
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У КВІТНІ 2017 РОКУ 

01 квітня 
впродовж дня 

Бібліофреш «Смійтеся на здоров’я» (Центральна бібліотека для 
дорослих) 

01 квітня 
12.00 

Авторський проект Олени Чирук «Зміни себе за 8 тижнів» (Палац 
культури міста Луцька) 

01 квітня 
16.00 

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

02 квітня 
12.00 

Дитяче свято казки «Відкриває двері казка» (До Всесвітнього дня книги 
і авторського права) (Центральна бібліотека для дітей) 

04 квітня 
16.00 

Відкриття творчого проекту «Великодня майстерня» (Палац культури 
міста Луцька, корпус № 2) 

04 квітня 
19.00 

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

05 квітня 
13.00 

Майстер-клас з виготовлення Великодніх подарунків (Клуб «Патріот 
Батьківщини») 

05 квітня 
15.00 

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

06 квітня 
15.00 

Майстер-клас з декорування Великодніх кошиків (Клуб «Сучасник») 

06 квітня 
17.00 

Конкурс мужності та доблесті «Містер Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки 2017» (Палац культури 
міста Луцька) 

8 квітня 
13.00 

Народознавче свято «Йде Великдень по землі» (Бібліотека-філія №7) 

9 квітня 
впродовж дня 

Творча лабораторія «Пасхальна вишиванка» (Бібліотека-філія №7) 

09 квітня 
10.00 

Засідання учасників літературного громадського об’єднання  «Ліра» 
(Палац культури міста Луцька) 

09 квітня 
13.00 

Засідання літературної студії «Без  меж» (Клуб «Патріот Батьківщини») 

09 квітня 
впродовж дня 

Виставка «Освіта за кордоном» (Палац культури міста Луцька) 

10 квітня 
впродовж дня 

Виставка малюнків «Великодній калейдоскоп» (Бібліотека-філія №5) 

10-20 квітня 
впродовж дня 

Народознавча виставка "Великдень - земне причасття небом" 
(Бібліотека-філія №3 для дорослих) 

10 квітня  
16.30 

Виставка малюнків учнів Луцької художньої школи «Пише писанки 
бабуся, пише мама, пишу я» (Клуб «Сучасник») 

11 квітня 
15.00 

Загальноміський конкурс писанки «Писанковий дивосвіт» (Арт-галерея 
«Луцьк») 

12-18 квітня 
впродовж дня 

Уроки писанкарства, майстер-класи (Арт-галерея «Луцьк») 

12 квітня 
13.00 

Майстер - клас з писанкарства "Великдень славить писанка господня" 
(Бібліотека-філія №3 для дорослих) 

12 квітня 
15.00 

Свято «Свята Пасха йде до хати, будемо великдень стрічати» 
(Бібліотека-філія №5) 

12 квітня 
15.00 

Майстер-клас «Писанковий дивосвіт» (Бібліотека-філія №3 для дітей) 



13 квітня 
14.00 

Майстер-клас «Писанковий дивограй» (Бібліотека-філія №11) 

13 квітня 
15.00 

Конкурс-виставка малюнків «Великоднє диво» (Бібліотека-філія №2 для 
дітей) 

13 квітня 
15.00 

Майстер-клас з виготовлення  витинанок «Магія Великодня» 
(Центральна бібліотека для дорослих) 

13 квітня 
12.00 

Година - інформина «Святкування Воскресіння Христового в країнах 
світу» (Центральна бібліотека для дорослих) 

13 -20 квітня 
впродовж дня 

Народознавча виставка «Світле свято Великодня» (Бібліотека-філія №4) 

13-20 квітня 
впродовж дня 

Книжкова виставка «Свято Воскресіння Христового в країнах світу» 
(Центральна бібліотека для дорослих) 

13 квітня Майстер-клас з написання писанки «Писанка – символ життя» 
(Бібліотека-філія №10) 

14 квітня 16.00 Урок народознавства "Барви  Великодня "(Бібліотека-філія №9) 
14-18 квітня 
впродовж дня 

Екологічна виставка «Збережемо красу нашої Землі» (Центральна 
бібліотека для дорослих) 

16 квітня 
впродовж дня 

Виставка духовності «Великодні дзвони дзвонять» (Бібліотека-філія 
№10) 

16 квітня 
11.00 

Година пам’яті «Чорнобиль: яким його побачив світ» (Бібліотека-філія 
№4) 

17 квітня 
12.00 

Етно-фестиваль «Великдень у Луцьку» (Театральний майдан) 

17 квітня 
12.00 

Духовне свято «Воля Божа нам з небес: Христос Воскрес!» 
(Теремнівський будинок культури) 

17 квітня 
15.00 

Фестиваль духовної пісні «Великодні передзвони» 
(Будинок культури мікрорайону Вересневе) 

17 квітня 
16.00 

Екологічна година «Все бережіть, що природою зветься» (Бібліотека-
філія №9) 

18 квітня 
19.00 

Мистецькі посиденьки «Луцька солянка» (Клуб «Патріот Батьківщини») 

19 квітня 
15.00 

Великодні зустрічі учасників  клубу «Неспокійні серця» (Палац 
культури міста Луцька) 

19 квітня 
16.30 

Майстер-клас з брейк-дансу «Техніка – основа успіху» (Клуб 
«Сучасник») 

19 квітня 
19.00 

Концерт камерного хору «Київ» (Палац культури міста Луцька) 

20-26 квітня 
впродовж дня 

Виставка літератури «Чорнобиля гіркий полин» (Бібліотека-філія №7) 

20 квітня 
10.00 

Семінар «Здоров’я жінки» (Палац культури міста Луцька) 

20 квітня 
13.00 

Екологічний урок «Ми люди, поки є природа» (Центральна бібліотека 
для дорослих) 

20 квітня 
15.00 

Великодня  акція «З любов’ю до людей» (Теремнівський будинок 
культури, Луцький  геріатричний  пансіонат) 

20 квітня 
16.00 

Вечір пам’яті «Атомне століття раною горить» (Бібліотека-філія №5) 

20 квітня 
19.00 

Концерт камерної музики за участю Остапа Шутка (скрипка) (Палац 
культури міста Луцька) 



21 квітня 
Впродовж дня 

Книжкова виставка до Дня довкілля «Світ природи просить любові» 
(Бібліотека-філія №10) 

21 квітня 
15.00 

Екологічна подорож «Таємниці та загадки природи» до Дня довкілля 
(Центральна бібліотека для дорослих) 

21 квітня  
Впродовж дня 

IX Всеукраїнський конкурс талантів «Твій шанс» (Палац культури міста 
Луцька) 

22 квітня  
Впродовж дня 

Вистака - спогад «Чорнобиль: трагедія, подвиг і пам’ять» (Центральна 
бібліотека для дорослих) 

22 квітня 
Впродовж дня 

Перегляд літератури «Книги – перлини людської душі» (до Всесвітнього 
дня книги і авторського права) (Центральна бібліотека для дорослих) 

23 квітня 
10.00 

Засідання учасників літературного громадського об’єднання  «Ліра» 
(Палац культури міста Луцька) 

24 квітня Кінофестиваль «Ревенкові кінометри» (Палац культури міста Луцька) 
24 квітня 
15.00  

Урок-реквієм «Дзвін народної пам’яті» (до Дня Чорнобильської трагедії) 
(Бібліотека-філія №9) 

25 квітня 
12.00 

Урок-застереження «Чорнобиль… Трагедія…Пам’ять» (Бібліотека-філія 
№6) 

25 квітня 
16.00 

Творчий звіт Луцької музичної школи №1 ім. Ф. Шопена (Палац 
культури міста Луцька) 

25 квітня 
20.00 

Показові виступи студії спортивного бального танцю «Стайл» (Клуб 
«Сучасник») 

26 квітня  
протягом дня 

Перегляд літератури «Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього» 
(Бібліотека-філія №2 для дітей) 

26 квітня Урок – реквієм «Чорнобиль немає минулого часу» (Центральна 
бібліотека для дорослих) 

26 квітня 
13.30 

Година пам’яті «Жахливі сторінки минулого…» до Дня трагедії на 
Чорнобильській АЕС (Будинок культури мікрорайону Вересневе) 

26 квітня 
15.00 

Урок екологічного набату «Земля зі шрамом на обличчі» (Центральна 
бібліотека для дітей) 

26 квітня 
15.00 

Екологічна година «Мужність і біль Чорнобиля» (Бібліотека-філія №3 
для дітей) 

26 квітня Година пам’яті та скорботи «Чорнобиль – чорний спомин, вічний 
біль…» (Бібліотека-філія №11) 

26 квітня 
15.00 

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

28 квітня  
16.30 

Мистецький проект «Танцюємо в стилі брейк-данс» до 
Міжнародного дня танцю (Клуб «Сучасник») 

29 квітня 
12.00 

Звітний концерт студії класичного танцю «Жизель» (Палац культури 
міста Луцька) 

29 квітня  
15.00 

 «Танцювальні ритми» студії бального танцю «Арт» 
(Клуб «Сучасник») 
Майстер-клас

 
 
 
 
 


