
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У СІЧНІ 2018 РОКУ 

02-19 січня Творчий проект «Різдвяна майстерня» 
Палац культури міста Луцька, 2 корпус

02- 19 січня 
протягом дня 

«Різдвяна фантазія» - виставка робіт учнів Луцької художньої школи 
Арт-галерея «Луцьк

02 січня 
11.00 

Поетична година «Зими чарівна круговерть» 
Центральна бібліотека для дорослих

02 січня 
16.00 

Виставка робіт «Зимові візерунки» 
Будинок культури мікрорайону «Вересневе»

03-10 січня 
Протягом дня 

Книжкова виставка «Василь Стус - совість української нації» до 80-
річчя Василя Стуса   

Бібліотека-філія №10 для дорослих
03-04 січня 
12.00 

Майстер-клас з виготовлення різдвяних сувенірів 
Бібліотека-філія №6 для дорослих

03 січня 
11.00 

Літературний портрет «Голос ніжності і правди» до 120 – річчя 
В.Сосюри 

Центральна бібліотека для дорослих
03 січня 
11.00 

Майстер-клас  з виготовлення виробів з паперу «Паперові чудеса» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

03 січня 
12.00   

Вистава-балет «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» 
Палац культури міста Луцька

04-19 січня 
Протягом дня 

Виставка – інсталяція «Хай рік новий, Різдво Христове вам 
подарують дні казкові» 

Центральна бібліотека для дорослих
04 січня 
16.00 

Різдвяний калейдоскоп «Хай Різдво у Вашу хату принесе добра 
багато» 

Бібліотека-філія №9 для дорослих
04 січня 
11.00 

Майстер-клас «Витинанка» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

04 січня 
12.00 

Майстер – клас  з виготовлення різдвяних сувенірів «Різдвяний 
вінок» 

Центральна бібліотека для дорослих
04 січня 
13.00 

Майстер – клас «Різдвяний подарунок»  
Бібліотека-філія №11 для дорослих

04 січня 
14.00 

Різдвяна вікторина «Чи знаєш ти різдвяні традиції ?» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

04 січня 
15.00 

Виставка дитячих малюнків  «Коляд, коляд, коляда у віконце 
загляда» 

Клуб «Сучасник»
04 січня 
16.00 

Майстер-клас з виготовлення новорічно-різдвяних виробів «Зроби 
свято власноруч» 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
04 січня 
18.00 

Різдвяний концерт академічної хорової капели «Орея» 
Палац культури міста Луцька



05 січня 
15.00 

Народознавча година: «Йдем колядувати до вашої хати»  
Бібліотека-філія №3 для дітей 

05 січня 
12.00   

Вистава-балет  «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» 
Палац культури міста Луцька

08 січня 
16.00 

Новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво…» 
Палац культури міста Луцька

09 січня 
12.00   

Вистава- балет  «Лускунчик»  студії класичного танцю «Жизель» 
Палац культури міста Луцька

09 січня 
18.00 

Різдвяна містерія «Чужих дітей не буває» 
Палац культури міста Луцька

10 січня 
10.00 

Голосні театралізовані читання «Різдвяні історії»  
Бібліотека-філія №2 для дітей

10 січня 
11.00 

Народознавча вікторина «Різдвяні свята та традиції» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

10 січня 
12.00 

День веселих витівок і розваг «Хай Різдво у нашу хату   принесе 
добра багато»         

Бібліотека-філія №11 для дорослих
10 січня 
12.00   

Вистава-балет  «Лускунчик» студії класичного танцю «Жизель» 
Палац культури міста Луцька

10 січня 
13.00  

«Різдвяні вечорниці на Волині»  
Луцька музична школа №3

10 січня 
13.00  

Творча «Дари Макош». Живопис олійними фарбами 
Клуб «Патріот Батьківщини»

10 січня  
15.00  

Різдвяні посиденьки «Приходьте до нас посівати, з Новим Роком та 
Василем вітати» 

Центральна бібліотека для дорослих
10 січня 
17.00  

Різдвяна вистава  «Щасливе Різдво» 
Палац культури міста Луцька

11 січня  
11.00  

Кінозал у бібліотеці «Різдвяні історії» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

11 січня 
12.00  

Година віншування «Колядою дзвенить українська хата» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

11 січня 
12. 00 

Голосні театралізовані читання «Різдвяні історії» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

11 січня  
18.30 
 

Різдвяний концерт Волинського академічного народного хору 
Волинський академічний  обласний  український 
музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка

12 січня 
15.00 

Зимовий кінозал «Кришталевий дзвін зими» 
Бібліотека-філія №11 для дорослих

12 січня  
 18.30 

Різдвяний концерт Волинського академічного народного хору 
Волинський академічний  обласний  український 
музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка

13-14 січня 
Протягом дня 

Міжнародний етно - фестиваль «Різдво у Луцьку» 
Театральний майдан

14 січня 
14.00 

Концерт фіналістів пісенного конкурсу «Зимова казка»  
Палац культури міста Луцька



14 січня 
15.00 
 

Різдвяно-обрядове дійство «Три празники в гості…»  
Волинський академічний  обласний  український 
музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка

14 січня 
11.00  

Концерт фіналістів  міського дитячого пісенного конкурсу «Зимова 
казка» 

Палац культури міста Луцька
14 січня 
14.00 

Гра – вікторина «Старий Новий рік,наче добрий чарівник»  
Бібліотека-філія№11 для дорослих

15 січня 
18.00  

Різдвяний фестиваль хорів Храмів міста Луцька 
Палац культури міста Луцька

16 січня 
12.00  

Урок милосердя  «Вміння творити добро» 
Бібліотека-філія №6 для дорослих

17 січня 
14.00 

Концерт духовної музики «Щедрик»  
Кафедральний костел святих Петра і Павла

17 січня 
16.00  

Різдвяний концерт «Різдво у вишиванці»  
Луцька музична школа № 1 ім. Ф. Шопена

17 січня 
19.00 
 

Концерт «Різдво іде по світу» Національного заслуженого 
українського народного хору ім. Г. Верьовки  

Волинський академічний  обласний  український 
музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка

18 січня 
15.00  

Вечорниці по – волинськи «В гості до Солохи» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

19 січня 
11.00  

Свято Водохреща «Йордан – вода студенна» 
Теремнівський будинок культури

20 січня 
13.00  

Творча майстерня  «Дари Макош». Декупаж 
Клуб «Патріот Батьківщини»

21 січня 
16.00 

Концерт  народного аматорського духового оркестру Палацу 
культури міста Луцька «Новорічний коктейль»  

Палац культури міста Луцька
21-24 січня 
Протягом дня 

Виставка – екскурс «Соборність України – соборність наших душ» 
Центральна бібліотека для дорослих



22 січня 
Протягом дня 

Виставка документів та архівних матеріалів «Соборна. Вільна. 
Неподільна» 

Бібліотека-філія №3 для дорослих
22 січня 
Протягом дня 

Виставка-огляд  «Україно моя-ти одна, як життя» 
                                                  Бібліотека-філія №3 для дітей

22 січня 
Протягом дня 

Книжкова виставка «Соборна Україна на всі віки єдина»  
Бібліотека-філія №11 для дорослих

22 січня 
12.00 

Перегляд літератури «Україно,  ти у нас – єдина»  
Бібліотека-філія №5 для дорослих

22 січня 
14.00  

Історична година «Єдина по обидва береги Дніпра» 
Центральна бібліотека для дорослих

22 січня 
14.00  

Перегляд літератури «Обнялися береги одного вічного народу» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих

22 січня 
15.00  

Історичний екскурс «І соборна, і єдина, - буде жити Україна»  
Бібліотека-філія №2 для дітей

22 січня 
15.30  

Тематична  програма «Рідна моя Україна» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе 

22 січня 
18.00 

Показові виступи студії брейк-дансу  «Айрон-Сіті» «Тримаємо 
стиль»  

Клуб «Сучасник»
24 січня 
19.00  

Акустичний вечір «Три акорди» 
Клуб «Патріот Батьківщини»

25 січня 
14.00  

Тематична година «Голокост – злочин проти людства» 
Центральна бібліотека для дорослих

26-30  січня 
Протягом дня 

Перегляд літератури «Крути – трагедія і гідність» 
Центральна бібліотека для дорослих

27 січня 
10.00  
 

Всеукраїнський фестиваль - конкурс спортивного бального танцю 
«Різдвяні зірочки -2018» 

Палац культури міста Луцька
28 січня 
14.00  
 

Патріотична година «Ці хлопці до загибелі стояли, бо Україну й 
волю захищали»  

Бібліотека-філія №9 для дорослих
29 січня 
Протягом дня 

Книжкова виставка «Крути: події, факти, пам’ять»   
Бібліотека-філія №11 для дорослих

29 січня 
12.00  

Історичний урок «Крути – трагедія і гордість України»  
Бібліотека-філія №10 для дорослих

29 січня 
13.00  

Слайд - інформація «Пам'ять про них  живе і понині»  
Бібліотека-філія №5 для дорослих

 
Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти інформацію за 
тел.722756. 


