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Ми залишаємося вдома, але не припиняємо готувати 
для вас цікаві події, що відбуваються онлайн.
У цьому випуску ми зібрали онлайн-концерти, музеї, 
тренування й інші можливості для вашого домашнього 
розвитку та розваг.



VISA | DIGEST 3

STAY AT HOME FEST
Платформа регулярно 
оновлюється інформацією 
про онлайн-концерти 
світових виконавців. Чудова 
нагода потрапити на окремі 
виступи чи навіть цілі 
вечірки. Тут.

«

КОНЦЕРТИ

Артисти не розгубилися та перейшли в мережу. Тепер насолодитися 
піснями улюблених світових виконавців можна просто з дому, 
причому, з максимальним ефектом присутності.

https://www.stayathomefest.com/
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ЛУВР 
Більше не треба стояти 
годинами у черзі, аби відвідати 
легендарний Лувр! Віртуальні 
екскурсії доступні на сайті

МУЗЕЇ

«

«

«

МУЗЕЙ ПРАДО 
Понад 11 тисяч витворів 
мистецтва, пошук за 
художниками й тематикою 
— усе це доступно на 
сайті. Як щодо віртуальної 
подорожі до Мадрида?

ТРЕТЬЯКІВСЬКА ГАЛЕРЕЯ

Картини Айвазовського 
великим планом, онлайн-
виставка картин «Катерина 
ll: Імператриця стилю», 
прогулянка залами музею 
— далеко не весь перелік 
онлайн-інтертейменту, 
доступного на сайті

Пройтися по музею Ван Гога, роздивитися картини Лувра чи музею 
Прадо — тепер ви можете зробити це онлайн.

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
http://museodelprado.es
http://tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
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ПРОЕКТ ARTS AND CULTURE 
ВІД GOOGLE ДЛЯ ТИХ, ХТО 
СУМУЄ ЗА ПОДОРОЖАМИ!

Інтернет-платформа, що дає змогу гуляти світовими музеями й надає 
доступ до зображень світових витворів мистецтва з високою якістю. 
Завітайте на екскурсію до музею Ван Гога в Амстердамі, прогуляйтеся 
біля Тауерського мосту в Лондоні чи роздивіться картину «Поцілунок» 
Клімта у віденському Бельведері на сайті

http://artsandculture.google.com
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ЄБШ

ЄБШ запустив онлайн-
тренування (групові 
та персональні). Це не 
просто відео, а повноцінне 
тренування, де професіонали 
коригують вашу техніку та 
підтримують.
Також для всіх охочих на 
Фейсбук-сторінці спортхабу 
регулярно діляться відео з 
тренувань.

ТРЕНУВАННЯ ОНЛАЙН

«

«

SMARTASS
Онлайн-тренування для пресу, 

верхньої та нижньої частини 
тіла проводять і в спорт-клубі 
Smartass. Деталі та розклад на 

Фейсбук-сторінці

Тепер жодних відмовок від занять спортом. Відомі спортхаби та 
тренери роблять онлайн-трансляції тренувань, щоб під час карантину 
ви підтримували здорове тіло й здоровий дух.

http://instasport.co/club/ebsh/schedule/list/514/?fbclid=IwAR3xPKco6YnNIEGc2QxeStsZ_OEhUFMaG2DlRJYtwiqO0NKR-m4KK0SHo3E
http://instasport.co/club/ebsh/schedule/list/514/?fbclid=IwAR3xPKco6YnNIEGc2QxeStsZ_OEhUFMaG2DlRJYtwiqO0NKR-m4KK0SHo3E
https://www.facebook.com/TRXandBOX/.
https://www.facebook.com/SmartassClubUkraine/
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«

ТЕАТР

«

ТЕАТР ІМЕНІ ЛЕСЯ КУРБАСА

Насолоджуйтесь 
відеоверсіями улюблених 
вистав театру імені Леся 
Курбаса, не виходячи з 
дому. “Сни” за Федором 
Достоєвським, “Між двох 
сил” за Володимиром 
Винниченком,  “Маруся 
Чурай” за Ліною Костенко та 
інші легендарні вистави вже 
доступні за посиланням

ТЕАТР ІМ. ІВАНА ФРАНКА
Починаючи з 17 березня 

доступ до відеоархіву відкрив 
також театр імені Франка. За 

традицією початок вистав 
о 19.00, а посилання на 

трансляцію будуть з’являтися 
на Фейсбук-сторінці о 18.55

https://newsproteatr.blogspot.com/2019/02/blog-post_41.html
https://www.facebook.com/frankotheatre/
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ОНЛАЙН-КУРСИ
У першій частині дайджесту ми вже розповідали про можливості 
освіти онлайн. Але цікавинок так багато, що ми вирішили доповнити 
список цікавими курсами.

«
«

ПРО ЖИВОПИС, КІНО Й 
ЛІТЕРАТУРУ

Якщо ви досі не розумієте 
різницю між Моне та Мане, 
хочете бути з мистецтвом на 
«ти» та краще розібратися в 
літературі, кіно й живописі, 
курс від «Пусто» для вас.
Деталі

КУРС ПРО ВИНО
Споживайте не лише 

відповідально, але й обізнано. 
Завдяки курсу від шеф-

сомельє Good Wine Романа 
Ремеєва, ви навчитеся 

вибирати вино, оцінювати 
смак та аромат, підбирати вино 

під конкретну їжу. Улаштуйте 
собі вечір за пляшечкою 

смачного вина й корисними 
знаннями.

Деталі

http://youtube.com/channel/UCx4ip8vNCiFdsPhq2gTFOoQ/videos
http://openmind.academy/courses/wine


VISA | DIGEST 9

«
«

«

ЛЕКЦІЇ КУРАЖ БАЗАРУ

Багато цікавого із галузей 
медицини, літератури, історії 
відомих людей, а також 
презентації книжок і читання 
віршів із популярної київської 
барахолки «Кураж Базар» 
тепер у відкритому доступі. 
Дивитися тут

КУРС ІЗ РИТОРИКИ

Якщо під час карантину 
ви вирішили оволодіти 
ораторським мистецтвом, 
цей курс стане в пригоді. 
Ви навчитеся говорити 
переконливо, гарно та 
зможете покращити пам’ять.
Деталі

TEDED
Цей освітній ресурс буде 

цікавим і дорослим, і дітям. 
У форматі коротких фільмів, 

створених спільними 
зусиллями вчителів і 

мультиплікаторів, ви знайдете 
відповідь на такі питання, 

як «Чому Пізанська вежа не 
падає?» чи «Як спроєктувати 
бібліотеку, яка мотивує дітей 

читати?».
Провести вихідні з користю

http://youtube.com/channel/UCWaageBgD1cz0UrVYg9C6Xw/videos
http://postnauka.ru/courses/18367
http://ed.ted.com/lessons?direction=desc&page=4&sort=featured-position&user_by_click=student
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ПАРАЗИТИ
Історія хлопця із дуже бідної 
родини, який влаштувався 
вчителем англійської мови у 
будинок багатіїв. Потім він почав 
туди “прилаштовувати” усю свою 
родину, але для цього потрібно 
позбутися від слуг, що обіймають 
відповідні посади.

ЩО ПОДИВИТИСЬ НА КАРАНТИНІ?

«

Надихнутися, підбадьоритися, задуматися чи розслабитися — ми 
підготували для вас підбірку кращих фільмів 21 століття за версією 
Американської кіноакадемії.

«

ЗЕЛЕНА КНИГА
Комедійна драма про те, 
як витончений і багатий 

чорношкірий музикант Дон 
Ширлі і його малоосвічений, 

грубуватий водій-італієць 
поїхали на гастролі на південь 

США - саме серце расизму і 
нетерпимості. На дворі 60-е 

роки: будь ти хоч сто разів 
зіркою, але, якщо чорношкірий, 
тобі доведеться терпіти чимало 

принижень.
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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Заснована на реальній 
історії драма-розслідування. 
Журналісти газети The Boston 
Globe шукають докази провини 
священиків, підозрюваних у 
домаганнях до малолітніх.

«

«

ФОРМА ВОДИ
Ефектна і похмура драма 
Гільєрмо дель Торо про 

прибиральницю, яка вирішила 
влаштувати втечу таємничій 

суті, що знаходиться на ланцюзі 
в секретній лабораторії. До 

речі, сам режисер теж отримав 
свого особистого «Оскара».
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«

МІЛЬЙОНЕР ІЗ НЕТРІВ
Мелодрама про те, як життя 

саме вчило індійського хлопця 
правильним відповідям для гри 
“Хто хоче стати мільйонером?”.

«
КОРОЛЬ ГОВОРИТЬ
Історична трагікомедія про 
те, як логопед Лайонел Лог 
позбавляв від заїкання короля 
Великобританії Георга VI.

«

ОПЕРАЦІЯ “АРГО”
Політичний трилер, заснований 
на реальних подіях і 
присвячений спецоперації з 
порятунку шести співробітників 
американського посольства під 
час революційних подій в Ірані 
1979 року.
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”ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ”
 ДЕНІЕЛ ҐОУЛМАН
Один із беззаперечних 
психологічних бестселерів 
останніх десятиліть,  який 
допоможе розуміти емоції та 
керувати ними.  Книга дасть 
відповідь на питання: чи можна 
виправити емоційні моделі, 
закладені в людині, коли вони 
гальмують її рух до кращого? 

ЩО ПОЧИТАТИ?

«

Пропонуємо підбірку мотивуючих книг від Forbes. Література на будь-
який смак для тих, кому не байдужа доля планети, хто хоче дізнатися 
більше про власні емоції та взяти життя під контроль. 

”ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ”
 НАСІМ НІКОЛАС ТАЛЕБ

Малоймовірну подію, яка 
справляє колосальний ефект, 

колишній трейдер Насім 
Талеб влучно називав Чорним 

лебедем. Фінансовий гуру й 
філософ переконаний: аби 

досягти успіху, треба знати, як 
приручити Чорних лебедів.

«
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«
«

“7 НАВИЧОК НАДЗВИЧАЙНО 
ЕФЕКТИВНИХ ЛЮДЕЙ” 
СТІВЕН КОВІ
Ця книжка — світовий супербестселер, 
№1 у темі особистісного зростання! Вона 
позитивно вплинула на життя мільйонів 
людей в усьому світі, серед яких Білл 
Клінтон, Ларрі Кінг, Стівен Форбс! Книга 
навчить вас краще розуміти себе, 
визначати пріоритети, формулювати 
життєві цілі й досягати їх. Це книжка 
для тих, хто хоче стати кращим у 
професійній діяльності, максимально 
реалізувати свій творчий потенціал та 
назавжди змінити своє життя на краще.

“ПЕРЕГОВОРИ У СТИЛІ 
ТРАМПА” 

ДЖОРДЖ РОСС
Джордж Росс розповідає про 

бізнес-стратегії Дональда Трампа, 
які він дізнався під час спільної 
роботи. Всього вісім ключових 

пунктів зроблять вас майстром 
переговорів. Ви дізнаєтеся як 
створити дружні відносини з 

опонентом, дізнаватися бажання 
опонента, визначити його 

слабкості і знаходити цінну 
приховану інформацію.
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“ПІДСВІДОМОСТІ ВСЕ 
ПІДВЛАДНО” 
ДЖОН КЕХО
Зиґмунд Фройд казав: “Ми 
не випадково обираємо 
одне одного. Ми зустрічаємо 
тільки тих, хто вже існує в 
нашій підсвідомості”. Так і в 
нашій підсвідомості заховано 
ключ від щасливого життя. 
Керуючись набором принципів, 
які розробив Джон Кехо, ви 
відчините всі двері та відімкнете 
брами на шляху до успіху.

«

“СКАЗАТИ ЖИТТЮ “ТАК” 
ВІКТОР ФРАНКЛ

Ця дивовижна книга зробила 
її автора одним з найбільших 

духовних вчителів людства в XX 
столітті. У ній філософ і психолог 

Віктор Франкл, що пройшов 
нацистські табори смерті, 
відкрив мільйонам людей 

всього світу шлях осягнення 
сенсу життя. У страшних, 

убивчих умовах концтаборів 
він показав надзвичайну силу 
людського духу. Дух упертий, 

всупереч слабкості тіла і 
розладу душі. Людині є заради 

чого жити!

«

Наш консьєрж-сервіс допоможе вам знайти, придбати 
та доставити будь-яку книгу.
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HELEN MARLEN
Додаткова знижка 5% до вже 
існуючих знижок від магазину на 
весняно-літню колекцію на hel-
en-marlen.com за промокодом 
visapremium при оплаті 
преміальними картками Visa. 
Чудова нагода придбати оновки 
до літа! Акція діє з 1 по 31 травня.

UNMOMENTO
Знижка 25% на послуги хімчистки 
Unmomento при оплаті карткою 
Visa. Залишайтеся вдома, а ваші речі 
забере та поверне кур’єр.  Акція діє з 
1 по 31 травня.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД VISA

«

«

«

FIZMAT
Тренуймося онлайн із задоволенням 

і вигідно. Спортхаб Fizmat надає 
10 % знижки на онлайн-тренування 
за промокодом VISAFIZMAT. Також 

зараз ви можете придбати клубні 
картки зі знижкою 50 % і активувати 

після карантину. Деталі на fizmat.me.  
Акція діє з 1 по 31 травня.

http://helen-marlen.com
http://helen-marlen.com
https://fizmat.me
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Дякуємо, що залишаєтеся вдома! Visa завжди поруч і допоможе 
провести час на карантині з користю та задоволенням!

ЗАЦІКАВИЛА КОНКРЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ
ЧИ ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ? ЗА УСІМА
ПИТАННЯМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КОНСЬЄРЖ СЕРВІСУ VISA.


