Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 10
2021 р.
Загальні питання
13 жовтня - відкриття міжнародного етнічного фестивалю «Ліра-Фест».
14 жовтня в урочищі Гутвин Рівненського району відбувся обласний
фестиваль патріотичної пісні «Героям слава!», приурочений 79-ій річниці
утворення Української Повстанської Армії, Дня Українського козацтва та Дня
захисників і захисниць України.
14 жовтня – урочистості до Дня захисниць та захисників України та Дня
українського козацтва: покладання квітів, вінків до пам’ятного знаку «Загиблим
за Україну» на площі Магдебурського права м.Рівне; Панахида і покладання
квітів, вінків до могил Героїв Небесної Сотні і Героїв загиблих в зоні АТО на
кладовищі «Нове»; «Пам’яті Героїв присвячується» біля Дошки Пам’яті Героїв
Небесної Сотні та Героїв загиблих в зоні АТО; На майдані Незалежності діяла
виставка-інсталяція «Відкрийте нам свої серця» присвячена 79-ій річниці
утворення УПА; Кобзарювання та лірникування біля храмів і на вулицях міста
учасників міжнародного етнічного фестивалю «Ліра-Фест»; Святковий концерт
учасників фестивалю, майстер-клас із традиційних українських, білоруських та
польських танців на майдані Незалежності.
15 жовтня - вшанування пам’яті загиблих у роки ІІ світової війни
представників Волинської інтелігенції. Панахида, покладання квітів, вінків в
урочищі «Видумка».
20 жовтня - цьогоріч обласну премію імені Ганни Леончук отримала
писанкарка й викладачка Рівненської художньої школи – Вікторія Степанюк.
Обласну нагороду, у розмірі 10 тисяч гривень, вручать майстрині за збереження
та охорону нематеріальної культурної спадщини. Вікторія Степанюк - авторка
більше 3 тисяч робіт, які знаходяться в музеях України, приватних колекціях
Європи та США.
22 жовтня в приміщенні облдержадміністрації відбулося засідання
координаційної ради з питань видавничої справи. На засіданні Ради розглядалося
питання з відбору кращих творів місцевих авторів за результатами проведеного
у вересні поточного року конкурсу.
28 жовтня – 77-а річниця вигнання нацистських окупантів з України,
меморіальні заходи, урочисте покладання вінків, квітів до пам’ятних місць,
тематичні заходи.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
12 жовтня - Вечір духовної музики. Концерт в залі камерної та органної
музики Камерного ансамблю «Київ-Брасс» Національного будинку органної та
камерної музики (м. Київ).
14 жовтня - концерт до Дня захисниць та захисників України.

17 жовтня - музична казка «Івасик - Телесик».
17 жовтня - «Від Шнітке до Моцарта», концерт в залі камерної та органної
музики за участю народного артиста України Йожефа Єрміня (фортепіано, м.
Львів).
КЗ «Міський Будинок культури»
07 жовтня – вистава «Вірні дружини».
12 жовтня – мистецька програма «Легенди осені».
12 жовтня – урочистості для особового складу ОК «Захід».
14 жовтня - ХVI Міжнародний Салон художньої фотографії
«Фотовернісаж на Покрову 2021». Фотовиставка і нагородження переможців.
14 жовтня - Вечір української народної пісні.
25 жовтня – творчий вечір Тетяни Бенедюк, знаної бандуристки, учасниці
народного вокально-інструментального тріо «Срібна терція».
26 жовтня - Зразковий ансамбль танцю «Перлинка» під керівництвом
Ольги Жемчугової-Копилової отримав дві премії лауреата ІІІ ступеня в номінації
народна хореографія в молодшій та середній категорії на 7-му Міжнародному
фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Яскрава країна» Закарпаття2021.
КЗ «Рівненський міський палац культури»
01 жовтня – «Гавайська вечірка» – в зразковому ансамблі танцю «Лада».
09 жовтня – «Я є Я, Де Я є» – дитяча танцювальна вистава.
10 жовтня – чемпіонат України зі спортивно-бальних танців.
15 жовтня – «Національно-визвольний сольник» – стендап Андрій Шегель.
23 жовтня - Всеукраїнський конкурс хореографічного мистецтва «Золотий
вінець Терпсихори». Для учасників проводилися безкоштовні майстер-класи:
«Основи класичного танцю», «Основи народно-сценічного танцю», «Основи
сучасного танцю». В конкурсній програмі брали участь колективи та окремі
виконавці з Тернопільської, Хмельницької, Волинської, Київської, Львівської,
Рівненської областей та м. Рівне.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
04 жовтня - Рівненський облмуздрамтеатр відкрив фестиваль-конкурс
«Homo Ludens».
11 жовтня - виставу «Гамлет» за Вільямом Шекспіром Рівненського
облмуздрамтеатру у Миколаєві на міжнародному фестивалі «Homo Ludens»
(«Людина, що грається») визнали переможцем в номінації «Краще втілення
класичної драматургії».
12 жовтня - «Клітка» - зоологічна фантазія для дорослих. (Автор О.
Косинський). Мала сцена.
13 жовтня - «Мартин Боруля» - комедія (Автор І. Карпенко-Карий).
14 жовтня - «Маруся Чурай» - поетична драма (Автор Ліна Костенко).
15 жовтня - «Останній строк» - драма на 2 дії. (Автор. В.Распутін).
17 жовтня - «Гамлет» - п’єса на 2 дії.

Рівненський академічний обласний театр ляльок
03 жовтня – «Бука» - вистава-гра для дітей.
10 жовтня – «Веселі пригоди на лісовій галявині» -казка про веселі
змагання.
16 жовтня - «Бабусині пригоди» вистава для дітей.
17 жовтня - «Казка з чарівної скриньки» вистава для дітей.
20 жовтня - В рамках проекту «Візок казок. Мандри Українським
Поліссям» за підтримки УКФ реалізувано інформаційний художній відеоролик
«Наш театр ляльок». Про все цікаве крізь кадри та слово творчого колективу.
Відеорежисер – Павло Осіпов.
23 жовтня – «Шолом, солдат…» лірична трагікомедія за п’єсою В. Орлова.
23 жовтня – «Маленька фея» вистава для дітей.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
1 жовтня - відбулося відкриття виставки «Музикою з’єднані серця.
Анатолій Грицай, Галина Салієнко, Іван Корсюк».
1 жовтня 2021 року Рівненський обласний краєзнавчий музей провів
щорічну історико-краєзнавчу конференцію. Цьогоріч темою конференції стала
нова та новітня історія Волині. У конференції взяли участь дослідники з різних
регіонів України: науковці з Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини,
Львівщини, Волинської та Харківської областей, м. Київ, м. Маріуполь і м.
Одеса. До Рівненського обласного краєзнавчого музею надійшло близько 40
заявок на участь у конференції.
6 жовтня відбулася презентація книги Миколи Федоришина «Музейний
комплекс у Пересопниці. 10 років минуло». Видання присвячене 460-річчю
Пересопницького Євангелія, 30- річчю Незалежності України, 10 –річчю
Культурно-археологічного центру «Пересопниця».
10 жовтня в парку Рівненського обласного краєзнавчого музею
відкрилася виставка «Срібний абрикос у склянці». Її підготували співробітники
музею за участю рівненської родини Терещуків. Захід проведено з метою
популяризації реліктового дерева гінкго, яке має унікальні цілющі властивості і
широко використовується у всьому світі.
12 жовтня на подвір'ї Рівненського обласного краєзнавчого музею
відкрили пам’ятний знак лауреату Нобелівської премії з економіки, випускнику
Рівненського реального училища Саймону Сміту Кузнецю, який у 1910-1915
роках навчався в навчальному закладі, де зараз розміщується краєзнавчий
музей. Саймон Сміт Кузнець — американський економіст єврейського
походження, який здобув освіту в Україні, лауреат Нобелівської премії з
економіки (1971).
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

3 жовтня - Творчий вечір Тараса Несміха, рівненського поета і музиканта.
5 жовтня - Показ інклюзивної вистави «Старий кухар» К. Паустовського з
аудіодискрипцією та перекладом жестовою мовою.
6, 7 жовтня – літературно-художній захід «Чудернацький світ Марії
Примаченко».
7 жовтня - виставка одного з кращих фотографів світу «Відблиски світла в
фотопоезії Яніса Глейзда» (Латвія).
10 жовтня – презентація художньої виставки студії творчості «Чаювання з
музою», керівник Аліна Оборська.
10 жовтня відбулася зустріч із спеціалістом в галузі інтегративної
медицини, лікарем-натуропатом Наталією Олександрівною Тороповською (м.
Київ), яка розповіла присутнім про основні складові формули здоров’я.
11 жовтня - літературознавчі студії на тему: «Конфлікт молодої людини та
суспільства в романі Стендаля «Червоне і чорне».
11 жовтня відбулася презентація книги «Таємничі легенди Рівного», над
якою працювала ціла команда фахівців: істориків, краєзнавців, письменників.
Серед них Вікторія Чимшит, Лідія Войтюк, Олена Бут, Тетяна Давиденко.
Художнє оформлення виконала Ольга Колеснікова.
12 жовтня - презентація книги «Рядові неоголошеної війни». Ідея видання
книги про наших земляків – захисників територіальної цілісності держави
належить Рівненській обласній організації Національної спілки журналістів
України (Дмитро Тарасюк). До участі запрошені депутати О.Алексійчук,
В.Мялик, О.Салійчук, учасники бойових дій, представники ОК «Захід».
13 жовтня - напередодні свята Покрови Божої Матері, Дня українського
козацтва та Дня захисників і захисниць України відбулися літературні читання
«ЗахисТи», за участі літературного об’єднання «Поетарх», клубу авторської пісні
«Музика мрій» та літературно-розвивальної студії «ЛітЕра».
13 жовтня - в рамках Клубу оптимістичного дозвілля відбулась чергова
зустріч на тему «Пет-терапія та анімалотерапія: доброта на сторожі здоров’я»,
присвячена Всесвітньому дню психічного здоров'я.
13 жовтня - патріотичний захід до Дня захисників і захисниць України та
Дня українського козацтва «Козацькому роду нема переводу».
15 жовтня - квест-вікторина «За сторінками улюблених казок» для
найменших відвідувачів бібліотеки.
17 жовтня – літературно-художній захід «Вечір українського романсу».
17 жовтня - публічна лекція «Незручне мистецтво: як зрозуміти
перформанс» (проводить художниця Дар'я Пугачова).
17 жовтня – лекція «Незручне мистецтво: як зрозуміти перформанс».
Художниця перформансу Дар'я Пугачова розповіла про мистецтво перформансу
та власні проєкти, реалізовані в Україні та Німеччині. Присутні переглянули та
обговорили фільм «Я прокинуся тоді коли цей фонтан буде наповнено», який
документує серпневий перформанс мисткині, реалізований у Рівному.
17 жовтня - Лекція-тренінг «Трансформація особистості 2» присвячена
історії життя та перетворень видатного голлівудського актора Річарда Гіра в
контексті його занять практиками тибетського шляху самозвільнення.

20 жовтня – тематична зустріч «Ноа Вебстер – батько американського
словника: мовознавчі студії».
21 жовтня - літературний глобус творчістю видатного французького
фантаста Жуль Верна.
21 жовтня – квест про права дітей «Я маю право знати свої права».
21 жовтня - конкурс на краще написання листа у майбутнє.
22 жовтня - Свято кулінарів-аматорів в бібліотеці з нагоди святкування
Міжнародного дня кухаря та кулінара.
24 жовтня – у клубі «Кіногурман» перегляд та обговорення кіношедевру
української класики, фільм Бориса Івченка «Пропала грамота».
25 жовтня - зустріч-знайомство з книгою Бернарда Карлсона «Тесла.
Винахідник електричної епохи» (Київ, 2020), що надійшла від Українського
Інституту Книги.
25 жовтня – тематична зустріч «Театр є мистецтво відображати».
26 жовтня - на платформі Google Meet відбувся мистецький урок серії
«Великі художники ХХ століття»: «Пікассо і його «Музи».
27 жовтня - відеоконференція із циклу «Твоє право: Калькулятор пенсії».
За якою формулою визначається пенсія і які документи необхідні; про труднощі,
що можуть виникнути при призначенні та нарахуванні пенсії; про судовий
порядок оскарження питань, пов'язаних із пенсійними виплатами на
сьогоднішній відеоконференції із циклу «Твоє право» розповідала адвокат, що
співпрацює з Рівненським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Тетяна Поліщук.
28 жовтня - відбувся круглий стіл, який об’єднав понад 100 бібліотекарів з
обласних, міських та сільських бібліотек Рівненщини. Віртуальна зустріч була
присвячена соціальному проєктуванню та ролі публічних бібліотек Рівненщини
у реалізації суспільно-корисних ініціатив у своїх громадах.
28 жовтня - онлайн-зустріч на тему: «Свято привидів: «шабаш» на ніч усіх
святих (хелоуін)». Учасники дізнавалися історію наймасовішого після Різдва
свята, про тонку межу між світами та Ніч пустощів увечері, напередодні
Хелоуіну.
Рівненська обласна бібліотека для молоді
1 жовтня - музичний захід: година «Подорож музичним містом».
6 жовтня - прес-конференція з нагоди старту БУР-табору у рамках
створення молодіжного простору
7 жовтня - презентація книги кандидата педадогічних наук, викладача
РКЕБу В’ячеслава Білецького «Фізика і астрономія на календарі».
8 жовтня - зустрічі «Дієві механізми захисту осіб, які потрапили у складні
життєві обставини та потерпілих від домашнього насилля».
10 жовтня - показ фільму «Піаністка» в рамках фестивалю «Тиждень
австрійського кіно».
11 жовтня - зустріч з рівненською письменницею Ксенією Циганчук у
рамках волонтерського табору Будуємо Україну Разом – БУР.
12 жовтня - зустріч з письменником Максимом Кідруком у рамках
волонтерського табору Будуємо Україну Разом – БУР.

12 жовтня - година мужності «Україна понад усе» за участі ГО «Обласна
ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини».
13 жовтня - захід у форматі історичної довідки – «УПА: відповідь
нескореного народу».
13 жовтня - презентація перевидання книги «Княжа слава» українського
письменника, педагога, видавця, громадського діяча Антіна Лотоцького,
присвячена пам’яті відомого просвітянина, книговидавця Михайла Борейка.
13 жовтня - зустріч з письменником, журналістом, волонтером, атовцем
Владом Якушевим.
15 жовтня - у рамках волонтерського табору БУР (Будуємо Україну Разом)
відбувся показ фільму «Просто зроби це» («Just do it»), 2015.
15 жовтня - тренінг з гендерної рівності у рамках БУР-табору.
16-18 жовтня - працівники Рівненської обласної бібліотеки для молоді
взяли участь у Всеукраїнському спеціалізованому тренінгу «Координація та
залучення волонтерів».
17 жовтня - показ фільму «З Австрії до Австралії» в рамках фестивалю
«Тиждень австрійського кіно».
20 жовтня - Школа майстерності «Бібліопрофі» «Вебліографічні ресурси
українських бібліотек».
21 жовтня - поетична година «В моїй душі гніздилася любов» (85 років від
дня народження Івана Драча).
21 жовтня - ювілейна імпреза «Ідеальна музика – тиша» (70 років Стінгу).
21 жовтня - квест по енергоефективності «Знайди енергію».
21 жовтня - презентація книги Борислава КолиЯк «Щоденник українського
поляка».
25 жовтня - арт-виставка «Бібліотека майбутнього очима дітей».
Рівненська обласна бібліотека для дітей
07 жовтня - творча зустріч з рівненською письменницею Іванною Голуб
«Таємниця лялечок».
13 жовтня - патріотичний брейн-ринг «Від козаків до наших днів» (до Дня
захисниць та захисників України та Дня українського козацтва).
13 жовтня - лицарський турнір «Українські козаки – наша слава навіки» (до
Дня захисниць та захисників України та Дня українського козацтва).
ЦБС м. Рівне
03 жовтня – година доброти «Летять літа неначе журавлі».
05 жовтня – поетична палітра Юрія Матвійчука.
07 жовтня – перегляд документального фільму «З Австрії до Австралії» в
рамках фестивалю «Тиждень австрійського кіно».
07 жовтня – онлайн-презентація однієї книги «Щойно з друку».
06 жовтня – творчий портрет «Дорогою до майстерності», До 140-річчя
від дня народження Івана Кочерги, українського драматурга.
10 жовтня – літературний портрет «Іван Кочерга – видатний драматург».
10 жовтня – арт-година «Чарівний світ мистецтва Ярослава Борисюка».

11 жовтня – музична композиція «Мужності й геройства свято».
11 жовтня – виставка-екскурсія «Україна козацька».
11 жовтня – патріотичні ігри «Маленькі джури».
12 жовтня – осіння розвага «Золота осінь – чарівниця».
12 жовтня – інформаційна година «Міжнародний день сільських жінок»
13 жовтня – кіноперегляд «Кіборги».
13 жовтня – квест «Козацькі скарби».
18 жовтня – розважальна гра «Вправний кухар» (до Міжнародного дня
кухаря і кулінара)
19 жовтня – вечір поезії «Він любив синівською любов’ю свою Україну»
(до 85-річчя від дня народження Івана Драча, українського поета, перекладача,
кіносценариста, драматурга, державного і громадського діяча).
19 жовтня – бібліокруїз «Цікаво про книги та бібліотеки».
20 жовтня – експрес-гра «Два крила, що тримають людство».
22 жовтня – інформаційна година «Джанні Родарі та його знамениті
«Пригоди Цибуліно»» (До 100-річчя від дня народження письменника).
Рівненська міська бібліотека (мікрорайон Ювілейний)
У регіонах області:
У Рівненському районі:
07 жовтня - Культурно-археологічний центр «Пересопниця» представив
відеороботу про фестиваль «Від Князівської столиці до Пересопницького
Євангеліє».
09 жовтня - на Рівненщині в селі Новомалин відкрили пам'ятну дошку
польському скульптору Томашу-Оскару Сосновському. Вона містить підписи
двома мовами, її поставили за кошти Європейського союзу. Пам'ятний знак
встановили на стіні каплиці колишнього палацу роду Сосновських-Довгяло
13 жовтня - в рамках реалізації проєкту «8 поДІЙ для об‘єднання» в
Острозькій
громаді
відбувся
Художній
пленер
«ОСТРОЖЧИНА
ТУРИСТИЧНА».
13 жовтня - в Острозькому замку відкрили виставку усміхнених святих.
Тридцять унікальних ікон, на яких святі посміхаються, можна буде побачити в
оновленій експозиції Державного історико-культурного заповідника Острога.
Музей реалізував проєкт «Експозиція Острозької іконописної майстерні в
Острозькому замку».
16 жовтня - В Гощанській територіальній громаді відкрито Кіноклуб
Docudays UA «Кіно довжиною в життя».
16 жовтня в м. Острог розпочався обласний фестиваль театрального
мистецтва «Палітра театральної осені». Фестиваль проводиться з метою
подальшого розвитку аматорського театрального мистецтва в області, активізації
роботи народних аматорських театрів, збагачення їх репертуару виставами
національної класичної та сучасної драматургії та популяризації творчих
надбань. 16 жовтня свої виступи презентували: народний аматорський театр
комунального закладу «Радивилівський міський Будинок культури»
Радивилівської міської ради п’єсою «Безталанна» І.Карпенка-Карого, режисер
Григорій Комар та народний аматорський театр комунального закладу

«Березнівський міський будинок культури» Березнівської міської ради п’єсоюводевіль «Хто сміється – тому не минеться» І.Тендетникова, керівник Наталія
Губернюк. 17 жовтня свою творчість презентував театральний колектив
«Вертеп» Палацу культури УСО ВП «Рівненська АЕС» п’єсою «Кольори»
сучасного українського драматурга Павла Ар’є, керівник Сергій Онуфрійчук.
16 жовтня – заходи до 25 – річчя від дня заснування Товариства польської
культури Здолбунівщини.
17 жовтня - в історичному музеї Іваничів відкрили оновлену експозицію
«Вітчизну прославили мужністю», приурочену Дню захисників і захисниць
України.
19 жовтня - презентацій книги Марії Ткачівської «Княгиня Острозька».
У Дубенському районі:
03 жовтня – у Дубні відбувся фестиваль «Мандруй Рівненщиною». У
програмі фестивалю: презентації туристичних продуктів, культурних і
гастрономічних регіональних потенціалів; майстер-класи з кулінарії та різних
народних промислів; виступи народних колективів із усіх районів області.
10 жовтня - Перший обласний фестиваль історії, побуту та народної
творчості «Перенятинські вали» в с. Перенятин Радивилівської міської ради
Дубенського району
18 жовтня - В рамках Всесвітнього дня туризму відбувся туристичний
фестиваль «Мандруй Рівненщиною» на території Державного історикокультурного заповідника м.Дубно. Особливою подією було відкриття сучасного
туристично-інформаційного центру Via Regia Ukraine в Дубенському замку.
У Сарненському районі:
09-10 жовтня - у Рокитному відбувся всеукраїнський повстанський
фестиваль «Олевська Республіка». «Олевська Республіка» – патріотичний
фестиваль на Поліссі відбувся у селищі Рокитне, де 80 років тому був перший
штаб УПА «Поліська Січ», і звідки розпочиналася «Олевська операція».
16 жовтня - у Сарненському історико-етнографічному музеї запрацював
новий експонат просто неба – хата селянина із шинком.
У Вараському районі:
06 жовтня - Українські пісні у виконанні 85-річної Домініки Чекун з
Зарічненського району, потрапили до аудіоколекції ЮНЕСКО. Співачка знає
більше 100 українських пісень та сама їх виконує. Жінка організувала гурт
«Старі Коні» та дає майстер-класи з вокалу. До початку пандемії гурт встиг
виступити в Білорусі, Угорщині та Польщі. Також вона виступила з сольним
концертом в Парижі в рамках міжнародного проєкту «Поліфонія».
08 жовтня - Музей волинської ікони презентує жителям Вараша та гостям
міста виставку «Цариця небесна, матір земна».
22 жовтня - вихованки хореографічного гуртка «FlashDance» підліткового
клубу «Обрій» Вараського міського центру соціальних служб здобули ІІІ місце
на Всеукраїнському конкурсі сучасної хореографії «Інший вимір».
Просвітництво. Художня самодіяльність.

13 жовтня – у Рівному відбулася презентація книги Володимира
В'ятровича «Нотатки з кухні «Переписування історії».
14 жовтня - фестиваль козацької звитяги «Покровський вітер» в
козацькому таборі «Гайдамаки» м. Рівне.
14 жовтня - Свято вулиць Петра Могили і Коперника. Свято пива в
«Європейському дворику «Бергшлосс».
15 жовтня - Лірницька Покрова на Оствиці в рамках Міжнародного
етнічного фестивалю «Ліра-Фест». У програмі: майстер-клас із вивчення гри на
лірі, кобзі та бандурі, виставка та майстер класи із виготовлення традиційних
музичних інструментів, виступи фольклорних колективів, лірників, бандуристів
та кобзарів із Рівного, Києва, Івано-Франківська, Сум.
20 жовтня - Новий мурал з’явився на стінах комунального закладу
«Рівненська обласна бібліотека для молоді». Його створили учасники
волонтерського табору «Будуємо Україну Разом».
23 жовтня – стартував літературний фестиваль «СУПкультура»
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

