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Rysk Dag ”Maslenitsa 2014”
Datum: 1 mars
Tid: 12:00 - 16:00

Alla är välkomna stora som små, att få glädje av vänskaps- och folkfesten
"Maslenitsa 2014"
Den 1 mars 2014 bjuder Ryska riksförbundet i Sverige deltagare och gäster till den traditionella
folkfesten ”Maslenitsa 2014” i Kungsträdgården,
centralt i Stockholm.
I programmet ingår underhållning med folkloregrupper
från båda länderna, ryska genuina sång och dans,
musik och lekar med publiken.
Här finns hantverksmarknad med souvenirer och mat.
Ni kan smaka på ryska blinier och godis.
Tillsammans möter vi våren med glad ringdans.
Ryska riksförbundet i Sverige skapade Rysk Dag
”Maslenitsa” i Stockholm för 6 år sedan och har årligen
genomfört i Sverige en av de största i Ryssland
traditionella och folkkära festerna.
Video, foto och PR finns på www.rurik.se
Familjer med barn, ungdomar, turister och
stockholmare välkomnas till i Kungsträdgården för att
träffa sina gamla och nya vänner på Rysk Dag
”Maslenitsa” Firandet står för en bättre kultur- och
affärsförbindelse mellan Sverige och Ryssland.
Information/organisation: www.rurik.se - Ryska riksförbundet i Sverige
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TRADITIONELL RYSK FEST OCH MINIMÄSSAN
PÅ KUNGSTRÄDSGÅRDEN DEN 1 MARS 2014

”Maslenitsa 2014”- Årets händelse!
Svenska organisationer, stora och små företag, som
har intresse till Ryssland erbjuds, att som deltagare
och/eller sponsor stå bakom arrangemanget ”Maslenitsa 2014”- en
traditionell rysk dag på Kungsträdsgården - centralt i Stockholm .
Vi bjuder Era familjer, vänner och kunder till en rysk dag i Stockholm .
Initiativtagare och samordnare för ”Maslenitsa 2014” är Ryska riksförbundet
i Sverige med stöd från Ryska Federationens Ambassad
i Konungariket Sverige, ABF, Folksam, Peter Line mm.
Rysk dag i Kungsträdsgården med ryska
kulturtraditioner anordnar en unik strategisk
mötesplats för Era kunder och personal!
Upplev rysk dans, sång, lekar och
traditionell mat - ryska blinier.
För mer detaljer se program, video och foto
på www.rurik.se .
Ni som sponsorer och deltagare på
informationsmässan i Kungsträdgården har
möjligheter att skapa nya kontakter, exponera idéer, föra fram budskap på
det sätt, som passar Er.
”Maslenitsa” är en av de största folkfester i
Ryssland och är ett återkommande evenemang i
Sverige från år 2008. De som brukar komma till
Maslenitsa är ryska landsmän (ca 2000 pers.),
svenska affärsmän, kulturintresserade
stockholmare, turister (4000-7000 pers).
Allmänhetens intresse för rysk kultur och
traditioner är stort. Evenemanget kommer att få
stor uppmärksamhet i massmedia, som informeras via PR.
Rysk dag ”Maslenitsa” skapar plats för kulturellt och affärsmässigt utbyte
mellan båda länderna. Ni kan delta i ett traditionellt ryskt firande utan att
resa till Ryssland!
Hjärtligt välkomna!
Ryska riksförbundet i Sverige, Lioudmila Siegel, ordförande
Tel: +46 73 726 63 90 E mail: lioudmila.siegel@gmail.com
Maria Bessmert, samordnare E mail: mariabessmert@hotmail.com
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