
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 
У ЖОВТНІ 2019 РОКУ 

 
01 жовтня 
13.00 

Тематична програма «Зорепадом летять роки» з нагоди 
Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана 

Палац культури міста Луцька
01 жовтня 
16.00 

Музичні презентації «Музика торкається душі» з нагоди 
Міжнародного дня музики  

Луцька музична школа №2
01 жовтня 
16.00  

Концерт–презентація «В музику – з радістю»  з нагоди 
Міжнародного дня музики 

Луцька музична школа №3
01 жовтня  
17.00 

Концерт «Сила, що об’єднує світ» з нагоди Міжнародного дня 
музики 

Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена
01жовтня 
17.30 

Концерт народної артистки України Етелли Чуприк з нагоди 
Міжнародного дня музики 

Обласний театр ляльок
01 жовтня 
18.00 

Концерт народного аматорського духового оркестру Палацу 
культури міста Луцька «Життя без музики – поезія без слів» з 
нагоди Міжнародного дня музики 

Театральний майдан
01 жовтня 
19.00 

Концерт Галицького академічного  камерного хору в рамках 
музичного фестивалю «Стравінський та Україна» 

Палац культури міста Луцька
01 – 05 жовтня 
впродовж дня 

Книжкова виставка «Милосердя і доброта – людства два крила» 
з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня 
ветерана 

Бібліотека-філія №9 для дорослих
05 жовтня 
10.30 

Зустріч з  українськими письменницями Оксенією Бурлакою та 
Оленою Рижко в рамках ІІ Міжнародного літературного 
фестивалю «Фронтера»  

Бібліотека-філія №7 для дорослих
04 жовтня 
15.00 

Відкриття II Міжнародного літературного фестивалю 
«Фронтера» 

Кафе «Каva Аvenue», вул. Винниченка, 25
04 жовтня 
16.00 

Андрій Бондар. Презентація перекладів романів Джозефа 
Конрада у рамках ІІ Міжнародного літературного фестивалю 
«Фронтера» 

                 Кафе «Каva Аvenue», вул. Винниченка, 25 
04 жовтня 
17.15  

Сергій Жадан. Поетичні читання у рамках ІІ Міжнародного 
літературного фестивалю «Фронтера» 

РЦ «Промінь», пр. Грушевського, 1 
 

 
04 жовтня 
19.00 

Зустріч з Конрадом Янчурою (Польща). Презентація роману 
«Контрабандисти» у рамках ІІ Міжнародного літературного 
фестивалю «Фронтера» 

Гармидер ангар-Stage, вул. Залізнична, 9



04 жовтня 
20.00 

Винно-поетичні читання у рамках ІІ Міжнародного 
літературного фестивалю «Фронтера»  

Гармидер ангар-Stage, вул. Залізнична, 9
04 жовтня 
21.30 

Концерт гурту «Лінія Маннергейма» у рамках ІІ Міжнародного 
літературного фестивалю «Фронтера» 

Гармидер ангар-Stage, вул. Залізнична, 9
05 жовтня 
12.00 

Презентація роману Дари Корній «Місяцівна» у рамках ІІ 
Міжнародного літературного  фестивалю «Фронтера» 

Палац культури міста Луцьк, фойє 2 поверху
05 жовтня 
13.00 

Презентація книг Ірини Цілик та Артема Чеха у рамках ІІ 
Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» 

Книгарня «Є», вул. Лесі Українки, 30
05 жовтня 
14.20 

Презентація роману Макса Кідрука з доповненою реальністю 
«Доки світло не згасне назавжди» у рамках  
ІІ Міжнародного літературного  фестивалю «Фронтера» 

Волинський академічний обласний театр ляльок
05 жовтня 
16.00 

Музично-поетичні читання у рамках ІІ Міжнародного 
літературного  фестивалю «Фронтера» 

Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена
05 жовтня 
17.30 

Іван Малкович. Поетичні читання у рамках ІІ Міжнародного 
літературного  фестивалю «Фронтера» 

Волинський академічний обласний театр ляльок
05 жовтня 
18.45 

Презентація книжки Андрія Любки «У пошуках варварів» у 
рамках ІІ Міжнародного літературного  фестивалю «Фронтера» 

Волинський академічний обласний театр ляльок
05 жовтня 
20.00 

Концерт Паліни Республіки (Білорусь) у рамках ІІ 
Міжнародного літературного  фестивалю «Фронтера» 

Волинський академічний обласний театр ляльок
06 жовтня 
10.00 

Зустріч з українською письменницею Анастасією Нікуліною у 
рамках ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера»  

Центральна бібліотека для дорослих
06 жовтня 
12.00 

Презентація поетичної збірки Катерини Калитко «Ніхто нас тут 
не знає і ми нікого» у рамках ІІ Міжнародного літературного 
фестивалю «Фронтера» 

Музей Сучасного українського мистецтва Корсаків
06 жовтня 
12.00     
 

Інклюзивний проект  «Пригоди ХромоСоні» за участі студії 
«Сонячні люди» та театральної майстерні «ДогориДригом»  

Культурно-мистецький центр «Красне»
06 жовтня 
12.30 
 

Зустріч з українською письменницею Орестою Осійчук у рамках 
ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» 

Бібліотека-філія № 2 для дітей
06 жовтня 
13.15 

Мачей Роберт (Польща). Поетичні читання у рамках ІІ 
Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» 

Музей Сучасного українського мистецтва Корсаків
06 жовтня 
14.30 

«Наші інші». Розмова з Олесею Яремчук у рамках ІІ 
Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» 

Музей Сучасного українського мистецтва Корсаків



06 жовтня 
16.00 

Розмова з Галиною Яструбецькою у рамках ІІ Міжнародного 
літературного фестивалю «Фронтера» 

Книгарня «Є», вул. Лесі Українки, 30
06 жовтня 
17.00 
 

Андрей Хаданович (Білорусь). Поетично-акустичні читання у 
рамках ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» 

Паб «OldScull», вул.Лесі Українки, 52 Б
06 жовтня 
18.45 

Розмова з Тарасом Прохаськом у рамках ІІ Міжнародного 
літературного фестивалю «Фронтера» 

Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена
06 жовтня 
19.15 

«Меланхолійні читання» з Юрієм Іздриком  у рамках ІІ 
Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» 

Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена
06 жовтня 
20.30 

Джазовий проект Мар’яни Савки, Юрія Романіва та Сергія 
Гуріна («Тріо Мар’яничі») «Говори зі мною» у рамках ІІ 
Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» 

Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена
07 жовтня 
15.30 

Відкриття Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені 
Лесі Українки 

Театральний майдан
10 жовтня 
15.30 

Відкриття виставки творчих робіт викладачів Луцької художньої 
школи до Дня художника 

Виставкова зала Луцької художньої школи
12 жовтня 
15.00 

Святковий концерт з нагоди 30-річчя створення народної 
аматорської хорової капели «Посвіт» 

Палац культури міста Луцька
13 жовтня 
11.00 
16.00 

Міжнародний  етнічний фестиваль «Ліра-Фест»  
 

Гала-концерт 
Театральний майдан

13 жовтня 
12.00 

Майстер-клас «Осіннє диво» з виготовлення прикрас з 
природнього матеріалу     

                               Культурно-мистецький центр «Красне»
14 жовтня 
13.00 

ІІ Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну, за її 
волю» 

Театральний майдан
18 жовтня 
19.00 

Концерт  Академічного  симфонічного оркестру та Академічного  
камерного хору Тернопільської обласної філармонії 

Палац культури міста Луцька

19 жовтня 
17.00 

Благодійний концерт  (для збору коштів на лікування Андрія 
Кепецине ) 

Палац культури міста Луцька
20 жовтня 
14.00 

Презентація літературного альманаху «Осоння» 
Бібліотека-філія №10 для дорослих

22 жовтня 
18.00 

Майстер-клас  клубу спортивного бального танцю «Art-dance»  
Клуб «Сучасник»

23 жовтня 
19.00 

Студентська «Ліга сміху Волинь» 
Палац культури міста Луцька



25 жовтня 
15.00 
 

Відкриття Міжнародного конкурсу бандуристів «Волинський 
кобзарик» 

Палац культури міста Луцька
25 жовтня 
16.00 

Урочисте відкриття Днів німецької культури в місті Луцьку. 
Презентація кращих робіт учасників конкурсу малюнка 
«Будуємо мости, а не стіни» 

Арт-галерея «Луцьк»
25 жовтня 
18.00 

Святковий  концерт народного аматорського оркестру  народних 
інструментів «Волинянка» з нагоди 55-ої річниці створення 
колективу 

Палац культури міста Луцька
26 жовтня 
13.00 

Урочистості з нагоди 20-річчя Товариства Польської культури  
ім. Т. Костюшка 

Палац культури міста Луцька
27 жовтня  
14.00 

Закриття Міжнародного конкурсу  бандуристів «Волинський 
кобзарик» 

Палац культури міста Луцька
27 жовтня 
18.00 

Вистава «Мазайло» (за мотивами п’єси Миколи Куліша «Мина 
Мазайло») народного аматорського театру-студії «Гармидер»  

Культурно-мистецький центр «Красне»
28, 31 жовтня 
17.00  

Відкриті лекції з вивчення німецької мови в рамках Днів 
німецької культури в місті Луцьку 

Молодіжний центр Волині

  

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