
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У СІЧНІ 2019 РОКУ 

01-20 січня 
 

Мистецький проект «Вулиця Різдвяних янголів» 
вул. Лесі Українки

 02 -19 січня 
 

Арт-проект «Різдвяна майстерня»  
Палац культури міста Луцька, 2 корпус

 02-20 січня 
впродовж дня 

Виставка дитячих малюнків  «Місто Святого  Миколая»   
Луцька художня школа

02 -13 січня 
впродовж дня 

Виставка робіт учасників конкурсу «Креативна новорічна ялинка» 
Арт-галерея «Луцьк»

02-19 січня  
впродовж дня 
 

Виставка робіт переможців конкурсу дитячого малюнка «Місто 
Святого Миколая» 

Арт-галерея «Луцьк»
03-20 січня 
впродовж дня  

Виставка малюнків «Новорічно-різдвяний калейдоскоп»  
Бібліотека-філія №5 для дорослих

03 - 22 січня 
впродовж дня 

Книжково-ілюстрована виставка «Зірка ясна засіяла – освітила 
небеса» 

Центральна бібліотека для дорослих
03 січня  
16.00 

Виставка дитячих малюнків «Зійшла зоря над Вифлеємом» 
Клуб «Сучасник»

03 січня  
17.00 
20.00 

Розважальна новорічна програма команди КВК «Замок Любарта» 
Палац культури міста Луцька

04 січня 
14.00   

Майстер – клас «Різдвяне диво»             
Бібліотека-філія №11 для дорослих

08 січня  
15.00 
 

Театралізоване дійство «Радуйся світ» в рамках благодійного 
проекту «Чужих дітей не буває» 

Палац культури міста Луцька
09 січня  
12.00 

Фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!» 
Палац культури міста Луцька

09 січня 
18.00 

Вистава для дітей  «Різдво Христове» 
Палац культури міста Луцька

10 січня  
11.00  

Концерт-казка «Синя птаха»  
Палац культури міста Луцька

10 січня 
12.00  

Конкурс-виставка малюнків «Мереживо зимових фарб» 
 Бібліотека-філія №2 для дітей

10 січня 
13.00 

 Народознавча година «Україна колядує» 
 Бібліотека-філія №3 для дітей

10 січня 
15.00 

Кінозал у бібліотеці «Різдвяний вечір Бастера і Чонсі» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

10 січня  
15.00  

Різдвяний концерт «Радісна новина, щаслива година»  
Будинок культури мікрорайону Вересневе

10 січня  
18.00 

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

11 січня  
11.00 

Концерт-казка «Синя птаха»  
Палац культури міста Луцька



11 січня 
16.00  

Виставка робіт за технікою «канзаши» 
Клуб «Сучасник»

11 січня 
19.00  

Моновистава  «Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER»  
Палац культури міста Луцька

12 січня 
13.00  

Мистецький колаж «Новорічні сни»  
Палац культури міста Луцька

13 січня 
11.00  

Літературні посиденьки «Теплі історії»   
Центральна бібліотека для дітей

14 січня 
10.00  

Лялькова вистава «Колобок на новий лад» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

14 січня 
16.00  

Святкова програма «Щедрівочка щедрувала» 
Теремнівський будинок культури

16 січня 
18.00  

Різдвяний концерт камерного оркестру «Con Moto» Луцької 
музичної школи №2  

Палац культури міста Луцька
17 січня 
16.00  

Релакс година «З Новим Роком, друзі» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

01 січня – 10 січня 
впродовж дня 

Виставковий вернісаж  «У сяйві новорічних свят» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих

01 січня – 17 січня  
впродовж дня 

Книжкова бібліоподорож «Новорічний дивосвіт» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

17-22 січня 
впродовж дня 

Виставка – роздум  «Соборність. Єдність. Сила» до Дня 
Соборності України    

Бібліотека-філія №3 для дорослих
19 січня 
11.00 

Театралізоване свято  «Там на річці на Йордані» Теремнівський 
будинок культури  

19 січня 
12.00 

Фестиваль «Різдвяні піснеспіви» 
Палац культури міста Луцька

21-25 січня 
впродовж дня 

Книжкова виставка «Єднаймося в ім’я України» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

21 січня 
16.30  

Майстер-клас школи брейк-дансу «IRON CITI» 
Клуб «Сучасник»

22 січня  
впродовж дня 

Відкритий перегляд «В єднанні наша сила» до Дня Соборності 
України 

Бібліотека-філія №2 для дітей
22 січня  
впродовж дня 

Періодичний меридіан «22 січня – Величний день єднання»         
Бібліотека-філія №11 для дорослих  

22 січня  
впродовж дня 

Перегляд літератури «Соборна  мати Україна – одна на всіх, як 
оберіг» 

Бібліотека-філія №5 для дорослих
22 січня  
впродовж дня 

Патріотична виставка «Сила великої Злуки» 
Центральна бібліотека для дорослих

22 січня  
впродовж дня 

Історичний екскурс «Моя Україна – Соборна, єдина» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих



22 січня  
15.00 

Історична година «Україна навіки соборна» до Дня Соборності
України            

 Бібліотека-філія №3 для дітей  
22 січня 
15.30   

Концерт  «Люба та єдина моя Україна» до Дня Соборності 
України  

Будинок культури мікрорайону Вересневе
25-29 січня 
впродовж дня 

Виставка-пам’ять «Крути – бій за майбутнє» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

26 січня 
10.00  

Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного  бального танцю 
«Різдвяні зірочки-2019» 

Палац культури міста Луцька
26 січня 
19.00  

Майстер-клас студії танцю «Арт» 
Клуб «Сучасник»

27 січня 
впродовж дня 

Книжкова вистава   «Пам’яті жертв Голокосту»  
Бібліотека-філія №11 для дорослих  

27 січня 
12.00  

Бібліотусівка «Чарівний світ мультляндія» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

29 січня 
впродовж дня 

Вахта пам’яті «Вічна слава безсмертю хоробрих,  які кличуть на 
подвиг живих» 

Бібліотека-філія №5 для дорослих
29 січня 
впродовж дня 

Періодичний бібліомікс «Надія юна, нашої землі, під Крутами 
навіки полягли»    

Бібліотека-філія №11 для дорослих  
29 січня 
12.00  

Пізнавальний кінозал «Пам’ятаємо про Крути»  
Центральна бібліотека для дорослих

31 січня 
12.00  
 

Історична година «Пам`ять  людська  не забуде повік» до дня 
визволення міста Луцька від фашистських загарбників 

Бібліотека-філія №5 для дорослих
31 січня 
16.00  
 

Урочистості з нагоди 110-річниці  від дня народження Степана 
Бандери 

Палац культури міста Луцька
 
Примітка: У переліку заходів можуть бути зміни.  
Просимо уточняти інформацію за тел.722756 


