ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ У ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ
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Авторська виставка ікон члена Національної спілки художників
України Тетяни Мялковської «Знаки часу»
Арт-галерея «Луцьк»
Виставка малюнків «Наше місто очима дітей»
Центральна бібліотека для дорослих
Краєзнавча виставка «Древнє місто моє, підперезане річкою
Стиром»
Центральна бібліотека для дорослих
Виставка - круїз «Лучеськ Великий: віхи історії»
Бібліотека-філія №3 для дорослих
Краєзнавча вікторина «Місто, в якому я живу»
Бібліотека-філія №10 для дорослих
Відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю
«Лісова пісня»
Театральний майдан
Творчі зустрічі учасників
Міжнародного
літературномистецького фестивалю «Лісова пісня» у закладах культури та
навчальних закладах міста
Краєзнавча вікторина «Місто, в якому я живу»
Бібліотека-філія №10 для дорослих
Відкриття Міжнародного літературно-мистецького фестивалю
«Лісова пісня»
Театральний майдан
Презентація виставки-вікторини «Десять ЧОМУ? про наше
місто»
Центральна бібліотека для дітей
Відкриття виставки «Луцьк. Кроки минулого»
Художній музей
Ігрова вікторина «Відкрий для себе рідне місто»
Центральна бібліотека для дорослих
Арт-майстерня «Луцьк у кольорах веселки»
Центральна бібліотека для дорослих
Вистава за твором Лесі Українки «Лісова пісня»
Академічний обласний театр ляльок
Літературний творчий вечір «Слово як криниця» учасників
Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова
пісня»
Палац культури міста Луцька
Краєзнавчий калейдоскоп «Наше місто славне і велике»
Бібліотека-філія №7 для дорослих
Проект «Мистецька вулиця»:
- галерея просто неба «Вони прославили наше місто»
- зустрічі з творчими особистостями міста
вул. Лесі Українки
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09 вересня
15.00
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Мистецький проект «ArtТериторія». Виставка творчих робіт
учасників пленеру «Луцький замок»
Театральний майдан
Ярмарок народних ремесел
Театральний майдан
Ігрова година «Про Луцьк ти більше знай, з нами в ігри ти
зіграй»
Бібліотека-філія №5 для дорослих
Інтеркультурний фестиваль «Палітра культур»
пр. Волі, майданчик біля фонтану
Літературна вікторина «Мій рідний край, до тебе серцем лину»
Бібліотека-філія №7 для дорослих
«Овація»-концерт лауреатів міжнародних та всеукраїнських
мистецьких конкурсів
Театральний майдан
Концерт «Рідне місто моє»
Теремнівський будинок культури
Поетичні читання «Стародавній і сучасний, оспіваний в поезії
наш Луцьк»
Бібліотека-філія №6 для дорослих
«Симфонія мого міста» - концерт камерної музики творчих
колективів Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І.Ф.
Стравінського
та
Академічного
камерного
оркестру
«Кантабіле»
Театральний майдан
Арт-шоу «Ніч у Луцькому замку»
Луцький замок
Проект «Мистецька вулиця»:
- галерея просто неба «Вони прославили наше місто»
вул. Лесі Українки
Загальноміський бібліотечний краєзнавчий квест «Знайомі і не
знайомі музеї міста» з циклу «Луцьк – маленька Батьківщина»
Центральна бібліотека для дітей
Краєзнавча година «Пізнай свій рідний край»
Бібліотека-філія №4 для дорослих
Краєзнавча година «Мандруємо рідним містом»
Бібліотека-філія №11 для дорослих
Бібліокінозал «Для розваги всіх дітей в гості йдеУолт Дісней»
Бібліотека-філія №2 для дітей
Історична мандрівка «Від Лучеська до Луцька»
Бібліотека-філія №3 для дітей
Урочисте закриття Міжнародного літературно-мистецького
фестивалю «Лісова пісня»
Театральний майдан
Відкриття виставка творчих робіт Олесі Іщук «Все про Луцьк»
Клуб «Патріот Батьківщини»
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15.00
09 вересня
16.00
09 вересня
17.00
09 вересня
18.00
15 вересня
14.00
15 вересня
15.00
19 вересня
20 вересня
18.00
24 вересня
18.00
26 вересня
18.00
26 вересня
15.00
27-30 вересня
впродовж дня
27 вересня
17.00
30 вересня
12.00
30 вересня
12.00
30 вересня
впродовж дня
30 вересня
12.00

Концерт «Піснями оспіваний, легендами овіяний»
Будинок мікрорайону Вересневе
«З днем народження рідне місто моє» - концерт творчих
колективів Палацу учнівської молоді
Театральний майдан
Концерт «Музична палітра рідного місто»
Клуб «Сучасник»
«Місто моє – мій древній Лучеськ» - концерт творчих
колективів Палацу культури міста Луцька
Театральний майдан
Відкриття персональної виставки живопису Марковець
Світлани
Палац культури міста Луцька, 2 корпус
Творчий вечір Луцької поетеси Олени Шторм «Люди плюс»
Палац культури міста Луцька, 2 корпус
Фінал освітньої кампанії для шкіл у рамках Дня Європейської
Співпраці -2018
Палац культури міста Луцька
Концерт гурту «Рокаш» та оркестру «Бревіс»
Палац культури міста Луцька
Ювілейний авторський вечір композитора, члена спілки УТОС
Людмили Власової
Палац культури міста Луцька
Концерт Святослава Кондратіва «Світ очима скрипаля»
Палац культури міста Луцька
Бібліотечне свято «Посиденьки у колі шанувальників книги»
Центральна бібліотека для дорослих
«Бібліофест 2018» до Всеукраїнського Дня бібліотек
Бібліотеки ЦБС
Концерт капели бандуристів з міста Детройт США.
Палац культури міста Луцька
Бібліотечне свято «Україна вся читає – книга нас усіх єднає»
Бібліотека-філія №3 для дітей
День відкритих дверей «Місце зустрічі - бібліотека»
Бібліотека-філія №5 для дорослих
Свято дня «Проведи вихідний у бібліотеці»
Бібліотека-філія №9 для дорослих
Інтернет-мандрівка «Найкращими бібліотеками світу»
Бібліотека-філія № 7 для дорослих

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

