
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У ТРАВНІ  2018 РОКУ 

  
04 травня 
19.00 

Сольний проект Оксани Мухи присвячений 65-літтю Квітки Цісик 
«KVITKA: ДВА КОЛЬОРИ»  

Палац культури міста Луцька
06 травня 
протягом дня 

Перегляд літератури «Подвиг в історії назавжди» 
                                                               Бібліотека-філія №5 для дорослих

06 травня 
14.00 

Концерт зразкового ансамблю танцю «Волиняночка» та народного 
аматорського ансамблю народної музики  «Волиняночка» 

Палац культури міста Луцька
06 травня 
15.00 

Презентація книги поезій Ксенії Вдячної «Поки холоне чай…» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

07 травня 
11.00 

Майстер-клас «Квітка пам’яті»                                                                  
Центральна бібліотека для дорослих 

07 травня 
15.00 

Патріотична година «Мужність та відвага крізь покоління»                       
Бібліотека-філія №3 для дітей

7 травня 
18.00 

Концерт хорових колективів: 
- народної аматорської хорової капели «Посвіт»; 
- народної аматорської хорової капели «Дзвони Холмщини»;  
- народного  аматорського чоловічого хору ветеранів  війни та праці 
«Подвиг» 

Палац культури міста Луцька
08 травня 
15.00 

Тематичний вечір-реквієм «Скорботний дифірамб героям, щоб 
примирилися живі» до Дня пам’яті та примирення та 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні     

Волинський академічний обласний український 
музично-драматичний  театр імені Т.Г.Шевченка

08 травня 
15.00 

Виховна година «Пам’ять вічно жива» до Дня пам’яті та примирення. 
Будинок культури мікрорайону Вересневе

09 травня 
18.00 

Концерт  народного аматорського духового оркестру  приурочений 
Дню пам’яті та примирення і 73-й річниці Перемоги над нацизмом у 
Європі 

Театральний майдан
10 травня 
10.00 

Фестиваль хореографічного мистецтва «Золота лілея» 
Палац культури міста Луцька

10 травня 
12.00 

Свято матері «В кожної дитини – матінка єдина»                                         
Бібліотека-філія №5 для дорослих

10 травня 
12.00 

Родинне свято «Гармонія сімейних стосунків»                                             
Бібліотека-філія №4 для дорослих

10 травня 
16.00 

Виставка малюнків учнів Луцької художньої школи «Це найдорожче 
слово мама» 

Клуб «Сучасник»
10 травня 
15.00 

Мистецька акція «Ясне сонечко-матуся» 
Будинок культури мікрорайону Вересневе



10 травня 
18.00 

Концерт народного  аматорського ансамблю танцю «Волинянка» та 
народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка» 

Палац культури міста Луцька
11 травня 
15.00 

Творча  лабораторія «Подарунок мамі» 
Центральна бібліотека для дорослих

11 травня 
15.00 

Майстер-клас  «Букет із цукерок»                                                                   
Бібліотека-філія №6 для дорослих

11 травня 
17.00 

Ювілейний концерт народної аматорської хорової капели «Злагода» з 
нагоди 20 –річчя з дня створення колективу 

Палац культури міста Луцька
11 травня 
17.00 

Презентація альманаху «Осоння» Волинського осередку Спілки 
християнських письменників України 

Бібліотека-філія №10 для дорослих
13 травня 
09.00-21.00 

ІХ Всеукраїнський фестиваль вишитих рушників «Вишиті обереги 
єднання» 

Театральний майдан
13 травня 
13.00 

Обласне театралізоване свято «Мамина колискова» 
Волинський академічний обласний український 
музично-драматичний  театр імені Т.Г.Шевченка

13 травня 
14.00 

Концерт за участі народного  аматорського  ансамблю бального  танцю 
«Юність» та вокальної студії «СолоМрія»  

Палац культури міста Луцька
13 травня 
15.00 

Святковий концерт «Зазирніть у матусині очі»   
Будинок культури мікрорайону Вересневе

13 травня 
16.00 

Сімейне свято «Мамине серце, як літнє сонце»                                             
Бібліотека-філія №3 для дітей

13 травня 
12.00 

Майстер-клас «Букет для мами»                                                                   
Бібліотека-філія №11 для дорослих

13 травня 
14.00    

Майстер-клас «Листівка для матусі»                                                              
Бібліотека-філія №10 для дорослих

13 травня 
17.00 

Літературна година читання «Прочитай мені казку, тато»                           
Центральна бібліотека для дітей

13 травня 
18.30 

Концерт народної артистки України Лілії Сандулеси в рамках 
Всеукраїнського фестивалю «Вишиті обереги єднання» 

Палац культури міста Луцька
15 травня 
17.00 

Свято класичного танцю «Класичний танець нас єднає знову у зорепаді 
цвіту і весни» 

Палац культури міста Луцька
16 травня 
16.00 

Пізнавальна гра-подорож «Європа без кордонів»                                         
Центральна бібліотека для дітей

17 травня 
12.00 

Відеомандрівка  «Відкрий Європу для себе!»                                                
Бібліотека-філія №5 для дорослих

17 травня 
15.00 

Вітражна виставка витинанної графіки Олесі Іщук «Європейський 
Лучеськ»  

Клуб «Патріот Батьківщини»



18 травня 
15.00 

Відео-перегляд «Мандруємо Європою»                                                        
Бібліотека-філія №3 для дітей

18 травня 
18.00 

Творчий вечір Любові Мілевич 
Палац культури міста Луцька

19 травня 
18.00 

Концерт до Дня Європи 
Волинський академічний обласний український 
музично-драматичний  театр імені Т.Г.Шевченка

18-21 травня 
 протягом дня 

Книжкова виставка «Європейський вибір України: Людина. Право. 
Суспільство»                                                                  

 Бібліотека-філія №10 для дорослих
21 травня 
18.00 

Балет «Білосніжка і семеро гномів» за участі солістів та артистів 
балету Львівської національної опери 

Палац культури міста Луцька
22 травня 
13.30 

Година-реквієм «На струнах Кобзаревої душі» до річниці 
перепоховання  праху Т.Г. Шевченка 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
26 травня 
17.00 

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

30 травня 
16.00 

Мистецька рейтингова акція серед обдарованих дітей «Овація» до 
Міжнародного Дня захисту дітей 

Палац культури міста Луцька
30 травня 
19.00 

Мистецькі посиденьки «Луцька солянка» 
Клуб «Патріот Батьківщини»

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


