
 

 

कृपया ��स
ीसाठ 

लवासा �सट��या `फूड-आट�-�य�ुझक अँड ए!टरटेनम&ट' फेि)टवलला 

(फेम 2014) जबरद)त �4तसाद! 

- 15,000हून अ9धक चाहतेचाहतेचाहतेचाहते तीन ;दवसां�या फेि)टवलसाठ लवासा �सट�म=ये 

लवासा �सट�, 3 जून, 2014 : भारतातील प;हले सु4नयोिजत थंड हवेचे )थळ असलेEया लवासा �सट�म=ये 

गेEया वीकेGडला 15,000हून अ9धक संगीत र�सक, कलांच े चाहते, खादय़पदाथ� आ�ण वाइन�ेमी तसेच 

उ!हाळी सुट�तले उMसाह� वीर फेम 2014 फेि)टवलसाठ गोळा झाल े होते. `फूड-आट�-�यु�झक अँड 

ए!टरटेनम&ट' फेि)टवल 30 मे ते 1 जून, 2014 या काळात आयोिजत करGयात आला होता. Mयात पय�टक-

�ेOकांना कला, संगीत, नाटय़, जाग4तक खादय़पदाथ�, शॉRपगं आ�ण आट� वक� शॉSसची मेजवानी �मळाल�.  

तीन ;दवसां�या या फेि)टवल�या काळात 4नवासी RवTU आ�ण बVुकंWजम=ये जवळपास 50 टXXयाचंी वाढ 

झाल�. Mयामळेु लवासा �सट�मधील अ4तशय चातयुा�न ेZडझाइन केलेEया अपाट�म&ट आ�ण ि[हलाजना वाढ�व 

मागणी आहे, यावर �शXकामोत�ब झाल.े 

फेम 2014�या यश)वी आयोजनाब\ल लवासा कॉप]रेशनच ेअ=यO आ�ण सीईओ नेथन अँ`य़ूज �हणाले, 

``फेम 2014ला �मळालेEया तुडुबं �4तसादामळेु आ�ह� अ4तशय खषू झालो आहोत. लवासा शहर हे आपEया 

र;हवाशांना आ�ण अbयागतांना अनोखा अनुभव देणारे पय�टकां�या पसंतीचे पय�टन)थळ बनावे, यासाठ 

आ�ह� करत असलेEया �यMनांवर या �4तसादा�या cपाने �शXकामोत�बच झालेले आहे. भRवdयात आ�ह� 

फेम हा लवासा�या कॅल&डरमधील एक वाRष�क सोहळा बनवGयाच ेठरवले आहे.'' 

�शबानी कfयप आ�ण मामे खान, द Xला�सकल िXव!टेट, शरॉन �भाकर, 4नलाg� कुमार आ�ण डीजे 

अंVक;hXस यां�या काय�Tमां�या मा�लकेन ेशुTवार� या महोMसवाला उMसाहात सुiवात झाल�. jेप )टॉि�पगं 

(वाइनसाठ gाOांची पायानंी मळणी), र)Mयावरचे बाजार, वाइन आ�ण बीअर टेि)टंग, साEसा आ�ण झोरबा 

डाि!संग, कला �दश�ने, )h�ट डाि!संग, 9थएटर परफॉम�!स आ�ण कराओके यांनी तीन ;दवसां�या या 

सोहळय़ाच ेकॅल&डर ग�च भरले होत.े  

पढु�या ;दवसांम=ये राकेश चौरा�सया, रवी चार�, फझल कुरेशी, अWनी, जो अEवारेझ आ�ण लुई बँXस या 

कलावतंांनी भारतीय शाlीय संगीतापासनू जॅझ आ�ण रॉक संगीतापयmत�या वेगवेगळय़ा शैल�ंच े घडवलेले 

आRवdकार �ेOकांना �खळवनू ठेवणारे ठरले. 

इटा�लयन ऑपेरा गायक िजओको!डा [हे�सचEेल� यां�यामुळे �ेOकांना Xला�सकल ऑपरेाची ओळख झाल�. 

शरॉन �भाकर, तारा सुताqरया आ�ण भरत दाभोळकर यांनी रंगमंचावर केलेEया सादर�करणानी फेि)टवल�या 

वRैव=यपणू� काय�Tमांम=ये भर घातल�. 



 

 

एकUकड े संगीत सुc असताना दसुर�कड े नामवंत कलाकारांनी Mयां�या कलाकृती लवासा�या �ोमेनाडवर 

�द�श�त केEया आ�ण Mयाचवळेी Mयां�या व इतर कला�शOकां�या माग�दश�नाखाल� सजृनशील कला आ�ण 

9चlकला यांचा आ)वाद आ�ण �शOण घेGयाची संधीह� फेि)टवलम=ये सहभागी झालेEयांना �मळाल�. 

या�शवाय या Vफए)टान ेचीज टेि)टंग, )h�ट फूड, लाइ[ह 9jल आ�ण कुVकंग काउंटरस�बरोबर मिEट-कोरस् 

मीEस आ�ण आघाडी�या शेफन े तयार केलेले जगभरातील राजेशाह� )�ेड यांनाह� मंच ;दला होता. या 

खादय़पदाथाm�या जोडीला अbयागताना )था4नक आ�ण आंतरराdh�य पातळीवर�ल सव]Mकृdट वाईन आ�ण 

)था4नक sअुर�ंम=ये तयार झालेल� बीयरह� चाखायला �मळाल�. 

लवासाRवषयी : लवासा हे भारतातील प;हले 4नयोिजत थंड हवेचे ;ठकाण आहे िजथ ेनागqरक 4नसगा��या 

सा4न=यात राहून काम कc  शकतात, �शकू शकतात आ�ण खेळू शकतात. लवासा कॉप]रेशन �ल�मटेडतफt  

(एलसीएल) Rवक�सत करGयात आलेले हे एक खास शहर आहे. 10,000 हेXटस�वर वसलेले हे शहर 

आधु4नक शहर�करणा�या तMवावर आधारलेले आहे. मुंबईहून तीन तासां�या तर पुGयाहून तासाभरा�या 

र)Mया�या �वासान ेलवासाला पोहोचता येत.े भRवdयात पाहुणचार, पय�टन, �शOण, आरोWय, [यावसा4यक 

संशोधन आ�ण कारखान ेयासारuया Oेlात लवासातफt  जाग4तक नेMयांची एक फळीच उभारल� जाणार आहे. 

या थंड हवे�या ;ठकाणी भाडतेMवावर�ल घरे, अपाट�म&ट आ�ण ि[हलाज�या )वcपात काह� पारंपqरक आ�ण 

कालातीत वा)तुशाlाच ेनमुने पाहायला �मळतात. अ4तशय उ�च दजा��या सोयीसRुवधांमुळे हे शहर इथEया 

नागqरकांना एक सुंदर आयुdय जगGयाची संधी देते. 
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