
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У КВІТНІ  2018 РОКУ 

01 -27 квітня 
Протягом дня  

Ретроспективна виставка «Писанковий дивосвіт» 
Арт-галерея «Луцьк»

01-21 квітня Творчий проект «Великодня майстерня» 
Палац культури міста Луцька, 2 корпус

02, 04 квітня 
16.00  

Пасхальні майстер-класи «Я писанка-красуня, вся в рисках і піснях» 
Центральна бібліотека для дітей

03-10 квітня 
Протягом дня 

Виставка-реклама «Великдень – земне причастя небом» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих

03-10 
Протягом дня 

Книжкова виставка «Паска Христова – дар нового життя» 
Бібліотека-філія №4 для дорослих

03-08 
Протягом дня 

Перегляд літератури «Бути здоровим – престижно» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих     

03-06 
Протягом дня 

Виставка літератури «Крок за кроком до здоров’я» 
Центральна бібліотека для дорослих

03квітня 
12.00 

Майстер-клас « Живопис олійними фарбами» 
Клуб «Патріот Батьківщини»

03 квітня 
14.00   

Майстер-клас Ніни Матвіюк «Великодня писанка»  
Бібліотека-філія №5 для дорослих

03квітня 
15.00 

Майстер-клас «Великдень славить писанка Господня» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих

03квітня 
16.00 

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

Клуб «Сучасник»
03квітня 
16.00 

Майстер – клас «Українська писанка»                                               
Будинок культури мікрорайону Вересневе

04 квітня 
11.00 

Майстер-клас «Диво-Писанка»  
Бібліотека-філія №10 для дорослих

04 квітня 
14.00 

Майстер-клас «Чарівний дивосвіт писанки» 
Центральна бібліотека для дорослих

04 квітня 
16.00 

Інформ-коктейль «Барвінковий вінок звичаїв» 
Бібліотека-філія №9 для дорослих

05 квітня  
Протягом дня 

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

05-12 квітня 
Протягом дня 

Книжкова виставка – порада «Я хочу і можу бути здоровим» до 
Всесвітнього дня здоров’я 

Бібліотека-філія №11 для дорослих
05 квітня 
12.00 

Презентація арт-проекту «Великоднє диво» 
Театральний майдан

05 квітня 
12.00 

Майстер-клас «Буде в мене писанка - про Вкраїну пісенька» 
Бібліотека-філія №3 для дітей

05 квітня 
12.00 

Майстер - клас «Писанка мальована з любов’ю подарована» 
Бібліотека-філія №11 для дорослих

05 квітня 
12.30 

Презентація арт-проекту «Волинська писанка.Триєдине» 
вул. Лесі Українки



05 квітня 
16.00 

Виставка дитячих робіт «Писанкове сяйво»                                                  
Будинок культури мікрорайону Вересневе

05 квітня 
17.00   

Майстер-клас з декорування Великодніх кошиків  
Клуб «Сучасник»

06-15 квітня 
Протягом дня 

Виставка духовності «Великодня радість землю обіймає» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

09 квітня 
12.00 

Етно-фестиваль «Великдень у Луцьку» 
Театральний майдан

09-10 квітня 
Протягом дня 

Ярмарок  народних ремесел 
Театральний майдан

09 квітня 
12.00 

Духовне свято «Великодні дзвони дзвонять»   
                                                 Теремнівський будинок культури 

10 квітня 
15.00 

Родинне свято «Великодній кошик» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

11 квітня 
18.00 

Концерт соліста Львівської національної опери, лауреата міжнародних 
конкурсів Романа Коренцвіта 

Палац культури міста Луцька
12 квітень 
12.00 

Літературний диліжанс  з Наталією Гуркіною «Книжка кличе нас у 
мандри» 

Бібліотека-філія №5 для дорослих       
14 квітень 
14.00 

Майстер-клас з брейк-дансу школи «Айрон-сіті» 
Клуб «Сучасник»

16 квітня 
16.00 

Творчий звіт викладачів та студентів Волинського державного 
коледжу культури  і мистецтв ім. І.Ф. Стравінського (спеціалізація 
«оркестрові струнні інструменти»)  

Палац культури  міста Луцька
17 квітня 
14.00 

Творчий вечір Світлани Кресак 
Палац культури міста Луцька

18 квітня 
11.00 

Перегляд українського мультфільму «Каприз» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

18 квітня 
12.00 

День здоров’я в бібліотеці «Роби з нами, роби, як ми роби краще нас»   
Бібліотека-філія №6 для дорослих

18 квітня 
19.00 

Мистецькі посиденьки «Луцька солянка»  
Клуб «Патріот Батьківщини»

19 квітня 
11.00 

Перегляд українського мультфільму «Каприз» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

19 квітня 
12.00 

День здоров’я в бібліотеці «Роби з нами, роби, як ми роби краще нас»   
Бібліотека-філія №6 для дорослих

19 квітня 
15.00   

Творча зустріч з Ларисою Ковальчук,  автором поезії  літературної 
збірки «Зірка Полин»                                                                    

Бібліотека-філія №10 для дорослих  
19 квітня 
18.00 

Творчий звіт викладачів та студентів Волинського державного 
коледжу культури  і мистецтв ім. І.Ф. Стравінського (спеціалізація 
«хорове диригування»)  

Палац культури  міста Луцька
21 квітень 
15.00 

Творчий звіт Луцької музичної школи №1 ім. Ф. Шопена 
Плац культури міста Луцька



22 квітень 
12.00 

Екологічна бесіда «Суворі уроки Чорнобиля» 
Бібліотека-філія №4 для дорослих   

22 квітень 
14.00 

Книжкові пристрасті «Світ, побачений крізь книгу» 
Бібліотека-філія №3 для дорослих 

22 квітень 
14.00 

Літературне кафе «Книга у моєму житті»  
Бібліотека-філія №11 для дорослих

22 квітень 
14.00 

Обласне свято хореографії «Танцює Волинь» 
Палац культури міста Луцька

23-26 квітня 
Протягом дня 

Виставка-застереження «Чорнобильський вітер у душах» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

23 квітня 
11.00 

Інформаційна година «Майбутнє Землі у твоїх руках»  
Бібліотека-філія №11 для дорослих

24 -28 квітня 
Протягом дня 

Виставка – огляд документів та архівних матеріалів «Присмак полину 
на все життя» 

Бібліотека-філія №3 для дорослих    
24-29 квітня 
Протягом дня 

Виставка – спогад «Чорнобиль: трагедія, подвиг і пам’ять» 
Центральна бібліотека для дорослих

24 квітня 
12.00 

Година пам’яті «Чорний біль нашої землі» 
Бібліотека-філія №5 для дорослих

24 квітня 
13.00 

Майстер-клас  «Акварельна графіка» 
Клуб «Патріот Батьківщини»

24 квітня 
19.00 

Майстер-клас студії танцю «Арт» для дорослих початківців 
Клуб «Сучасник»

25 квітня 
12.00 

Відеоперегляд «Чорна  трагедія на нашій землі» 
Бібліотека-філія №11 для дорослих

25 квітня 
13.30 

Година пам’яті «Гірчить Чорнобиль крізь роки»  
Будинок культури мікрорайону Вересневе

25 квітня 
14.00 

Година спомин «Пам’ять Чорнобиля - пам’ять болю» 
Центральна бібліотека для дорослих

26 квітня 
15.00 

Екологічна година «Відлуння Чорнобиля» 
Бібліотека-філія №3 для дітей

26 квітня 
16.00 

Вечір гумору «Сміхотерапія» 
Клуб «Патріот Батьківщини» 

26 квітня 
16.30 

Проект «Танцюємо разом»  студії танцю «Арт» та школи брейк-дансу 
«Айрон сіті» 

Клуб «Сучасний»
27 квітня 
12.00 

Урок в бібліотеці «Подих слова Олеся Гончара» 
Бібліотека-філія №6 для дорослих  

28 квітня 
16.30 

Виставка робіт Антоніни Пуц  
Клуб «Сучасник»

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


