніжні „картонні“ перегони, Cardboard Classic race, є
невід’ємною частиною Зимового
карнавалу Ред Лодж в американському штаті Монтана. З'їхати з
гірки тут можна на саморобному
транспорті, у вигляді, наприклад,
пляшки текіли.
Складні крижані статуї та скульптури представляє канадський
зимовий фестиваль Winterlude,
що проводиться в Оттаві.
Різнобарвні салюти злітають у
небо над Монреалем щороку, з 17
по 27 лютого, протягом Фестивалю вогнів. Власне, трьома головними компонентами цього зимового святкування є мистецтво,
вогні та кухня.
5 січня цього року стартував фестиваль Льоду та Снігу в Харбіні,
Китай. Видовищні феєрверки
різними кольорами відсвітлюють
крижані скульптури.
Одним із найдавніших у США
є Зимовий карнавал на озері Саранак, розташованому в штаті

Нью-Йорк. У лютому його проведуть у 113-й раз.
Чимало
шуму
створюють
швейцарські дітлахи в селищі Ардез під час щорічного дійства Chalandamarz. Вони щосили калатають величезними
коров’ячими дзвониками, проганяючи зиму.
Проїхатися на сноуборді у спідній білизні можна на північному
сході Китаю, у провінції Джиллін. Кінець зими тут відзначають
традиційним Лижним карнавалом у бікіні.
Поласувати гарячими рисовими коржиками можна у льодовій
хатині на щорічному фестивалі
Камакура, Японія.
А от на щорічному 96-му карнавалі Steamboat Springs у Колорадо, лижників прив'язують до
коня. Такими незвичними змаганнями і відомий цей, один із
найстаріших фестивалів.
Як не дивно, але Мекка азартних ігор, Лас-Вегас, де не буває

снігу, також відома своїм святом
— Зимовим фестивалем вогнів.
А от протягом щорічного фестивалю Lake George Winter
Carnival (Нью-Йорк) можна й на
льодові скульптури задивитися,
а можна й поганяти на водному
скутері, дарма, що зима.
А от дітлахи в селищі Строчни-

ця, що поблизу Мінська, на честь
Масляниці всідаються в кінні
сани, прощаючись із зимою.
Виявляється, в Індії також
святкують закінчення зими щорічним карнавалом у Джамму. Індуси відзначають цю подію катанням на лижах.
За матеріалами nydailynews.com.

Найпопулярніші
музеї 2011 року
Найбільше відвідувачів
цього року прийняли французький Лувр і
американські Національний
музей авіації та космонавтики й Національний музей
природної історії.
Цьогорічний Топ-5 найбільш відвідуваних музеїв
світу представляє ВВС.
Найпопулярнішим музеєм минулого року є паризький Лувр, який і надалі
не збирається втрачати позицій. Щорічна кількість
його відвідувачів становить близько 8,5 мільйона
людей. Лувр є справжнім
раєм для любителів мистецтва, тут зберігається приблизно 35 світових шедеврів, включаючи „Венеру
Мілоську“ й „Мону Лізу“.
Об’єктом суперечок і досі
є скляна піраміда музею,
зведена в 1989 році, що не
всім прийшлася до душі.
Національний музей авіації та космонавтики в Вашингтоні, США, відкрили
в 1976-му. Тут зібрано найбільшу в світі колекцію історичних повітряних та
космічних літальних апаратів. З-поміж 50 тисяч
оригінальних артефактів є
планер легендарних братів Райт та зразок місячного каміння, до якого може
торкнутися кожен бажаючий. Дітлахів не лишають
байдужими авіаційні тренажери й 3D-шоу плане-

тарію Альберта Ейншейна.
За рік музей приймає 8,3
мільйона гостей.
Національний музей природної історії також знаходиться в Вашингтоні, округ
Колумбія. Тут можна оглянути велику експозицію
решток динозаврів, побачити славнозвісний діамант Хоупа, і ще 126 мільйонів експонатів, що зробили цей музей одним із
найбільш відвідуваних у
світі. Щороку тут буває 6,8
мільйона осіб.
Довжина галерей Британського музею, що в Лондоні, становить понад 4 кілометри. Тут розмістилися
7 мільйонів експонатів, зокрема Розетський камінь з
ієрогліфами та Мармури
Елгіна. Щорічна кількість

відвідувачів — приблизно
5,8 мільйона осіб.
Завдяки спеціальній експозиції Пікассо та інсталяції Big Bambú на своєму
даху, музей Метрополітен
у Нью-Йорку в 2010 році
привабив на 300 тисяч туристів більше, ніж у 2009му.
Очікується, що цифра відвідувачів за 2011 рік
буде ще більшою, бо цього року тут пройшла посмертна виставка робіт дизайнера Александра МакКвіна. Заради неї люди вишикувалися в черги, побачити останнє шоу майстра
вдалося понад 660 тисячам
шанувальників. Щороку
Музей Метрополітен приймає близько 5,2 мільйона
осіб.

