
 
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  

У КВІТНІ 2019 РОКУ 
 

01 квітня 
16.00 

Благодійний захід «Янголята в колі друзів» до Всесвітнього дня 
розповсюдження інформації про аутизм 

Палац культури міста Луцька
01 квітня 
18.00 

Показові виступи з брейк-дансу учасників школи «IRON CITI» 
Клуб «Сучасник»

02-07 квітня 
впродовж дня 

Виставка літератури «В майбутнє - здоровими»  
Центральна бібліотека для дорослих

04 квітня 
11.00 

Експрес - обговорення  «Жодного дня без тютюну»  
Бібліотека-філія №3 для дорослих

04 квітня 
15.00 

Творчий звіт колективів художньої самодіяльності Луцької ЗОШ №19«У 
життя - через красу» 

Палац культури міста Луцька
05 квітня 
18.00 
 

Концерт джазової музики за участі Олександра Саратського та 
академічного камерного оркестру «Кантабіле» 

Палац культури міста Луцька
07 квітня 
12.00 

Бібліокінозал «Мультиманія» 
Бібліотека-філія №2 для дітей

07 квітня 
14.00 

 Інформаційна година «Світ чудовий, коли ти здоровий»  
Бібліотека-філія №11 для дорослих

08 квітня 
16.00 

Майстер-клас з декорування великодніх кошиків за технікою «канзаши» 
Клуб «Сучасник»

09 квітня 
12.00 

Тематична година «Бібліотека об’єднує покоління»  
Бібліотека-філія №5 для дорослих

09 квітня 
16.00 

Творчий звіт колективів художньої самодіяльності Луцького ліцею №27  
Палац культури міста Луцька

10 квітня 
18.00 

Концерт скрипаля-віртуоза Святослава Кондратіва «Один день в 
Парижі»  

Палац культури міста Луцька
11 квітня 
12.00  

Конкурс юних читачів «Суперчитач міста - 2019» в рамках 
Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія - 2019» 

Бібліотека-філія №2 для дітей
12 квітня 
18.00 

Концерт  заслуженої артистки України  Олени Гончарук 
Палац культури міста Луцька

12,16,17 
квітня 
12.00 

Майстер-клас з традиційного писанкарства                                                      
Бібліотека-філія №6 для дорослих

13 квітня 
12.00 

Дитяче театралізоване шоу «Leo Dreams Show» 
Палац культури міста Луцька



14 квітня 
10.00 

Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс талантів «Твій 
Шанс» 

Палац культури міста Луцька
14 квітня 
10.30 

Свято родинного єднання «Великдень на гостину просить»  
Бібліотека-філія №2 для дітей

15-21 квітня 
впродовж дня 

Літературна виставка-екскурсія «Застиглі у вічності і часі»  
Центральна бібліотека для дорослих

15-21 квітня 
впродовж дня 

Тематична виставка літератури «Таємнича сила квітів»  
Центральна бібліотека для дорослих

16 квітня 
13.00 

Година творчості «На весняний майстер-клас ми запрошуємо Вас!»  
Бібліотека-філія №5 для дорослих

16 квітня 
18.00 

Концерт квартету саксофоністів (Іспанія) 
Палац культури міста Луцька

17 квітня 
11.00 
 

Зустріч з дитячою письменницею Оксаною Кротюк  в рамках програми 
«Літературні відкриття» 

Бібліотека-філія №7 для дорослих
17 квітня 
11.00 

Книжкова виставка «Живе обличчя моєї землі»  
Бібліотека-філія №9 для дорослих

18 квітня 
13.00 

Інформаційна година «Чорнобиль -  біль землі української»  
Бібліотека-філія №5 для дорослих

18 квітня 
15.00 

Творча майстерня «Великодній сувенір»  
Бібліотека-філія №3 для дорослих

18 квітня 
15.00  

Відкриття виставки-конкурсу «Писанковий дивосвіт». Майстер-клас з 
писанкарства  

Арт-галерея «Луцьк»
18 квітня 
16.00 

Творчий звіт художньої самодіяльності Луцької ЗОШ №23  
Палац культури міста Луцька

19 квітня- 
6 травня 
впродовж дня 
 

Арт-територія «Весняна вулиця»: 
- арт-інстпаляції «Великоднє диво», «Весняний сад» 
- творчий проект «Волинський Великдень. Імпровізація» 
- галерея просто неба «Сонячна колекція» 

 вул. Лесі Українки
Арт-територія «Великодня писанка» 

Театральний майдан

19 квітня 
впродовж дня 

Книжкова виставка «Дивлюсь на світ очима квітів»   
Бібліотека-філія №3 для дорослих

19 квітня 
11.00 

Перегляд українського мультфільму «Як Петрик П’яточкін слоників 
рахував» 

Будинок культури мікрорайону  Вересневе
20 квітня 
18.00  

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



20-23 квітня 
впродовж дня 

Перегляд літератури «Книги, які потрібно перечитувати»  
Бібліотека-філія №3 для дорослих

21-26 квітня 
впродовж дня 

Виставка літератури «Книги – перлини людської душі»  
Центральна бібліотека для дорослих

21 квітня 
11.00 

Година-спомин «Попіл Чорнобиля»  
Бібліотека-філія №4 для дорослих

22 квітня  
впродовж дня 

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

22 квітня 
13.30 

Народознавча вітальня «Орнамент української писанки»   
Центральна бібліотека для дорослих

22-26 квітня 
 
Творчий проект «Великодня майстерня» 

Палац культури міста Луцька, 2 корпус
22-30 квітня  
впродовж дня 

Тематична виставка «Писанкові фантазії»   
Бібліотека-філія №6 для дорослих

23-28 квітня 
впродовж дня 

Книжкова виставка літератури «Той чорний квітень не забути нам 
повік» 

Бібліотека-філія №7 для дорослих
23 квітня 
12.00 

Етнографічний етюд «Великодні дзвони»   
Бібліотека-філія №4 для дорослих

23 квітня 
13.00 

Великоднє свято «Верба красна розквітай, про Великдень сповіщай»  
Бібліотека-філія №5 для дорослих

23 квітня 
14.00 

Майстер-клас «Писанка – сонце в долоні»  
Центральна бібліотека для дорослих

23 квітня 
16.00 
 

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

Клуб «Сучасник»
24 квітня 
13.00 

Народознавче свято «Великодній вернісаж»   
Бібліотека-філія №7 для дорослих

24 квітня 
15.00 

Народознавча інформ-година «Великдень на гостини просить»  
Бібліотека-філія №9 для дорослих

24 квітня 
15.00 

Майстер-клас «Великодні прикраси»  
Бібліотека-філія №10 для дорослих

24 квітня 
15.00 

Майстер-клас «Великдень в кольорах і фарбах»   
Бібліотека-філія №11 для дорослих

24 квітня 
16.00 

Майстер-клас «Писанкове диво у моїй долоні»   
Бібліотека-філія № 3 для дітей

25-30 квітня 
впродовж дня 

Виставка літератури «Хай буде з вами Великодня казка»  
Центральна бібліотека для дорослих

25-30 квітня 
впродовж дня 

Книжкова виставка «Великодні передзвони»  
Бібліотека-філія №10 для дорослих

25-30 квітня 
впродовж дня 

Народознавча виставка  «Великдень - земне причастя небом»  
Бібліотека-філія №3 для дорослих



25 квітня 
15.00 

Книжкова виставка «Чорнобиль з пам’яті не стерти»  
Бібліотека-філія №9 для дорослих

26 квітня 
11.00 

Творча лабораторія «Писанковий розмай»  
Бібліотека-філія №7 для дорослих

26 квітня 
12.00 

Відеоперегляд  «Трагедію квітня весь світ  пам’ятає»   
Бібліотека-філія №11 для дорослих

26 квітня 
12.00 

Перегляд літератури «Чорнобиль: хроніки майбутнього»  
Бібліотека-філія №2 для дітей

26 квітня 
13.30 

Година пам’яті «Чорнобиль – загублений світ»  
Будинок культури мікрорайону Вересневе

29 квітня 
13.00 

Етнофестиваль «Великдень у Луцьку» 
Парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки

29 квітня 
15.00 

Перегляд фільму «Чорнобиль – трава гірка» 
 Теремнівський будинок культури

30 квітня 
15.00 

Мистецька акція  «Родинний Великодній кошик» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

30 квітня 
15.00 

Година сімейного дозвілля «Великдень – родинне свято» 
Теремнівський будинок культури

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


