
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ 

 

01 березня 
14.00 

Майстер-клас з малювання акриловими фарбами за технікою зентагл 
(Клуб «Патріот  Батьківщини») 

01 березня 
16.00 

Літературний  вечір «Жіночі долі» за участі членів клубу «Неспокійні 
серця» (Палац культури міста Луцька) 

02 березня 
13.00   

Вистава «Намисто із Здравоярні, або план резидента Гриппа»»  за 
участі театрально-концертної студії інвалідів Всеукраїнського 
парламенту працездатних інвалідів «Добробут та  злагода»  (м.Київ) 
(Палац культури міста Луцька) 

3-10 березня 
Впродовж дня 

Виставка-вшанування спільно з архівним відділом Луцької міської 
ради «Думи Кобзаря живуть поміж нами» (Бібліотека-філія №3) 

03 березня 
16.30 

 Майстер-клас з брейк-дансу «Техніка і досконалість» (Клуб 
«Сучасник»)  

03 березня 
18.00 

Концерт «Подільська рапсодія» за участі академічного ансамблю пісні 
і танцю «Поділля» (м.Вінниця) (Палац культури міста Луцька) 

04-09 березня 
Впродовж дня 

Виставковий вернісаж «Жінки, що славлять Україну» (Бібліотека-філія 
№3) 

04 березня 
18.00 

Комедійна вистава за участі Остапа Ступки «І тільки смерть розлучить 
нас» (Палац культури міста Луцька) 

05 березня 
17.00 
 

Концерт «Рідна душа» за участі заслуженого артиста України  
Альберта Салтикова та  лауреата міжнародних  фестивалів Сергія 
Піскуна (Палац культури міста  Луцька) 

06 березня 
Впродовж  дня 

Книжкова виставка «Нескорений Тарас» (Бібліотека-філія № 9) 

06-08 березня 
Впродовж дня 

Книжкова виставка «Прекрасних жінок імена» (Бібліотека-філія №4) 

06 березня 
16.00 

Поетичний вечір «Її величність жінка» (Бібліотека-філія №11) 

06 березня 
18.00 

Благодійний  вечір романсу «І знов весна, і знов надії» (Палац 
культури міста Луцька) 

06  березня 
16.00 

Відкриття виставки Волинського художника Леоніда Литвина (Палац 
культури  міста Луцька, Арт-галерея «Луцьк») 

06-12  березня 
Впродовж дня 

Виставка Волинського художника Леоніда Литвина (Палац культури  
міста Луцька, Арт-галерея «Луцьк») 

07-10 березня 
Впродовж дня 

Виставка-реклама «Весна, жінка, кохання» (Центральна бібліотека для 
дорослих) 

07 березня 
12.00 

Літературний вечір «І знов читаємо “Кобзаря» (Бібліотека-філія №7) 

07 березня 
12.00 

Урок-вікторина «Чи знаєте ви творчість Шевченка» (Бібліотека-філія 
№ 6) 

08 березня 
19.00 

Акустичний вечір «Три акорди» (Клуб «Патріот Батьківщини») 

09-10 березня 
Впродовж дня 

Перегляд літератури «Шляхами великої долі» (до 203-ї річниці від дня 
народження Т.Г.Шевченка) (Бібліотека-філія № 2 для дітей) 

09 березня 
11.00 

Літературний вечір «Високе світло імені і слова» (Бібліотека-філія №4) 

09 березня Літературно-музична композиція «Єднаємо душі словами Кобзаря» 



12.00 (Бібліотека-філія №5) 
09 березня 
12.30 

Літературний калейдоскоп «Велич Кобзаревого слова» (Бібліотека-
філія №11) 

09 березня 
13.00 

Літературно-музичне свято «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» 
(Бібліотека-філія №3 для дітей) 

09 березня 
13.00 

Літературно-поетична година «Живе у народі Шевченкове слово» 
(Центральна бібліотека для дорослих) 

09 березня 
14.00 

Літературна вікторина «Доповни вірш потрібними словами» (до 203-ї 
річниці від дня народження Т.Г.Шевченка) (Центральна бібліотека для 
дорослих) 

09 березня 
19.00 

В ритмі вальсу. Майстер-клас від студії  бального танцю «Арт» (Клуб 
«Сучасник») 

09 березня 
18.00 

Концерт камерної музики за участі Юлії Ван (скрипка) та Дениса 
Яворського (фортепіано) (Палац культури міста Луцька) 

10 - 23 березня 
Впродовж дня 

Фотовиставка  «Іловайськ - 2014» (Палац культури міста Луцька, 
корпус № 2) 

10 березня 
12.00 

Відкриття фотовиставки  «Іловайськ- 2014» (Палац культури міста 
Луцька, корпус № 2) 

11 березня 
14.00 

Звітний концерт вокальної студії «СолоМрія» (Палац культури міста 
Луцька) 

12 березня 
14.00 

Лірична комедія «Дует для баяна з самотністю» (Клуб «Патріот 
Батьківщини») 

12 березня 
17.00 

Концерт народного артиста України Богдана Сташківа (Палац 
культури міста Луцька) 

14 березня 
12.00 

Виставка випускників Луцької художньої школи (Палац культури  
міста Луцька, Арт-галерея «Луцьк») 

15 березня 
15.00 

Літературна година «Роль жінки в творчості Тараса Шевченка» за 
участі членів клубу «Неспокійні серця» (Палац культури міста Луцька) 

15 березня 
16.00 

Жива книга «Футболісти рідної Волині» - зустріч з членами  
футбольної команди «Волинь» (Бібліотека-філія №9) 

16 березня 
12.00 

Навчання комп’ютерної грамотності «Школа поважного віку» 
(Бібліотека-філія № 6) 

16 березня 
15.00 

Презентація романів-фентезі  Оршулі Фарняк трилогії «Айхо» 
(Центральна бібліотека для дітей) 

17 березень 
16.30 

Показові виступи учасників гуртків клубу «Сучасник» «Ми танцюємо 
для вас» (Клуб «Сучасник») 

18 березня 
15.00 

Творчий звіт Луцької музичної школи №2 (Палац культури міста 
Луцька) 

19 березня 
11.00 

Огляд газетних статей «Місцеве самоврядування як форма демократії» 
(Бібліотека-філія №4) 

21 березня 
11.00 

Дитяче свято «Книгу в гості запроси» (Центральна бібліотека для 
дітей) 

21 березня 
11.00 

Поетичний етюд «На висоті окрилених сердець» до Всесвітнього дня 
поезії (Бібліотека-філія №4) 

21 березня 
12.00 

Свято книги  «Мій друже, книго моя – завжди на дозвіллі де ти – там і 
я» (Бібліотека-філія №5) 

21 березня 
12.00 

Зустріч з волинським письменником Володимиром Ткаченком 
«Миттєвості життя» (Бібліотека-філія №3) 
 



21 березня 
14.00 

Година поезії «Поезія - це сила чарівна» до Всесвітнього дня поезії 
(Центральна бібліотека для дорослих) 

21 березня 
15.00 

Бенефіс читача «Книгу завжди поважаємо, бо ми змалечку читаємо» 
(Центральна бібліотека для дітей) 

21 березня 
16.00 

Бенефіс книги «Книга до серця дитини» (Центральна бібліотека для 
дітей) 

22 березня 
12.00 

Перегляд літератури «М.В.Лисенко – сонце української музики» 
до175- річчя від дня народження М.В.Лисенка (Центральна бібліотека 
для дорослих) 

22 березня 
15.00 

Історичний вечір «100 років утворення УНР» за участі членів клубу 
«Неспокійні серця» (Палац культури міста Луцька) 

22 березня 
19.00 

Мистецькі посиденьки «Луцька солянка». Авторська пісня, поезія, 
проза, обговорення прочитаних книг (Клуб "Патріот Батьківщини") 

23 березня 
14.00 

Літературний марафон «Відкриваємо двері в книжковий світ» 
(Центральна бібліотека для дорослих) 

23 березня 
15.00 

Дитяче свято «Дитина читає - Україна процвітає» (Бібліотека-філія№3 
для дітей) 

23 березня 
15.00 

Майстер-клас для дітей «Аплікація методом торцювання» (Бібліотека-
філія № 11) 

24 березня 
13.00 

  Бібліотечний урок «Бібліокомпас у світі книг» (Центральна бібліотека 
для дорослих) 

24 березня 
19.00 

Літературний вечір Леся Подерв’янського (Палац культури міста 
Луцька) 

25 березня 
15.00 

Творчий звіт Луцької музичної школи №3 (Палац культури міста 
Луцька) 

26 березня 
16.00 

День здоров’я присвячений 500-річчю Реформації (Палац культури 
міста Луцька) 

27 березня 
18.00 

Дитяча вистава «Весела родина Свинки Пеппи» (Палац культури міста 
Луцька) 

28 березня 
14.00 

Майстер-клас «Поверни життя старій книзі» (Бібліотека-філія№3 для 
дітей) 

29 березня 
15.00 

  Засідання членів  клубу «Неспокійні серця» (Палац культури  міста 
Луцька) 

29 березня 
18.00 

Концерт камерної музики за участі лауреата міжнародних конкурсів 
Лідії Футорської (скрипка) (Палац культури  міста Луцька) 

30 березня 
10.00 

Дитячий обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «У 
вихорі танцю» (Палац культури  міста Луцька) 

30 березня 
12.00 

Навчання комп’ютерної грамотності «Школа поважного віку» 
(Бібліотека-філія № 6) 

31 березня 
13.00 

Літературна мандрівка «Той, хто дарує радість дітям» до 135 – річчя 
від дня народження К.Чуковського (Центральна бібліотека для 
дорослих) 

31 березня 
15.00 

Відеобібліоглобус «Відома і не відома Японія» (Центральна бібліотека 
для дітей) 

 
 
 
 


	 Майстер-клас з брейк-дансу «Техніка і досконалість» (Клуб «Сучасник») 

