
 

Основні культурно-мистецькі заходи у березні 2019 року 
  

 

02 березня 
10.00 
 

Обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «У вихорі 
танцю» 

Палац культури міста Луцька
02 березня 
13.00 

Майстер-клас з «брейк-дансу» 
Клуб «Сучасник»

05 березня 
15.00 

Народознавча година «А Масляна іде, красне сонечко веде…»  
Центральна бібліотека для дорослих

05 березня 
16.00 

Відкриття виставки робіт Олени Журавель «Сонце і блакить» 
Арт-галерея «Луцьк»

06-10 березня 
впродовж дня 

Книжкова виставка - панорама «Доля осяяна талантом» до 205-річчя 
від дня народження Т.Г.Шевченка 

Бібліотека-філія №3 для дорослих
06 березня 
16.30 
 

Відкриття виставки малюнків учнів Луцької художньої школи «Тобі 
Тарасе, наша шана» до 205-ї річниці від Дня народження Тараса 
Шевченка 

Клуб «Сучасник»
06 березня 
19.00 

Свято Колодія «Ой збирайся, родочку, справляти колодочку» 
народного аматорського фольклорного гурту «Чачка» 

Палац культури міста Луцька
08 березня 
19.00 

Літературно-музична година «Мені тринадцятий минало…» до 205-ї 
річниці від Дня народження Тараса Шевченка 

 Теремнівський будинок культури
09 березня 
11.00 

Голосні читання «Єднаймо душі словом Кобзаря» до 205-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка  

Бібліотека-філія №7 для дорослих
09 березня 
13.30 

Літературно-музична програма «Великий співець українського слова» 
до  205-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
10 березня 
12.00 

Презентація книги  Ксенії Вдячної «Заломлення»  
Бібліотека-філія №10 для дорослих

10 березня 
12.00 

Відео-перегляд фільму «Тарас Шевченко. Ідентифікація» до 205-річчя 
від дня народження Т.Г.Шевченка 

Бібліотека-філія №2 для дітей
10 березня 
15.00 

Година поезії «І лине над землею Шевченкове слово» до 205-річчя від 
дня народження Т.Г.Шевченка 

Бібліотека-філія №5 для дорослих
10 березня 
16.00 

Творчий звіт народного аматорського вокального ансамблю «Джерела 
Волині» 

Палац культури міста Луцька
12 березня 
18.00 

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

13 березня 
19.00 

Концерт кларнетиста Самюеля Берто (Франція) та академічного 
камерного оркестру Рівненської обласної філармонії в рамках проекту 
«Французька весна в Україні» 

Палац культури міста Луцька



16 березня 
15.00 

Творчий звіт Луцької музичної школи №2 
Палац культури міста Луцька

17 березня 
14.00 

Творчий звіт зразкового аматорського ансамблю танцю «Волиняночка» 
та народного аматорського ансамблю народної музики  «Волиняночка» 

Палац культури міста Луцька
17 березня 
19.00 

Концерт «Frank Sinatra. «Про кохання…»  в рамках українського туру  
найкращих джазменів України 

Палац культури міста Луцька
Книжкова виставка-знайомство «На хвилину зупинись - нові книги 
подивись»     

Бібліотека-філія №3 для дітей
Бібліомандрівка «Бібліотека – відкритий світ читання» 

Бібліотека-філія №7 для дорослих
Книжковий вернісаж  «Новинки дитячої літератури» 

Бібліотека-філія №9 для дорослих

21 – 30 
березня 
впродовж дня 

День періодики «Сторінками дитячої преси» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

21 березня 
12.00 

Відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання. Бібліоперфоманс 
«Є на світі книжкова країна» 

Палац культури міста Луцька
22-23 березня 
10.00 

Всеукраїнський семінар «Народна танцювальна культура Полісся та 
Волині. Вікові традиції, народні обряди, звичаї»  

Палац культури містам Луцька, фойє II поверх
22 березня 
11.00 

Презентація літературних новинок «Мандруємо книжковим світом»  
Бібліотека-філія №10 для дорослих

22 березня 
15.00 

Концерт зразкового аматорського ансамблю танцю «Волиняночка» та 
народного аматорського ансамблю танцю «Волинянка» 

Палац культури міста Луцька
23 березня 
15.00 

Творчий звіт Луцької музичної школи №3 
Палац культури міста Луцька

24 березня 
14.00 

Голосні читання «Що буває, коли книжка оживає» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих

24 березня 
15.00 

Майстер-клас «В книжечку на згадку зробимо закладку»      
Бібліотека-філія №3 для дітей 

24 березня 
19.00 

Концерт Єгора Грушина (м. Львів) 
Палац культури міста Луцька

25 березень 
14.00 

Вікторина «Книга збирає друзів» 
Центральна бібліотека для дорослих

25 березень 
14.00 

Презентація книги Юрія Щербика «Рано жити майбутнім»  
Бібліотека-філія №9 для дорослих

25 березень 
19.00 

Концерт Дениса Яворського (м. Київ) 
Палац культури міста Луцька

26 березня 
12.00 

Конкурс юних читачів «Суперчитач міста - 2019»  
Центральна бібліотека для дорослих

27 березень 
11.00 

Літературне свято «Книжок країна чарівна чекає на гостини» 
Центральна бібліотека для дорослих

27 березень 
12.00 

Зустріч з кращими читачами  бібліотеки  «Читаю я, читай і ти!»   
Бібліотека-філія №10 для дорослих

27 березень 
14.00 

Творча лабораторія «В книжку на згадку – зробимо закладку» 
Бібліотека-філія №7 для дорослих



28 березень 
12.00 

Літературна вікторина «Книга – міст у світ знань» 
Бібліотека-філія №3 для дітей

29 березня 
16.00 

 «Весняні танцювальні зустрічі» хореографічних колективів міст 
Одеси, Києва, Луцька 

Палац культури міста Луцька
31 березня 
12.00 

Літературна вікторина «Все про книги» 
Бібліотека-філія №11 для дорослих

31 березня 
14.00 

Літературні посиденьки «Читаємо книгу, дивимось фільм» 
Центральна бібліотека для дорослих

    


