
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ  
У ТРАВНІ 2019 РОКУ 

 
3 травня 
12.00 

Урочисте відкриття І Міжнародного конкурсу піаністів 
«Шопенівська весна»  

Луцька музична школа №1 ім. Фридерика Шопена
4 травня 
19.00 

Концерт фортепіанної музики за участі народного артиста України 
Станіслава Христенка  

Палац культури міста Луцька
5 травня 
12.00 

Гала-концерт І Міжнародного конкурсу піаністів «Шопенівська 
весна»  

Луцька музична школа №1 ім. Фридерика Шопена
5 травня 
18.00 

Вечір радіоп’єс з нагоди Міжнародного дня радіо 
 Теремнівський будинок культури

7-9 травня 
впродовж дня 

Виставка-панорама документів та архівних матеріалів «1939-1945: 
пам’ятаємо, перемагаємо» до Дня пам'яті та примирення і 74-ї 
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні                          

Бібліотека-філія №3 для дорослих
7 травня 
14.00 

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

7  травня 
18.00 

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

Палац культури міста Луцька
8 травня 
11.00 

Історичний екскурс «Друга світова війна: український вимір» до Дня 
пам'яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 

                                                Бібліотека-філія №2 для дітей

8 травня 
13.00 

Концерт духового оркестру Центру військово-музичного мистецтва 
Повітряних сил ЗСУ (м. Вінниця) в рамках проекту «Армія з 
народом» 

Театральний майдан
8 травня 
15.00   

Творчий звіт народної  аматорської хорової капели «Дзвони 
Холмщини» 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
8 травня 
17.00 

Концерт «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього»  за участі 
народного  аматорського чоловічого  хору  ветеранів  війни та праці 
«Подвиг» і  народної аматорської хорової капели «Посвіт» до Дня 
пам’яті та примирення 

 Палац культури міста Луцька
9 травня 
18.00 

Концерт Національної заслуженої академічної капели України 
«Думка» 

Палац культури міста Луцька
10 травня 
15.00 

Дитяче свято «Мама... немає милішого слова» до Дня матері                 
 Бібліотека-філія №3 для дітей

10 травня 
15.00 

Майстер-клас «Подарунок для матусі» до Дня матері                             
Бібліотека-філія №11 для дорослих



10 травня 
16.00 

Поетичний конкурс «Моїй любій матусі» до Дня матері  
Бібліотека-філія №9 для дорослих

11 травня 
12.00 

Майстер-клас  «Букет із цукерок для мами» до Дня матері                     
Бібліотека-філія №6 для дорослих

11 травня 
16.00 

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

Палац культури міста Луцька
12 травня 
09.00 

Х Всеукраїнський фестиваль вишитих рушників «Вишиті обереги 
єднання» 

Театральний майдан
12 травня 
10.00 

Родинне свято «В країні єдиній слався, родино!»  
до Міжнародного дня сім’ї                                                                           

Бібліотека-філія №2 для дітей
12 травня 
12.00 
 

Родинна гостина «Гармонія сімейних стосунків»  
до Міжнародного дня сім’ї                                                                           

Бібліотека-філія №4 для дорослих
12 травня 
15.00 

Святковий концерт «Мамі щиро уклонюся»   
до  Дня матері 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
12 травня 
14.00 

Майстер-клас «Подарунок для мами» до Дня матері                                
Центральна бібліотека для дорослих

12 травня 
17.00 

Концерт заслуженого діяча мистецтв України Степана Галябарди «Я 
Вас люблю!..» 

Палац культури міста Луцька
12 травня 
18.00 

Концерт народної аматорської хорової капели «Злагода»  «Цілую 
ніжно материнські руки» до Дня матері 

Теремнівський будинок культури
13 травня 
18.00 

Концерт народного  аматорського   духового  оркестру  
Палацу культури міста Луцька 

Палац культури міста Луцька
14 травня 
19.00 

Концерт етногурту «Дуліби» 
Палац культури міста Луцька

15 травня 
впродовж дня 

Інтернет-мандрівка «Відкрий Європу для себе» до Дня Європи             
Бібліотека-філія № 5 для дорослих

16 травня 
13.30 

Євроквест «Вітер мандрів кличе до Європи» до Дня Європи                  
Центральна бібліотека для дорослих

16 травня 
15.00 

Віртуальна екскурсія «Мандруємо Європою» до Дня Європи                 
Бібліотека-філія № 9 для дорослих

16 травня 
18.00 

Звітний  концерт творчих колективів Палацу культури міста Луцька 
Палац культури міста Луцька

17 травня 
16.00 

Урочистості з нагоди  80-ти річчя Луцької музичної школи № 1 імені 
Фридерика Шопена 

Луцька музична школа №1 ім. Фридерика Шопена
18 травня 
впродовж дня 

Просвітницька акція «Європейський експрес» до Дня Європи 
                                Бібліотека-філія № 2 для дітей



  

18 травня 
15.00 

Виставка робіт учнів Луцької художньої школи «Європа в твоїх 
долонях» 

Театральний майдан
18 травня 
19.50 

Флешмоб «Європа – наш спільний дім» за участі духових оркестрів 
міста Луцька 

Театральний майдан
18 травня 
18.00 

Концерт камерної музики за участю учнів та викладачів музичних 
шкіл міста Луцька  

Театральний майдан
18 травня 
20.00 

Концерт струнного квінтету «VOLOSI» (Польща) 

18 травня 
20.00 

Міжнародна культурно-мистецька акція «Ніч музеїв» 
Художній музей міста Луцька

19 травня 
12.00 

XII Обласний фестиваль «Ти не згасла, зоре ясна» 
Палац культури міста Луцька

22 травня 
15.00 

Фестиваль лялькових гуртків «Мій маленький театр» до Дня Європи   
Бібліотека-філія № 10 для дорослих

26 травня 
17.00 

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

28 травня  
16.00  

Мистецька рейтингова акція «Овація» 
Палац культури  міста Луцька

31 травня 
13.00 

Свято для дітей  «Сонячні промінчики»  до Міжнародного дня 
захисту дітей 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
 
 
 
    Примітка: у переліку заходів можуть бути зміни. Просимо уточняти        
інформацію за тел.722756 


