ПРОГРАМА

27 квітня, четвер. Збір учасників.

10:00-20:00 — заїзд, реєстрація учасників
фестивалю.
14:30 — старт із Державного музею авіації
параду-прологу Києвом “Золоте кільце”.
16:30 — фініш параду-прологу, розміщення
автомобілів.
28 квітня, п'ятниця. Фестиваль відкривається
для відвідувачів.
09:30 — починає працювати головна сцена
фестивалю.
10:00 — починає роботу дитяча сцена неподалік
літака Ил-76. Виступатимуть дитячі музичні
колективи
11:00 — урочисте відкриття фестивалю.
11:20 — стартує конкурс «Кращій механік» —
розбирання/збирання автомобілів “Москвич”.
11:30 — презентація головної теми цьогорічного
OldCarLand — лінійки «Автомобілі, які змінили
світ».
11:50 — прес-конференція для журналістів на
борту найбільшого літака музею Ил-86
12:20 — біля літака Ил-86 чемпіон України з
кільцевих перегонів Сергій Малік
презентує мотоцикл, на якому об’їхав всю
Європу.
12:30 — зліт мотоклубу Harley-Davidson.

13:20 — стартує парад містом під слоганом “Я
їду на OldCarLand”.
14:00 — стартує шоу-конкурс «Стопкадр». Актори та власники ретро автомобілів
створять статичні сцени із відомих кінострічок
15:00 — відкриття «Алеї емблем автобрендів»,
які внесли вклад в історію створення
автомобілів.
16:00 — чемпіон України з кільцевих перегонів
Сергій Малік презентує лінійку гоночних
автомобілів, які здобували перемоги для
вітчизняних команд.
16:40 — презентація фільму про мотоциклетну
подорож чемпіона України з кільцевих перегонів
Європою Сергія Маліка.
17:00 — змагання водійської майстерності у
тест-зоні.
17:30 — нагородження переможців конкурсу
«Кращий водій КП «Київпастранс».
19:30 — у «Релакс-зоні» біля озера стартує
«Кінодром», де кожен зможе насолодитися
переглядом автомобільних реклам, а також
працюватиме аналоговий ретро проектор.
29 квітня, субота:
09:30 — продовжує працювати головна сцена
фестивалю.
09:50 — продовжує роботу дитяча сцена
неподалік Ил-76. Виступатимуть дитячі музичні
колективи
10:00 — початок адміністративної перевірки
учасників змагань на дитячих педальних

автомобілях Кубок Департаменту транспортної
інфраструктури КМДА.
10:10 — із Державного музею авіації у напрямі
центру Києва вирушить колона скутеристів.
10:20 — продовжується шоу-конкурс «Стопкадр». Актори та власники ретро автомобілів
створять статичні сцени із відомих кінострічок.
10:20 — реконструктори об’єднання
«Цивілізація» влаштовують масштабні
реконструкції військ, починаючи із князівської
доби.
10:30 — продовження змагань водійської
майстерності на автомобілях у тест-зоні.
10:40 — чемпіон України з кільцевих перегонів
Сергій Малік продовжує презентацію лінійки
гоночних автомобілів, які здобували перемоги
для вітчизняних команд.
11:00 — починає роботу комісія експертів з
визначення аутентичних і цікавих автомобілів.
11:30 — відкриття ретро-барахолки.
12:00 — від головної сцени стартує екскурсія
Києвом.
12:00 — змагання на дитячих педальних
машинах.
12:30 — біля головної сцени фестивалю для
автолюбителів і власників ретро автомобілів
стартує змагання - “Поміняй запаску на
швидкість”,
12:40 — продовжується зліт мотоклубу HarleyDavidson.

13:00 — відкриття унікальної експозиції "З
минулого в майбутнє - еволюція ЛАЗів" за
підтримки підприємства ЛАЗ
13:00 — відкриття експозиції Harley-Davidson
партнером фестивалю “Двері Білорусі”
14:00 — презентація експозиції ЗИЛ —
виробника, який перестав існувати
14:30 — початок змагань із тюнінгу.
14:40 — старт змагань із якості автозвуку та
звукового тиску з участю відомих музикантів.
15:00 — знайомство з найцікавішими
саморобними авто.
15:00 — нагородження переможців змагання на
дитячих педальних машинах на Кубок
Департаменту транспортної інфраструктури
КМДА.
15:30 — нагородження переможців конкурсу
«Кращій механік».
16:00 — четверта конференція КІТЗ ФАУ та
учасників ретро руху України
16:00 — нагородження переможців змагань із
тюнінгу, якості та звукового тиску.
20:00 — світломузичне шоу із участю фар
автомобілів і музичних систем.
20:20 — стартує нічне ралі «Ніч музеїв»
30 квітня, неділя:
09:30 — продовжує роботу головна сцена
фестивалю.
09:50 — продовжує працювати дитяча сцена
неподалік Ил-76. Виступатимуть дитячі музичні
колективи

10:00 — стартує “Битва автоклубів” - брейринг,
змагання на знання автоісторії.
10:20 — продовжується шоу-конкурс «Стопкадр». Актори та власники ретро автомобілів
створять статичні сцени із відомих кінострічок.
10:30 — реконструктори об’єднання
«Цивілізація» продовжують масштабні
реконструкції військ, починаючи із князівської
доби
10:40 — чемпіон України з кільцевих перегонів
Сергій Малік продовжує презентувати лінійку
гоночних автомобілів, які здобували перемоги
для вітчизняних команд.
11:00 — починає роботу комісія ретро руху.
Визначає аутентичні автомобілі заходу.
12:00 — продовжується зліт мотоклубу HarleyDavidson.
12:30 — продовження змагань на дитячих
педальних машинах
13:00 — зліт Ретро Скутер клубу
13:20 — змагання “Поміняй запаску на
швидкість” біля сцени
13:20 — нагородження переможців змагань на
дитячих педальних машинах.
14:00 — продовження змагань водійської
майстерності у тест-зоні
16:00 — офіційне закриття та нагородження
переможців.
1 та 2 травня:
В рамках фестивалю триватиме «Ретро-пікнік».

1 травня, понеділок
09:30 — зліт кемперів – будинків на колесах
10:00 — продовжує роботу сцена
10:30 — продовжує працювати дитяча сцена
неподалік Ил-76. Виступатимуть дитячі музичні
колективи
10:40 — продовжується зліт мотоклубу HarleyDavidson.
11:00 — "Година марки". Біля сцени щогодини
міняються експозиції різних автобрендів.
11:30 — тестові заїзди на дитячих педальних
машинах
12:30 — конкурс на кращі саморобні автомобілі
для дітей
14:30 — із присутніх відвідувачів, одягнених у
стилі 1960-х, обираємо міс і містер OldCarLand
16:00 — продовження змагання водійської
майстерності у тест-зоні
2 травня, вівторок
09:30 — продовжується зліт кемперів – будинків
на колесах
10:00 — продовжує роботу сцена
10:30 — продовжує працювати дитяча сцена
неподалік Ил-76. Виступатимуть дитячі музичні
колективи
10:40 — продовжується зліт мотоклубу HarleyDavidson.

11:00 — продовжується "Година марки". Біля
сцени щогодини міняються експозиції різних
авто брендів
11:30 — продовжуються тестові заїзди на
дитячих педальних машинах
12:00 — змагання — хто швидше накачає ручним
насосом спущені колеса "Москвича"
16:00 — продовжуються змагання водійської
майстерності у тест-зоні
18:00 — святковий парад власників ретро
автомобілів територією фестивалю

