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Загальні питання
Серпень – проєкт «Ткана доріжка Незалежності». Проєкт ініційований
Рівненським обласним центром народної творчості та реалізовується спільно з
управлінням культури і туризму РОДА. Ідея полягає об’єднати талант, вміння,
досвід народних майстрів з 4-х районів нашої області і завдяки створити доріжку
в традиціях наших регіонів. Створена тридцятиметрова доріжка символізує
тридцять років Незалежності України. До втілення проекту залучені носії даної
традиції – ткалі-майстрині народної творчості Рівненської області, серед яких
заслужена майстриня народної творчості Ніна Рабчевська. Виготовлено на
станку, якому близько 200 років, ткалею Галиною Логощук.
14 серпня - відбулося вручення міської премії імені Василя Павлюка в
галузі народного мистецтва культурним діячам Рівного. Премії розміром у 19
тисяч гривень поділили між двома лауреатами: Анатолієм Сайчишином фольклористом, керівником інструментальних гуртів етнокультурного центру
Рівненського міського Палацу дітей та молоді та Орисею Рябунець - майстринею
декоративно-прикладного мистецтва, майстринею художньої вишивки та
виробів з бісеру.
17 серпня - на Рівненщині стартував освітній проєкт «Цифра в кишені», у
рамках якого для мешканців громад проводитимуть безкоштовне навчання щодо
користування онлайн-послугами: від купівлі квитків та оплати комунальних
послуг до запису до лікаря через сервіс HELSI. Наразі це пілотний проєкт, участь
в якому беруть Володимирецькій, Гощанській, Здолбунівській, Дубенській та
Сарненській громадах.
14 серпня - свято меду і трави «Золотіївські ряди»: смачні частування,
захоплюючі майстер-класи, розваги для дорослих та дітей, а також святковий
концерт.
20 серпня - у виставковій залі обласної організації Національної спілки
художників України відбулося відкриття виставки «Художники Рівненщині: 30
років незалежності».
22 серпня - на майдані Музики відбувся концерт «Музика під небом» в
рамказ заходів до 30-річчя незалежності України.
22-24 серпня - представлення Рівненщини на Всеукраїнському фестивалі
«Мандруй Україною» в Музеї народної архітектури та побуту в Пирогово, м.
Київ.
23 серпня - у м. Рівне відбулася церемонія урочистого підняття
Державного Прапора України, обласні урочистості та святковий концерт з
нагоди 30-річчя незалежності України та мистецька акція «Ткана доріжка
незалежності».
24 серпня - заходи з відзначення у м. Рівному 30-річчя Незалежності
України.

26 серпня - в Рівненському центрі підвищення кваліфікації та
перепідготовки працівників культури Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтва відбулася конференція для керівників музичних шкіл.
27 серпня - фестиваль українського народного танцю «Бурштинове
намисто».
28 серпня – урочисті заходи з відзначення Дня міста Рівного.
27-29 серпня - відбувся масштабний фестиваль-ярмарок «Бульба-фест»,
приурочений до Дня міста Рівне. Традиційно на фестивалі представлені
товаровиробники з різних регіонів України, фермери, майстри народноужиткової творчості.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
5 серпня - Міжнародний фестиваль органної музики «Жива музика органу»
в рамках фестивалю концерт в чотири руки та чотири ноги «Карнавал тварин та
інші дива».
8 серпня - Міжнародний фестиваль органної музики «Жива музика органу»
в рамках фестивалю сольний концерт Сальваторе Пронесті «Фантазії без
кордонів» (орган, Італія).
12 серпня - Міжнародний фестиваль органної музики «Жива музика
органу» в рамках фестивалю концерт «Мистецтво поліфонії» за участі Олени
Мацелюх (орган, Львів), Ірини Козачук (фортепіано, Рівне), Ігоря Мацелюха
(флейта Пана, Львів).
14 серпня - відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
авторської пісні та співаної поезії «Словоспів».
19 серпня - закриття Міжнародного фестивалю органної музики «Жива
музика органу».
26 серпня - концерт «З класикою в Європу» за участі академічного
камерного оркестру Рівненської філармонії (диригент Максим Левицький,
Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського) та соліста Стефана
Булиги (кларнет, Королівська музична академія у Лондоні).
27-28 серпня - Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation2021».
КЗ «Міський Будинок культури»
19 серпня – на Свято Яблучного Спаса відбулось концертно-театралізоване
дійство «У ріднім краю, як у раю».
23 серпня у виставковій залі МБК відбулось урочисте нагородження
ветеранів Народного Руху України з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
23 серпня відкрили виставку 10-го ювілейного Кубку Рівного з
фотомистецтва «Я люблю своє місто, я люблю свій край» та нагородили
переможців цього фотоконкурсу. Захід проходив в рамках діяльності народної
фотостудії «Простір Фото» МБК, керівником якої є Олександр Харват.

28 серпня відбулась Урочиста академія з нагоди Дня міста. На заході
нагороджували рівнян за особливі заслуги у різних сферах діяльності. Серед них
і працівники МБК – керівник народної фотостудії «Простір Фото» Олександр
Харват, керівник зразкового ансамблю танцю «Джерельце» Наталія Кірія та
організатор культурно-дозвіллевої діяльності Федір Стецик.
31 серпня - відбувся допрем’єрний показ фільму «Будні ковідні». Ідея
зняти цю соціально важливу картину виникла у головного лікаря рівненської
Центральної міської лікарні Євгена Кучерука. Реалізувати цей проект взялась
відеостудія «MediaLab» МБК під керівництвом Ольги Стельмах. Режисером та
сценаристом виступив Василь Черенков, а оператором та монтажером Михайло
Кликов.
КЗ «Рівненський міський палац культури»
1 серпня - в рамках Мистецького фестивалю «Рівне. Літо. Музика»,
виступи Оксани Бартосевич, Анастасії Рачек та Мирослави Очеретяної.
8 серпня – виступ Народного ансамблю скрипалів «Арієтта» в рамках
Мистецького фестивалю «Рівне. Літо. Музика».
15 серпня – виступ Зразкового танцювального ансамблю «Лада» та
Народного ансамблю танцю «Барви Лади» в рамках Мистецького фестивалю
«Рівне. Літо. Музика».
21 серпня відбулися завершальні концерти в рамках фестивалю «Рівне.
Літо. Музика»: виступ ансамблю сучасного танцю «Start Point Dance», керівник
Юлія Жалюк; Зразкового ансамблю сучасного танцю «Діалог», Народного
ансамблю сучасного танцю «Dia-dance», керівник Елла Манелюк, а також
Зразкового ансамблю танцю «Кралечка» і ансамблю сучасного танцю «X-Dance
Team», керівник Тетяна Волкова.
22 серпня - урочисте закриття фестивалю: нагородження усіх керівників
творчих колективів, які брали участь у фестивалі та виступ Народного ансамблю
скрипалів «Арієтта», керівник Валентина Подолянчук.
Рівненський академічний обласний театр ляльок
22 серпня- відкриття театрального сезону: показ вистави на сходах театру,
ігрова програма-руханка, проведення марафону «Візок казок».
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
12 серпня - презентація віртуальної виставки «Поле Берестецької битви:
історія досліджень».
12 серпня - до Всесвітнього Дня археолога для дітей молодшого віку
відбулася інтерактивна гра-дослідження «Дивовижна професія – археолог!».
20 серпня - відкриття виставки «Рівне. (1991-2021): хроніка подій» до 30річчя Незалежності України.

24 серпня - експонування виставки рівненських художників «Музейний
вернісаж» та патріотична акція до Дня незалежності.
28 серпня - відкриття художнього виставки «Резиденції Contemporary Art
Rivne» (роботи художників Рівного, Києва, Львова, Одеси, Луцька).
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1 серпня - творча зустріч «Знайомтесь: відеопоезія та співана поезія» за
участю молодих рівненських письменниць Олександри Комісарової та
Валентини Люліч.
2 серпня - майстер-клас з пошуку власного родоводу в рамках унікального
проєкту Рівненської обласної бібліотеки «Рівне та рівняни у фотографіях.
Цифрова пам'ять Рівного».
3 серпня - презентація виставки художників-аматорів Тамари Бацмай і
Оксани Буханської-Дзядек «Тут отчий дім – тут всі свої» до 30-річчя
Незалежності України.
4 серпня - гурман вечір з улюбленим музикантом «Луї Армстронг – легенда
світової джазової сцени».
4 серпня - веб-конференція із циклу «Реформи в державі».
8 серпня – до 150 річчя з дня народження Лесі Українки та 110 річниці від
дня написання п’єси «Лісова пісня», Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека спільно з Благодійним фондом «Погорина», за сприяння ITV Media
Group та ГО «Центр україно-грузинської дружби Сакартвело» провели творчу
зустріч «Україна + Грузія: нас єднає культура і Леся».
13 серпня - для членів ГО «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін»
відбувся майстер-клас по виготовленню шкіряного браслета.
15 серпня - тематичної зустрічі «Історична спадщина українців:
православні свята серпня».
15 серпня - Всеукраїнський «Веган-тур 2021» у Рівному: лекція про
веганство, збалансоване рослинне харчування та вплив тваринництва на зміни
клімату. Після лекції відбулася дегустація рослинних страв та показ фільму
«Домініон», який розкриває проблему використання тварин людиною.
16 серпня - у рамках проєкту «Бібліотека-партнер Goethe-Institut. Мова.
Культура. Німеччина» відбувся тематичний захід «Берлінський фестиваль
«Довга ніч Музеїв».
18 серпня - відкриття виставки-інсталяції «Книжкова справа Рівненщини
за роки незалежності України. 1991–2021 рр.».
18 серпня - тематичний захід «Незалежна Україна: шлях до мети» та
зустріч із борцями за незалежність України.
20 серпня - просвітницький дозвіллєвий захід для військових, які
проходять реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Їм
була проведена екскурсія центром міста – вулицями Драгоманова, Замковою,
сквером біля «Лебединки». Бібліотекар-екскурсовод розповіла про історію міста,
споруди, будівлі та пам’ятні знаки, які є на цих вулицях. Під час зустрічі, в

рамках реалізації акції «Бібліотека українського воїна», для госпіталю були
передані 60 книг різного спрямування.
22 серпня - презентація книги від УІК Альфреда Єнсена «Мазепа.
Історичні картини».
22 серпня - презентація дитячої книжки «Рівненський ґудзик» Сергія
Яблоцького, ілюстраторка – Анастасія Лєдяєва. Сергій Яблоцький – композитор,
поет та автор дитячих книг. «Рівненський ґудзик» – перша дитяча книга автора,
події якої відбуваються у реальному часі і місці, але з казковим персонажем.
23 серпня - презентація другого видання книги Івана Демянюка «Ми вище
прапор підіймемо!».
26 серпня - огляд-бесіда «Квітка пам’яті» до Дня пам’яті захисників
України. Проведення майстер-класу з виготовлення соняха.
28 серпня - лекція-тренінг С. Марковича «Медитація та наука щастя».
29 серпня - перегляд фільму з аудіодискрипцією «На глибині 6 футів» для
людей з інвалідністю по зору.
30 серпня - творча зустріч з Наталією Ярмошевич «В останніх акордах
літа». Наталія Ярмошевич - композитор, поетеса, виконавиця авторської пісні та
співаної поезії, викладач Дубровицької музичної школи, лауреат Міжнародних
та всеукраїнських конкурсів та фестивалів.
Рівненська обласна бібліотека для молоді
17 серпня - школа майстерності «Бібліопрофі». «Кібербезпека в
інформаційному суспільстві».
23 серпня - поетичний флешмоб «Україна назавжди» до 30-річчя
Незалежності України.
31 серпня - «Медіаграмотне чаювання» у рамках проєкту
«Медіаграмотність для громад», ініційованого програмою USAID «Мріємо та
діємо» за підтримки IREX.
Рівненська обласна бібліотека для дітей
23 серпня - історичний колаж «Україна: історія незламного народу» та
виставка переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Незалежна і
єдина - моя Україна».
ЦБС м. Рівне
17 серпня – тематична гра «Маленьким українцям про державні символи».
18 серпня - народознавча розвага «Я буду вас вчити віночок сплітати».
19 серпня - вікторина «Що за чудо Україна».
19 серпня - бібліотечні посиденьки «День пасічника»
19 серпня - літературне асорті «Читаємо, граємось, відпочиваємо».
22 серпня - година розваг «Веселі канікули».
У регіонах області:

У Рівненському районі:
6 серпня - Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника подарував унікальну пам’ятку релігійної культури княжої доби
Галицьке Євангеліє 1144 року КЗ «Культурно – археологічний центр
«Пересопниця». Рукописна пам’ятка є найдавнішою зі збережених до нашого
часу Євангеліє-тетр із тих земель, які згодом об’єдналися в Галицько-Волинське
князівство.
6 серпня - в історико-культурному заповіднику м. Острога відбулася
інтернет-виставка «Християнський символ віри княжої доби» (з археологічної
колекції музею).
20 - 22 серпня - Міжнародний художній пленер «На межі можливого» у м.
Корець.
22 серпня - у культурно-археологічному центрі «Пересопниця» відбулося
відкриття тематичної виставки «Велична і свята, моя ти, Україно!»
23 серпня - в історико-культурному заповіднику м. Острога відбулася
презентація оновленого експозиційного розділу постійної нумізматичної
виставки «Монети незалежної України».
27-29 серпня 2021 року на території Культурно-археологічного центру
«Пересопниця» тривав фестиваль «Від Князівської столиці до Пересопницького
Євангелія». Насичена та різноманітна програма фестивалю передбачала:
Святкову Літургію, пішохідні екскурсії, уроки стінопису, історичні
реконструкції, лицарські турніри, історичні та релігієзнавчі дискусійні панелі,
сплави на катамаранах, музичні дійства, презентації інсталяцій рукописних книг
України тощо.
У Дубенському районі:
17 серпня - в історико-культурному заповіднику м. Дубно відбулося
відкриття персональної виставки художніх робіт Віктора Гвоздинського «Моя
Україна», приурочена до 30-річчя Незалежності України.
20 серпня - у історико-культурному заповіднику м. Дубно відбулася
презентація тематичної виставки «Розвиток Дубенського замку в ретроспективі
30-річчя Незалежності України» з демонстрацією відеофільму.
У Сарненському районі:
08 серпня - роботу школяра з Сарненщини відібрали серед кращих у
Всеукраїнському конкурсі есе «Молодь про Конституцію України», це Андрій
Крат – вихованець Немовицької загальноосвітньої школи.
27 серпня - з нагоди 79-ї річниці Дня розстрілу євреїв нацистами відбувся
мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятних знаків на місцях поховань
представників
єврейської
національності
(лісовий
масив
поблизу
спорткомплексу «Сарни-Арена» м. Сарни).

У Вараському районі:
22 серпня - художник з Вараша Сергій Максимчук
переміг у
міжнародному конкурсі. «Кращий художник-2021», що проходив на Вінничені.
24 серпня – відбулися святкові урочистості з нагоди 30-ї річниці
Незалежності України.
24 серпня - автопробіг новоутвореним Вараським районом (до нього в
результаті децентралізації увійшли Володимирецький та Зарічненський райони)
Рівненщини організували Вараські районна рада та РДА.
29 серпня - у Вараші відбувся патріотичний забіг на честь загиблих Героїв
України «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Вараська громада цьогоріч
уперше приєдналася до всеукраїнської акції.
30 серпня – жителі Вараської громади до Дня знань провели акцію «Чужих
дітей не буває» і зібрали 75 тис. гривен. Акція відбулася під гаслом «Разом
робити добро легко».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
У серпні 2021 року в Рівному в рамках фестивалю «ART JAZZ»
відбудеться міжнародна резиденція «ART JAZZ School 2021» за участі 7 топових
представників джазової та фольклорної сцени з України, Польщі та Німеччини,
професійних викладачів, що мають відповідний міжнародний досвід викладання
та виступів. Це безкоштовна можливість неформальної якісної освіти для
молодих джазових музикантів, вокалістів та виконавців етнічного фольклору з
усієї України.
12 серпня - обласному центрі народної творчості відбулася онлайн-зустріч
«Культурні гранти лідери Рівненщини».
15 серпня - в парку культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка м. Рівне
відбувся гала-концерт Всеукраїнського фестивалю-конкурсу авторської пісні та
співаної поезії «Словоспів».
28-29 серпня - Міжнародний лучний турнір «Лучники усіх часів», парк
історичної реконструкції «Городище Оствиця».
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

