
 
ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

У ГРУДНІ 2019 РОКУ 
01 грудня 
12.00 

Міжрегіональний фестиваль «Радість творчості - душа» до 
Міжнародного дня людей з інвалідністю    

(Палац культури міста Луцька)  
02 грудня 
15.00 

Фестиваль «Особлива дитина- особливий талант» до Міжнародного 
дня людей з інвалідністю    

(Палац культури міста Луцька)
03 грудня 
14.00 

Мистецька програма «Жага до життя» до Міжнародного дня людей 
з інвалідністю 

(Палац культури міста Луцька)
03 грудня 
14.00  
 

Концерт «В ім'я добра і милосердя» до Міжнародного дня людей з 
інвалідністю 

(Територіальний центр соціально обслуговування 
м. Луцька, вул. Данила Галицького, 18)

03 грудня 
16.00 

Відкриття Днів чеської культури у Луцьку за участі Генерального 
консула Чеської Республіки Павела Пешека. Презентація виставки 
«Чеські скарби ЮНЕСКО» 

(Арт-галерея «Луцьк»)
03 грудня 
16.30 

Перегляд художнього фільму «Теорія тигра» (2016) в рамках   Днів 
чеської культури у Луцьку 

(Арт-галерея «Луцьк»)
04 грудня 
18.00 

Перегляд художнього фільму «Моє миле маленьке село» (1985) в 
рамках Днів чеської культури у Луцьку                                                   

(Арт-галерея «Луцьк»)
05 грудня 
18.00 

Перегляд художнього фільму  «Бабине літо» (2001)  
в рамках Днів чеської культури у Луцьку                                                

      (Арт-галерея «Луцьк»)
06 грудня 
12.00 

«З родинних джерел» - презентація старовинних предметів побуту 
чеських родин Луцька та майстер-клас народних ремесел в рамках 
Днів чеської культури у Луцьку     

 (Арт-галерея «Луцьк»)
06 грудня 
15.00 

Творчий вечір народного аматорського вокального ансамблю 
«Аколада» з нагоди 5-річчя створення колективу 

(Палац культури міста Луцька)
07 грудня 
12.00 

Урочисте закриття Днів чеської культури у Луцьку. Святковий 
концерт творчих колективів Волинського обласного товариства 
чехів «Матіце Волинська» 

(Палац культури міста Луцька)
07 грудня 
18.00 

Вистава «Кордон» народного аматорського театру-студії 
«Гармидер» 

(Гармидер ангар-Stage, вул. Залізнична, 9)
08 грудня 
15.00 

Презентація збірки поезії Ліни Котлак «Світлотіні»                               
(Бібліотека-філія №10 для дорослих)



12 грудня 
12.00 

«Андріївські інва-вечорниці» в рамах проєкту «Реабілітація через 
творчість»  

(Бібліотека-філія №10 для дорослих)
12 грудня 
16.30 

 

Арт-година «Сяйво різдвяних янголів» 
(Палац культури міста Луцька

ІІ корпус)
13 грудня 
17.00 

Розважальна програма «Андріївські вечорниці- ігровиці» 
 (Палац культури міста Луцька

фойє 2-го поверху)
14-15 грудня 
18.00 

Міжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bez» 
(Палац культури міста Луцька)

15-19 грудня 
впродовж дня 

Конкурс дитячих малюнків «Дарунки Святого Миколая»  
(Центральна бібліотека для дітей)

16 грудня 
12.00 

Відкриття мистецького  проєкту «Різдвяна майстерня» 
(Палац культури міста Луцька, ІІ корпус)

17 грудня 
16.00 

Відкриття виставки учасників конкурсу малюнку «Місто Святого 
Миколая» 

(Луцька художня школа)
17 грудня 
12.00 

Вистава  для дітей «Вже у вашій хаті Святий Миколай»                       
(Центральна бібліотека для дітей)

18 грудня – 
12 січня 

Виставка переможці конкурсу малюнку «Місто Святого Миколая»  
(Арт-галерея «Луцьк»)

18 грудня 
12.00 

Народознавче свято «Диво в ніч на Миколая»                                         
(Бібліотека-філія №7 для дорослих)

19 грудня 
14.00 

Різдвяна вистава студії класичного танцю «Жизель» 
(Палац культури міста Луцька)

19 грудня 
14.00 

Свято для дітей «Сніг, сніжок посипай,іде добрий Миколай»               
 (Бібліотека-філія №3 для дітей)

19 грудня 
16.00 

Свято засвічення головної новорічної ялинки міста 
(Театральний майдан)

19 грудня 
16.00 

Свято «Нині в рідний край завітає Миколай» 
(Будинок культури мікрорайону Вересневе)

20 грудня 
12.00 

Майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок «Сніговик»             
(Бібліотека-філія №7 для дорослих)

19 грудня 
16.00 

Свято «Милосердний Миколай» 
(Луцька музична школа №3)

22 грудня 
10.00 

Майстерня хенд-мейду «Святкові візерунки»                                          
(Бібліотека-філія №2 для дітей)

22 грудня 
14.00 

Різдвяна вистава студії класичного танцю «Жизель» 
(Палац культури міста Луцька)

24 грудня-              
09 січня 
впродовж дня 

Книжкова виставка – композиція  «Різдвяна коляда єднає нас»           
(Бібліотека-філія № 10 для дорослих)

24 грудня 
12.00   

Різдвяні читання  «В небі зірка засіяла, люд увесь обдарувала»           
(Бібліотека-філія №10 для дорослих)



25 грудня 
17.00 

Різдвяний концерт народного артиста України Богдана Сташківа 
(Палац культури міста Луцька)

26 грудня 
12.00 

Майстерка «Новорічна ялинка»  
(Бібліотека-філія №6 для дорослих)

26 грудня 
12.00 

Майстер-клас «Різдвяний Ангел»   
(Бібліотека-філія № 10 для дорослих)

26 грудня 
15.50 

Мистецька акція «Зимові візерунки» (пісочна анімації) 
(Будинок культури мікрорайону Вересневе)

26  грудня 
19.00 

 Концерт «Той Самий Різдвяний Джаз» 
(Палац культури міста Луцька)

27 грудня 
15.00 

Конкурс новорічних саморобок «Ялинкові прикраси - власноруч»      
     (Бібліотека-філія №3 для дорослих)

27 грудня 
16.00 

Майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас «Мереживо 
зимових барв»  

(Бібліотека-філія №3 для дітей)
27 грудня 
17.00 

 Молодіжна вечірка «Новорічний MIX»  
(Клуб «Сучасник»)

27 грудня 
18.00 

 Поетична композиція «Зимова хуга» за творами  волинських поетів
(Палац культури міста Луцька)

28-29 грудня 
12.00,14.00  

Різдвяна вистава студії класичного танцю «Жизель» 
(Палац культури міста Луцька)

28 -29 грудня 
12.00,14.00 

Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг» 
(Культурно-мистецький центр «Красне»)

30 грудня 
11.00 

Майстер-клас «Магічні сніжинки»       
 (Бібліотека-філія №11 для дорослих)

 


