Довідка про культурне життя Рівненської області
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2021 р.
Загальні питання
13 вересня - визначено лауреата обласної літературної премії імені
Світочів 2021 року – ним став Кралюк Петро за книгу повістей та оповідань
«Каган і хохлята». Кралюк Петро – письменник, професор, філософ, науковець,
завідувач кафедри історії держави і права Національного університету
«Острозька академія». Член обласного відділення Національної спілки
письменників України. Автор близько 20 книг. Лауреат міжнародного конкурсу
«Чорнослив» (1992), Всеукраїнського конкурсу «Україна. Духовні острови»
(2008), премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2009), переможець у номінації
«Гордість Волині» щорічної премії «Людина року Волинського краю» (2012).
25 вересня - Всеукраїнський ярмарок-форум «Український національний
костюм: поліський вимір».
Оголошено прийом документів на здобуття обласної премії в галузі
народного хорового мистецтва імені Федора Гощука. Премія заснована з метою
вшанування пам’яті композитора, видатного хорового диригента, педагога,
заслуженого працівника культури України. Присуджується композиторам, які
працюють у сфері української народної музики, керівникам, диригентам
народних хорових колективів, окремим виконавцям народних пісень і музики
(вокалістам, інструменталістам), які своєю діяльністю сприяють збереженню та
популяризації українського народного хорового мистецтва.
Оголошено прийом документів на здобуття обласної премії імені Ганни
Леончук за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини. Премія
присуджується до дня народження Ганни Леончук - першого заслуженого
майстра народної творчості України на Рівненщині.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
09 вересня – концертна програма «Музика в Джинсах» за участі
академічного камерного оркестру Рівненської філармонії.
12 вересня – «Крізь роки і печалі» – концерт присвячений творчості Ліни
Костенко.
16 вересня – «Музика великого генія. Й.С. Бах», за участі Олени Мацелюх
(орган).
19 вересня - показ дитячої опери «Коза-Дереза» за твором Миколи
Лисенка.
19 вересня – «Джаз з органом». Беруть участь: академічний камерний
оркестр рівненської філармонії, диригент Сергій Лихоманенко (м.Київ), Олена
Мацелюх (орган, м.Львів), Влад Солодовніков (фортепіано, м.Київ), Ігор
Мацелюх (саксофон, м.Львів). В програмі концерту авторські джазові

імпровізації на відомі теми Й.С. Баха, С. Рахманінова, Ф. Шопена, українських
народних мотивів та сучасних рок-композицій.
КЗ «Міський Будинок культури»
08 вересня – бенефіс Наталії-Марії Фарини «Два імені – одна любов».
12 вересня – мюзикл «Гуцулка Ксеня».
16 вересня - чвертьфінал Західної Ліги сміху за участю 12 колективів зі
всієї України.
КЗ «Рівненський міський палац культури»
12 вересня – стендап «батл тур» від Вадима Дзюнько, Лери Мандзюк,
Максима Кравець, Романа Щербана та Богдана Вахнича.
23 вересня – телезйомка Першого Рівненського гумористичного проекту
«Smile Шоу» клубного об’єднання «КВН м Рівного».
26 вересня - стендап тур Єгора Шатайла «Тимчасові незручності».
30 вересня - відкрився 53 театральний сезон виставою «C'est La Vie» за
п’єсою Жана Ануя «Оркестр». Цього літа на 26 Всеукраїнському фестивалі
«Від Гіпаніса до Борисфена» вистава отримала найвищу нагороду - Гран Прі.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
19 вересня - відкриття театрального сезону, показ вистави «Гамлет».
Рівненський академічний обласний театр ляльок
5 вересня – прем’єра вистави «Шолом, солдат…» (16+)
26 вересня – вистава «Дім Бернарди Альби» за п’єсою Федеріко Гарсія
Лорки. Постановка кафедри театральної режисури РДГУ, режисер-постановник
Виннічик Олена.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
17 вересня відбулась презентація проєкту «Стратегія Рівненського
обласного краєзнавчого музею». Основна ідея проєкту в тому, що Музей самодостатній культурно-туристичний об’єкт, центр тяжіння в регіоні. РОКМ яскравий магніт, що зберігає унікальні скарби, ознайомлення з якими варте
відвідання Рівного. Мета проєкту: використовуючи наявні матеріальні, історикокультурні, управлінські ресурси та можливості музею перетворити його на
РЕСУРС розвитку території, ЦЕНТР тяжіння для міста та області.
17 вересня на подвір'ї обласного краєзнавчого музею відбулась презентація
виставки «Крим. Народ. Історія. Сьогодення», яку підготували науковці
Львівського музею історії релігії.

29 вересня - відкриття вуличної виставки «Місто, яке (не) пережило»
(інсталяція - символ містечок-штетлів, які були знищені в Україні за часів
німецької окупації).
30 вересня - відкриття виставки «Музикою з’єднанні серця. І. Корсюк,
Г.Салієнко, А.Грицай».
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
01 вересня - флешмоб до Всесвітнього дня знань «Хай буде мир віднині і
довіку!»
05 вересня - з нагоди головної гуманістичної події країни –
Всеукраїнського маршу за тварин, який відбувся за ініціативи гуманістичного
руху
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американськопівденнокорейського фантастично-пригодницького фільму-драми «Окча»
(2017). Окрім того відкрилася благодійна виставка-аукціон Тетяни Белащук
направлена на допомогу тваринам Центру Адопції «Надія на дім». Виставка
Тетяни діє разом із фотовиставкою Євгенії Ковальової та Віталія Хоменка.
05 вересня - презентація виставки живопису рівненської художниці Наталії
Пастухової «Вірус щастя».
08 вересня - перегляд фільму з аудіодискрипцією «1+1» для людей з
інвалідністю по зору.
09 вересня у бібліотеці відбулося заняття на тему «Причини виникнення
пожеж та правила користування вогнегасниками» з практичним використанням
вогнегасників.
09 вересня - літературний етюд «Іван Франко – грані таланту».
12 вересня - творча зустріч з молодим солістом-виконавцем, лауреатом
Міжнародних і всеукраїнських конкурсів Павлом Подкопаєвим, студентом 5-го
курсу університету Казимира Великого в Бидгощі, за спеціальністю класичний
спів.
12 вересня - лекцію-екскурс до Дня українського кіно «Поетичне кіно
України».
14 вересня - година спілкування з істориком А. Жив’юком, істориком,
головою Рівненської організації Національної спілки краєзнавців України на
тему «Газеті Уласа Самчука «Волинь» - 80 років».
16 вересня - презентація книг рівненської письменниці Ксенії Циганчук
«Право на вбивство», «Привиди серед нас».
16 вересня - відбувся огляд-презентація «Рівне танцювальне. Володимир
Лібовицький»: про життя видатного уродженця села Новини Чеські, що на
Рівненщині.
19 вересня - завершальна лекція-практикум з японської «формули щастя
«Ікіґай»+практика джана медитації.
19 вересня - відбувся перший у Рівному обмін кімнатними рослинами та
майстер-клас з виготовлення субстрату для орхідей.
20 вересня - квест-вікторина «Розвивай емпатію через книги».

22 вересня - лекція-бесіда «Подорож пряними рослинами».
26 вересня - презентація третього альбому авторської пісні та співаної
поезії Валентини Слуквіної «Калейдоском пісень».
27 вересня - урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Вручення
обласної літературної премії імені Світочів. (лауреатом цьогорічної премії став
Петро Кралюк – письменник, професор, філософ, науковець, завідувач кафедри
історії держави і права Національного університету «Острозька академія», за
книгу повістей та оповідань «Каган і хохлята»).
28 вересня - зустріч з паралімпійцями Миколою Синюком і Юлією
Іванецькою.
28 вересня - Історія однієї книги: енциклопедичному довіднику «Митці
Рівненщини» Б. Столярчук а 10 років.
29 вересня - тематичний захід «Бабин Яр: історична пам'ять та
справедливість» до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.
29 вересня - літературно-художній захід «Олександр Довженко.
Зачарований Десною».
30 вересня - мистецький захід «Химерний світ Марії Приймаченко».
30 вересня - зустріч-етюд «Літературні стежки краєзнавчого журналу
«Погорина» : історія і сьогодення».

Рівненська обласна бібліотека для молоді
01 вересня - бібліомікс «Україна – мій рідний край».
01 вересня - бібліотечний урок з краєзнавства «Маленька Україна великого
мецената Федора Штенгеля» (з нагоди Дня знань).
01 вересня - історична гра вікторина «Україна – це я».
05 вересня - літературно-музична імпреза «Хтось добрим словом і мене
згадає…» (165 років від дня народження Івана Франка).
12 вересня - арт-клас «Кольорові пальчики».
16 вересня - аrt-спогад «Геній їз сотнею облич: пам’яті Богдана Ступки».
19 вересня - зустріч-бесіда із лікарем-педіатром Наталією Віблою.
21 вересня - творча зустріч з Віктором Янкевичем.
21 вересня - майстер-клас по виготовленню «Соняха пам’яті» (до
вшанування пам’яті захисників України).
23 вересня - правовий полілог «STOP, булінг!» (за участі Рівненського
місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги).
26 вересня - виставка творчих робіт користувачів бібліотеки «Молодіжна
бібліотека майбутнього очима дітей» (з нагоди 45-річчя заснування).

Рівненська обласна бібліотека для дітей
1 вересня - «Україна починається з тебе» - патріотична година до Дня знань.

12 вересня - «Лідер читання – 2021» – підсумковий захід та відзначення
переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячого читання.
16 вересня - Знайомство з професією аніматора – бібліофреш.
21 вересня - «Мир планеті, щастя дітям» (до Міжнародного дня миру) –
патріотична квест-гра.
23 вересня - «Гудзикові варіації» – ярмарок творчих ідей.
30 вересня - «Світ чудес – дитяча бібліотека» (до Всеукраїнського дня бібліотек)
– бібліошоу.

ЦБС м. Рівне
07 вересня - онлайн-зустріч з Іванною Голуб «Залежність від соціуму: що люди
скажуть?».
09 вересня – гра-забава «Здоров’я – криниця сили і краси».
10 вересня – інформаційний огляд «Цікаво дітям і батькам».
12 вересня - літературна подорож «Дивовижні історії від Роальда Дала».
14 вересня - презентація творчості рівненських поетів «Погляд на життя очима
поета».
14 вересня - зустріч з майстером рейки (природнього зцілення) Нелею Строкаль
«Енергія Рейкі»
16 вересня - осіння розвага «Заходь у гості щедра осінь».
16 вересня - творча зустріч з рівненською письменницею Тамарою Станковою.
21 вересня - лекція з елементами тренінгу «Я і моя зовнішність» із циклу
теоретично-практичних занять «Ресурсність жінки».
22 вересня - пізнавальна година «Вічний вогонь партизанської слави».
22 вересня - інформаційний фуршет «Подорож морем» до Всесвітнього дня
моря.
22 вересня - зустріч з рівненською письменницею Вірою Мельниковою.
У регіонах області:
У Рівненському районі:
02 вересня - культурно-археологічний центр «Переспониця», що на
Рівненщині, поповнився репринтом стародруку Євангелія Бучацького.
06 вересня – святковий концерт з нагоди відзначення Дня воєнної розвідки
України в приміщенні клубу військової частини А2798, с. Дуби
12 вересня - Новий туристичний велосипедний краєзнавчий маршрут, що
охоплює низку археологічних та культурно-історичних пам’яток, проклали у
Рівненській області. На маршруті учасники побачили пам'ятку археології
«Козацькі могили», церкву Святого Миколая 1785 року, капличку у Бродові,
понтонний міст, церкву Святої Трійці 1740 р. в Михалківцях, млин-вітряк,
гігантський 750-тонний екскаватор та колишній маєток Маркович.

15 вересня - «Острог молодіжна столиця – 2022». В програмі заходу:
культурні та мистецькі події, освітні та бізнес тренінги, спортивні та туристичні
квести.
26 вересня - Реалізація проєкту «Музика в замку». Концерт у надбрамній
вежі історико-культурного заповідника м. Острог академічного камерного
оркестру обласної філармонії, диригент Юрій Скрипник.
У Дубенському районі:
02 вересня - у Дубні на фасаді ВСП «Фаховий коледж культури і мистецтв
РДГУ» відкрито меморіальну дошку заслуженому працівнику культури України,
викладачу-методисту, регенту хору духовенства Дубенського благочиння,
керівнику ансамблю народних інструментів «Віночок» Дубенського училища
культури, керівнику хору Покровського собору Олегу Івановичу Кривенчуку.
15 вересня - в історико-культурному заповіднику м. Дубно відбулася
презентація пригодницького роману Анни Морозової «Четвертий помічник
Святого Христофора».
11 травня в селі Вербень відбулися заходи з нагоди вшанування пам’яті
загиблих воїнів УПА за волю і Незалежність України.
15 вересня – на базі Боремельської громади відбувся форум «Територіальні
громади Рівненщини і Волині: взаємодія органів законодавчої, виконавчої влади
та місцевого самоврядування».
17 вересня в селищі Демидівка біля пам’ятного знаку жертвам політичних
репресій 30-их 50-ит років минулого століття відбулося вшанування жертв
НКВС, участь у якому взяли селищний голова Сергій Радченко, голова
Демидівського товариства політв’язнів та репресованих Олена Рашко, учні та
вчителі Демидівського ліцею, працівники установ, організацій.
19 вересня - Фотоісторію 130-го окремого розвідувального батальйону
представили у Дубні.
У Сарненському районі:
02 вересня - пам’ять полеглих у часи Другої світової війни вшанували на
Сарненщині.
05 вересня – в Рокитному відсвяткували День селища. Впродовж дня
відбулося багато різноманітних культурно-розважальних заходів: майстеркласи для дітей, виставка творчих робіт КЗ «Дитяча музична школа», показові
виступи вихованців Рокитнівської ДЮСШ, змагання зі стрітболу, дитячий бодіарт, конкурс малюнків на асфальті, веселі старти та шоу повітряних зміїв.
Концерт «Люблю тебе, моє Рокитне!».
26 вересня 2021 року в с. Рокитне Рокитнівської територіальної громади
відбувся обласний відкритий етно-фольк-фестиваль «Збериса, мой родоньку…».
Фестиваль проводиться з метою вивчення і популяризації родинної обрядовості,
розвитку пісенно-музичної спадщини, традицій та обрядів поліщуків,
ознайомлення з культурою і традиціями Полісся, культурною спадщиною
українського народу.

У Вараському районі:
01 вересня - із нагоди Дня знань у Вараській громаді відбувся велозаїзд від
с.Заболоття через м.Вараш, села Стара Рафалівка, Собіщиці, Більська Воля,
Рудка до Білого озера. Участь в активності, що організовується уже другий рік
поспіль, взяли 116 учасників, серед яких майже сотня дітей.
12 вересня в рамках святкових заходів до Дня міста Вараш відбувся
обласний фестиваль народної творчості та побуту «Барви Надстир’я» та
фестиваль «Енергія мистецтва» EnergyArtFest.
13 вересня - у Вараші стартувала Міжнародна акція «Всесвітній день
прибирання «World Cleanup Day» в Україні". Її мета – очистити забруднені
території від сміття та мотивувати громадян ставати більш свідомими та
зменшувати кількість відходів.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
17 вересня – стартував триденний фестивалю водного туризму на річці
Горинь.
20 вересня - актовій залі інституту мистецтв РДГУ відбулося урочисте
засідання обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки

Матеріал підготувала А. Хамедюк.

