
 
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

У ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ 
01 листопада 
12.00 

 Відеопоказ художнього історичного фільму «Westwind»  в рамках 
Днів німецької культури у Луцьку 

Палац культури міста Луцька, 2 корпус
01 листопада 
15.00 

Урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери 
Палац культури міста Луцька

03-08 листопада 
впродовж дня 

Виставка художніх робіт учасників конкурсу «Будуємо мости, а не 
стіни» в рамках Днів німецької культури у Луцьку 

Арт-галерея «Луцьк»
01 листопада 
17.00 

Заключний етап літературного конкурсу «Будуємо мости, а не 
стіни» в рамках Днів німецької культури у Луцьку 

Бібліотека-філія №10 для дорослих
02 листопада 
10.00 

IV Всеукраїнський конкурс сучасної хореографії «Інший вимір» 
Палац культури міста Луцька

03 листопада 
11.00 

Майстер-клас з хореографії в рамках IV Всеукраїнського конкурсу 
сучасної хореографії «Інший вимір» 

Палац культури міста Луцька, танцювальна зала II корпусу
03 листопада 
12.00 

Майстер-клас з виготовлення виробів з лози  «Від лозинки до 
корзинки» 

Культурно-мистецький центр «Красне»
03 листопада 
14.00 

Літературна гутірка «Сила тексту у справжності слова» учасників 
клубу літературних презентацій «Вперше» до Дня української 
писемності та мови 

Бібліотека-філія №10 для дорослих
03 листопада 
16.00 

Свято Подяки «Подякуємо разом!» 
Палац культури міста Луцька

05 листопада 
17.00 

Майстер-клас з виготовлення паперових ліхтариків  «Паперова 
майстерня» в рамках Днів німецької культури в місті Луцьку 

Палац культури міста Луцька, ІІ корпус  
06-10 листопада 
впродовж дня 

Виставка літератури «Лунай величне наше слово» до Дня 
писемності та рідної мови  

Центральна бібліотека для дорослих
06 листопада 
12.00 

Відеопоказ художнього історичного фільму «Cood Bye, Lenin!» в 
рамках Днів німецької культури в Луцьку 

Палац культури міста Луцька
06 листопада 
14.00 

«Інва-Вечорниці у бібліотеці» до Міжнародного Дня людей з 
інвалідністю 

Бібліотека-філія № 10 для дорослих  
06 листопада 
18.00 

Концерт фортепіанної музики Лауреатів міжнародних конкурсів 
Андрія Луньова та Анастасії Шанскової 

Палац культури міста Луцька
07 листопада 
12.00 

Прес-конференція Всеукраїнського фестивалю авторської пісні та 
співаної поезії «Оберіг» 

Палац культури міста Луцька



07 листопада 
14.00 

Творча зустріч з Лауреатом Національної премії України  
ім. Т.Г. Шевченка Михайлом Слабошпицьким та поетесою, 
журналістом Світланою Короненко, за участі народної артистки 
України Світлани Мирводи, до Дня української писемності та мови 

Палац культури міста Луцька
07 листопада 
17.00 

Урочистості до Дня працівників культури та майстрів народної 
творчості 

Палац культури міста Луцька
08 - 09 листопада 
10.00  

Всеукраїнський фестиваль авторської пісні та співаної поезії 
«Оберіг» 

Палац культури міста Луцька
08 листопада 
15.00 

Літературна година «Рідна мова, чиста як роса» до Дня української 
писемності та мови 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
09 листопада 
12.00 

Відеомандрівка «З витоків словесних скарбів»  до Дня української 
писемності та мови      

 Біблотека-філія №3 для дорослих
09 листопада 
18.00 

Гала-концерт Всеукраїнського фестивалю авторської пісні та 
співаної поезії «Оберіг» 

Палац культури міста Луцька
10 листопада 
14.00 

Святковий концерт з нагоди 60-річчя народного аматорського 
ансамблю танцю «Волинянка» та 55-річчя народного аматорського 
оркестру народних інструментів «Волинянка» 

Палац культури міста Луцька
13-21листопада 
впродовж дня 

Літературно-мистецька виставка «Сторінками творчості Остапа 
Вишні»  до 130-річчя від дня народження Остапа Вишні 

Бібліотека-філія №10 для дорослих
13 листопада 
11.30 

Концерт для людей з вадами зору до Міжнародного Дня незрячих 
Культурно-мистецький центр «Красне»

14 листопада 
18.00 

Концерт камерної музики в рамках Міжнародного музичного 
проекту «Music tempus» 

Палац культури міста Луцька
16 листопада 
16.00 

Концерт інструментального дуету «ALDO DUO» (Польща) 
Палац культури міста Луцька 

17 листопада 
12.00 
 

Обласний конкурс солістів-вокалістів та ансамблів малих форм 
імені Віталія Бобицького 

Палац культури міста Луцька
17 листопада  
14.00  

Презентація поетичної збірки Людмили Мартинової-Скоблюк 
«Мелодія життя» у клубі літературних презентацій «Вперше» 

Бібліотека-філія № 10 для дорослих 
17 листопада 
18.00 

Вистава «Пори року» аматорського театру «Алатея» 
Палац культури міста Луцька

18 листопада 
12.00 

Відкриття виставки картин Анни Тимків «Краса людської душі» 
Палац культури міста Луцька, 2 корпус

18-22 листопада 
впродовж дня 

Книжкова виставка «Україна - це територія гідності і свободи» до 
Дня Гідності і Свободи  

Центральна бібліотека для дорослих



19 листопада 
18.00 

Майстер–клас з виготовлення прикрас за технікою «канзаши»   
Клуб «Сучасник»

21-26 листопада 
впродовж дня 

Літературна виставка-огляд «Голодомор - чорна сповідь моєї 
Вітчизни» до Дня пам`яті жертв голодоморів та політичних 
репресій 

Бібліотека-філія №3 для дорослих
21 листопада 
16.00 

Мистецько - патріотична програма «Народженні майданом» до Дня 
Гідності та Свободи  

Палац культури міста Луцька
22-28 листопада 
впродовж дня 

Виставка-спогад «Голодомор: не маємо права забути» до Дня 
пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій                                 

Центральна бібліотека для дорослих
22 листопада  
12.20 

Година скорботи «Зроніть сльозу і хай не гасне  свічка» до Дня 
пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій  

Бібліотека-філія №11 для дорослих
22 листопада 
15.00 

Година пам’яті «Вони назавжди! Герої не вмирають…» до Дня 
Гідності та Свободи 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
22 листопада 
18.00 

Відкриття фестивалю XVI Мандрівного міжнародного фестивалю 
документального кіно про права людини «Docudays UA» 

Палац культури міста Луцька
24 листопада 
10.00 

VІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії імені 
Павла Вірського (І обласний тур) 

Палац культури міста Луцька
24 листопада 
18.00 

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

Культурно-мистецький центр «Красне»
25 листопада 
12.20 

Відеоперегляд фільму «Чорний суботник»  в рамках XVI 
Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про 
права людини «Docudays UA» до Дня Гідності та Свободи  

Бібліотека-філія №11 для дорослих
26 листопада 
15.00 

Година – реквієм «Схилімо голови в скорботі» до Дня пам’яті жертв 
голодомору та політичних репресій в Україні 

Будинок культури мікрорайону Вересневе
27 листопада 
15.00 

Майстер-клас з виготовлення гіпсових магнітів «Кошик творчих 
ідей»  

Центральна бібліотека для дорослих
28 листопада 
18.00 

Ювілейний концерт з нагоди 55-річчя народного аматорського 
оркестру народних інструментів «Волинянка» 

Палац культури міста Луцька
30 листопада 
10.00 

Відкритий фестиваль-конкурс пісні і танцю національних меншин 
«Україна-мій дім» 

Палац культури міста Луцька
 


