Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 8
2019 р.
Загальні питання
Щонеділі – заходи у рамках мистецького фестивалю «Рівне. Літо.
Музика».
6-11 серпня – Всеукраїнський фестиваль дерев’яної скульптури
«Українська казка», де протягом 6-ти днів талановиті скульптори з
різних міст України створювали шедеври на тему: «Українська казка».
11 серпня – свято меду і трави «Золотіївські ряди». В програмі свята:
концерти, майстер-класи, турнір з футболу, етнічний подіум, цікаві фотозони та
ще багато цікавого.
17 серпня – відбулося вручення орденів «Народний Герой України».
Звання «Народний герой України» у Рівному отримали танкіст Сергій Корсун,
п’ять піхотинців: Юрій Капустяк, Станіслав Гібадулін, Ростислав Силівакін,
двоє з яких – посмертно: Ігор Ляшенко, та Степан Воробець, лікар-нейрохірург
, Юрій Скребець доброволець Дениса Гайда та відома організація ЕВАКУАЦІЯ
200 (Гуманітарний проект Збройних сил України).
17-18 серпня – у Рівному відбувся грандіозний фестиваль-ярмарок
«Бульба-фест». Захід пройшов вже втретє. Цьогоріч в рамках реалізації проекту
«Громадський бюджет Рівного». У ході фестивалю відбувся концерт гурту
«Брати Гадюкіни» та Волинського народного хору, а також вечірній показ
фільму «DZIDZIO перший раз». Окрім того, «Бульба-фест» - це завжди великий
ярмарок із різноманітною продукцією від товаровиробників; упродовж двох
днів на фестивалі проходили різноманітні майстер-класи, дегустації, розіграші
подарунків та безліч безкоштовних розваг.
18 серпня – у Млинові відбулося мистецьке свято «Медові гостини».
Гостей чекали смачні частування, цікаві виставки народних умільців та
медоварів, святковий концерт від млинівчан та гостей. Для любителів
літератури відбулася творча зустріч із відомою письменницею Дзвінкою
Торохтушко та авторкою пісень Богданою Трофим’юк. А на літературній
платформі, що діяла окремою локацією, можна було поспілкуватись із
письменниками Рівненщини та придбати їх книги.
23 серпня – урочистості до Дня Державного Прапора України.
23серпня – фестиваль ковальського мистецтва «Металеве Серце
України». Тема фестивалю: «Краса врятує світ».
23-25 серпня «Металеве Серце України» VIII Міжнародний Фестиваль
Ковалів. Фестиваль ковальського мистецтва відбудеться під гаслом: «Краса
врятує Світ».
24 серпня - урочистості з нагоди 28-ї річниці незалежності України «З
Днем народження, державо!» Вулична інсталяція «Ціна незалежності». «Свято
хліба - 2019» (Організатори ТМ «Рум’янець», ТМ «Скиба»). Вулична імпреза Театр живих скульптур «Галатея». Оркестрів мідь вітає Україну «Плац-концерт
духових оркестрів Оперативного командування «Захід», Рівненського міського
палацу культури. «Тобі, Україно, наша любов і пісні» - концертна програма

художніх колективів міста, КЗ «Міський будинок культури», Рівненського
міського палацу культури. «Україну славим величаво» - гранд-шоу творчих
колективів Рівненського міського палацу дітей та молоді. Мистецька акція
«Пишаюся тобою, Україно!». Міська акція «Заспіваймо Гімн України разом!»
24 серпня - забіг у вишиванках «Rivne Patriotic Run 2019».
25 серпня – урочистості з нагоди Дня міста. Концертні програми.
29 серпня відбулись урочистості до Дня пам’яті захисників України, які
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
держави
Театрально концертне життя
КЗ «Рівненський міський палац культури»
16-18 серпня - Танцювальний семінар народного аматорського ансамблю
бального танцю «Флеш».
КЗ «Міський Будинок культури»
11-го серпня – відбулася моновистава та презентація книги рівнянина
Андрія Пермякова «Любов, рок-н-рол і...V».
23 серпня - відкриття виставки «Я люблю своє місто, я люблю свій край».
VIІІ Кубок Рівного з фотомистецтва: виставка робіт переможців кубку.
29 серпня - День пам'яті загиблих захисників України. Відкрита виставка
світлин бійців Рівненщини, полеглих захищаючи незалежність та суверенітет
Української держави. Організатор виставки ГО «Обласна ветеранська
організація Єдина Родина Рівненщини».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
23 серпня - урочисті збори та святковий концерт з нагоди 28-ї річниці
незалежності України.
25 серпня - до Дня міста троє народних артистів Рівненського обласного
академічного музично-драматичний театру нагороджені від міста. Відзнаки
отримали «За заслуги перед містом» за багаторічну плідну працю, діяльність у
певній галузі, що сприяла підвищенню її авторитету, престижу, за тривалі
зусилля, що увінчалися успіхом: IІ ступеня народна артистка України Ніна
Ніколаєва та директор-художній керівник театру Володимир Петрів; ІІІ ступеня
- народна артистка України Ліна Ізарова.
30-31 серпня – Міжнародний джазовий фестиваль «ART JAZZ 2019 в
Рівному!».
Рівненська обласна філармонія
1 серпня – розпочався другий Міжнародний фестиваль MUSICA VIVA
ORGANUM. Це – знайомство із творцями та виконавцями органної музики
різних епох, країн та континентів. До Рівного приїхали музиканти зі США,

Хорватії, Чехії та України. Перший концерт – «Музика Балканів» Едмунд
Боріц-Андлер – орган (Загреб, Хорватія).
4 серпня – «Пори року А. Вівальді та органні твори Й.С. Баха в програмі
генії бароко» Олена Мацелюх орган, Оксана Гаргай – скрипка, Ольга Куц –
живопис, Богдан Котюк – коментар і 12 сонетів Вівальді.
8 серпня – «Недільна музика» Професор Петр Плани – орган (Оломоуц,
Чехія).
13 серпня – «Україна і США – партнери за органом» Ґейл Арчер – орган
(США).
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
15 серпня – гра-дослідження «Дивовижна професія - археолог!».
16 серпня – відбувся захід, присвячений учаснику Революції Гідності та
АТО Євгену Рєпіну.
18 серпня – театралізована екскурсія «Мандрівка крізь століття».
22 серпня – відбулося відкриття виставки «Найбільша загадка – душа
дитини». На виставці представлено роботи учнів Г.П. Косміаді поч. ХХ ст. та
вихованців сучасних художніх студій.
23 серпня - відкриття виставки «За Україну, за її волю» (боротьба рівнян
за незалежність) до Дня Прапора, Дня Незалежності України та до 30-річчя
Народного Руху України.
28 серпня - розпочинається проект «День музейного експоната».
Відкриває проект екскурсія «Ікона «Успіння Пресвятої Богородиці. XVII ст.».
Під час екскурсії можна дізнатися про походження сюжету ікони, традиції
святкування Успіння Пресвятої Богородиці в Україні і ще дещо цікаве.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
2 серпня – майстер-клас від Тетяни Войтович: «Кулінарія Рівненщини»
7 серпня – майстер-клас в бібліотеці з малювання сухою кавою coffee art.
11серпня – арт-пікнік для людей золотого віку.
12 серпня – творча зустріч з відомим українським художником,
скульптором, сценаристом та режисером Володимиром Гарбузом та перегляд
його фільм «Чорний квадрат».
12 серпня – арт-лекція «Проторенесанс». Читала Наталія Кушнірук,
викладач історії мистецтв Національного університету «Острозька академія».
Говорили про італійське мистецтво ХІІІ – ХIV століття: Дуччо, Джотто,
Мартіні, Лоренцетті, Бонайуті, а також інших геніальних художників періоду
Проторенесансу.
12 серпня – відбулась зустріч з волонтерами міжнародної платформи
AIESEC. Це інтернаціональний майданчик для розвитку лідерського потенціалу
молоді.

14 серпня – майстер-клас з виготовлення органайзеру для ручок та
олівців.
15 серпня – презентація першої фотовиставки молодого рівненського
митця Олеся Самчука «За крок до мрії».
15 серпня - презентація мобільної виставки «Німці в Україні: історія і
культура», організатором якої є Рада німців України за фінансової підтримки
Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини.
19 серпня - відкриття виставки «Трансформація глянцю = Rebirth of the
Glossy Magazine» від America House в рамках проекту «Мандрівна Галерея». Її
автор – киянка Олександра Гаврилюк, випускниця Київського національного
університету будівництва і архітектури, своєю майстерністю, замість опинитися
у макулатурі чи перетворитися на вторсировину, дає «друге життя» яскравим
глянцевим журналам, з малюнків яких створює колажі.
20 серпня – зустріч із лікарем-санологом В. Копель «Гіподинамія.
Боротьба та профілактика».
21 серпня – «Новації медичної реформи» - зустріч медичних працівників
– слухачів курсів комп’ютерної грамотності з правозахисником в галузі
медичного права Євгеном Новицьким.
26 серпня – воркшоп і виставка «Мереживо витинанки» від рівненських
майстринь Тетяни та Анастасії Мельник.
26 серпня – відбулася презентація фотовиставки «Грецька церква»
Іоанніса Лукоріса (Грецька Республіка) та зустріч з автором фотографій.
27 серпня - відбулася творча зустріч з Кузьмою Парухом з нагоди 80річчя від дня народження. Кузьма Іванович Парух – рівнянин, відмінник освіти
України, ветеран культурно-освітньої робити та естетичного виховання.
29 серпня – відбувся майстер-клас «Матриця особистих ресурсів. Успіх у
сильних сторонах» в рамках проекту особистісного та професійного розвитку
"ТРАНСФОРМАЦІЯ 3D – Думай. Дій. Досягай».
Рівненська обласна бібліотека для молоді
- «Пластилінові дива» - майстер-клас з малювання пластиліном.
- «Таке солодке слово – мед» - пізнавально-екологічне заняття по
бджолярству.
- творчий захід «Барвисті камінці» із розпису гальки акрилом.
- етнографічна мозаїка «Українські жнива».
- розвиваюче заняття – «Цікаво про кавун».
- просвітницький літературний вечір-портрет для військовослужбовців,
що був присвячений постаті Пантелеймона Куліша до 200-річного ювілею
письменника.
- майстер-клас з паперової аплікації «Маленькі жабенята».
- «Магічне шоу» з рівненським фокусником-ілюзіоністом Василем
Сав’юком.
- майстер-клас з виготовлення фотоальбому власними руками.
- майстер-клас з оригамі «Мудра сова».

Рівненська обласна бібліотека для дітей
8 серпня - година творчості «Літо у мріях». Учасники освоювали техніку
аплікації.
13 серпня - ігрові заняття у клубі логічних розваг «Мудрограйлик».
22 серпня - патріотичний калейдоскоп «В України іменини», присвячений
Дню Незалежності України.
28 серпня - бібліоколаж «Хай звучить веселий сміх, щоб гарний настрій
був у всіх». Присутні знайомилися з творчістю рівненських письменниківгумористів, зокрема, Р.Солоневського, П.Красюка, В.Грабоуса, Л.КулішаЗіньківа.
ЦБС м. Рівне
5 серпня - гру-квест «Я+Ти=Ми».
6 серпня - майстер-клас «В родині зайвих не буває!».
7 серпня - бібліопікнік «Веселий відпочинок».
7 серпня - години спілкування «Вчимося жити добрими людьми» та «Дружба найкращий скарб».
8 серпня - рухливі ігри «Прості реквізити – захопливі ігри».
8 серпня - бібліопікнік «Веселися, грай, книжки читай».
8 серпня - відбувся квест «Відкрий Україну через бібліотеку».
12 серпня - майстерня радості «Зроби своїми руками», де учасники виготовляли
чудових птахів.
13 серпня - сміх-тайм для діток, під назвою «Сміємося разом». Під час заходу
діти показували акробатичні етюди та грали в ігри.
15 серпня в бібліотеці-філії № 3 відбулася казкотерапія «Чарівний світ казок».
15 серпня - майстер клас «Смаколики своїми руками».
15 серпня - «Чайна церемонія» на «Літній терасі».
20 серпня - історичний екскурс «Краса і велич символів державних».
20 серпня - патріотичний квест «Україна – це ми!».
20 серпня – майстер-клас «Лялька-мотанка із сіна».
21 серпня – конкурс знавців рідної України «ідний край понад усе».
22 серпня - літературна подорож «Байка розважає й моралі повчає» продовжила
цикл зустрічей.
22 серпня - напередодні святкових днів Дня Українського прапора та Дня
Незалежності, проходив майстер-клас з вишивки «Вчимося вишивати символи
України».
22 серпня - відбулась бесіда «Лікарські рослини».
22 серпня - відбулося відкриття Літературної резиденції «LitHouse».
25 серпня - «Бібліотека під відкритим небом» у святковій програмі до Дня міста
розгорнула книжкові інсталяції та майстер-класи для гостей міста.

27 серпня - літературне спілкування «Книжкова торбина для всієї родини» у
«Бібліотеці під відкритим небом».

У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі:
07 серпня - до 200-річчя від дня народження видатного українського
письменника, фольклориста, етнографа, перекладача і громадського діяча
Пантелеймона Куліша була організована книжкова виставка-персоналія «Не
забудеш мене поки віку твого, моя нене Україно», демонструвалися фільми:
«Пантелеймон Куліш. Українська література в іменах», «Невгамовний
Пантелеймон. Гра долі», та фільм за романом П.Куліша «Чорна Рада»,
проведено літературний портрет «Полум'яний герой України».
13 серпня - відбувся Духовний сніданок, ініційований Березнівською
районною державною адміністрацією. У заході взяли участь представники
влади, релігійних організацій, молодь та громадськість.
16 серпня - в рамках проекту «Оптиміст срібного віку» відбувся
шашковий турнір, приурочений Дню Незалежності України.
21 серпня - в рамках проекту «Оптиміст срібного віку» відбулась зустріч з
працівником територіального центру соціального обслуговування - Андрощук
Людмилою, під час якої фахівець надала консультації з питань призначення та
оформлення житлових субсидій.
22 серпня - година українознавства «Державний прапор - символ
незалежності України», та демонстрація фільмів «Незалежність: крок - за
кроком».
24 серпня - з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності України працівниками
бібліотек проведено розважальну програму «Ігри патріотів – 2019».
У Дубенському районі:
14-18 серпня - відбувася арт – семінар «Куст». Цьогоріч до Дубна
завітали поет та художник Анатолій Кичинський, поет, прозаїк,
літературознавець, журналіст Василь Кузан, поет – пісняр Сергій Лазо.
16 серпня – нічна екскурсія «Духи та легенди Дубенського замку».
У Дубровицькому районі:
14-28 серпня діяла виставка робіт Ютовця Михайла Павловича
художника із с. Нивецьк. Перша виставка самодіяльного художника була
організована в 1988 році в музеї бджільництва в Києві. Виставки проходили в
Сарнах та Дубровиці. У творчому доробку художника близько 300 картин.
23 серпня - Святкове засідання літературно-мистецького об'єднання
«Журавлина», приурочене Дню прапора України
У Рокитнівському районі:

2 серпня - відбулась презентація поетичної збірки «На роздоріжжі»,
місцевої авторки Валентини Зубчик.
15 серпня в інтернет-центрі бібліотеки проведений інтернет-круїз «В
Європу з Україною в серці».
19 серпня - години духовності «Лампада трьох Спасів».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
14-18 серпня – «Куст» всеукраїнський арт-семінар. П'ятиденна літературна
школа для письменників-дебютантів та бажаючих вдосконалити свою
літературну майстерність.
15 - 21 серпня у Гощі проходив Перший міжнародний мистецький пленер
«Гоща історична».
20 серпня, у селі Хотин відбулася міжнародна зустріч пластунів, які з’їхалися з
усього світу. Стартувала ювілейна пластова зустріч-джемборі «Рівно 30. Рівне»
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

