Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 01 2022 р.
Загальні питання
01 січня - на Рівненщині вшановували пам'ять Степана Бандери, від дня
народження якого виповнилося 113 років. З цієї нагоди відбулися поминальні
заходи у низці населених пунктів області, до яких долучилися й депутати
обласної ради.
14, 16 січня – в рамках XVIII фестивалю пісенно-музичного мистецтва
«Різдвяні піснеспіви» відбувся концерт аматорських колективів на головній
сцені міста.
19 січня - в рамках XVIII фестивалю пісенно-музичного мистецтва
«Різдвяні піснеспіви» відбувся концерт аматорських колективів біля СвятоПокровського кафедрального собору.
22 січня - відбулося урочисте покладання квітів біля пам’ятника Т.Г.
Шевченка з нагоди Дня Соборності України.
22 січня - за значний особистий внесок у державне будівництво,
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток
Української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю Указом Президента України
№ 27/200 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня
Соборності України» почесне звання «Заслужений майстер народної творчості»
присвоєно Гринбокому Леоніду Петровичу - художникові-керамісту,
викладачеві комунального закладу «Рівненська дитяча музична школа імені А.І.
Мартиненка» Рівненської міської ради.
23 січня - увосьме у Рівному проходило співоче шоу «Битва Хорів».
27 січня - питанням координації зусиль щодо вироблення стратегій
розвитку туризму в територіальних громадах була присвяченя zoom-нарада
керівниці Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації
Любові Романюк та її заступниці Ярослави Гаврилової з профільними
заступниками голів райдержадміністрації та керівниками територіальних
громад Рівненщини.
31 січня - відбулася нарада з питань проведення ремонтно-реставраційних
робіт на пам'ятках архітектури України за участю керівництва області,
директорів обласних закладів культури та спеціалістів. «Велика реставрація»
триває. Від області ввійшли проекти 4 об'єктів: Державний історикокультурний заповідник м. Дубно (палац Любомирських), Державний історикокультурний заповідник м. Острога (Замок та Луцька вежа), Рівненський
обласний краєзнавчий музей, Національний історико-культурний заповідник
"Поле берестецької битви".
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія

11 січня - відкриття органного фестивалю «Органний собор-2022».
16 січня - в рамках органного фестивалю «Органний собор-2022»
відбувся концерт «Різдвяна феєрія. Від бароко до джазу» за участю Максима
Сидоренка (орган, м. Київ), Ірини Криворученко (меццо-сопрано, м. Рівне).
16 січня - показ дитячої вистави К.Сен-Санс «Карнавал тварин».
17 січня - міжнародний проєкт «JAZZ Classic» за участі Олени Перчук
(вокал, Ізраїль), Ігоря Перчука (рояль, Ізраїль), Сергія Лазо (поезія, вокал,
гітара, Україна).
18 січня - в рамках органного фестивалю «Органний собор-2022»
відбувся концерт «Невідомі шедеври» за участі Юлії Ландаун.
20 січня - концерт «Різдвяний подарунок» за участі академічного
камерного оркестру та Євгенії Бельмас (орган).
22 січня - в рамках органного фестивалю «Органний собор-2022»
відбувся концерт Ілона Біргеле (орган, Латвія) з програмою «Вишукана грація».
25 січня - в рамках органного фестивалю «Органний собор-2022»
відбувся концерт «Містики XX століття. Шнітке та Шостакович» за участі
Євгенії Бельмас (орган, м. Рівне), Тетяни Андрієвської (скрипка, м. Київ).
30 січня - закриття органного фестивалю «Органний собор-2022» за
участі Ірини Харечко (орган, м. Київ), Академічного камерного оркестру
Рівненської обласної філармонії, диригент Юрій Скрипник.
КЗ «Міський Будинок культури»
15 січня – засідання клубного об’єднання «Щасливий вік».
16 січня – концерт «Різдвяні зустрічі».
27 січня – концерт «Harry Potter » - музика з фільмів у виконанні
національного духового України.
КЗ «Рівненський міський палац культури»
2 січня – Благодійний концерт за участі переможця «Голосу країни» отця
Олександра Клименка та півфіналістки «Голосу країни» Галини Куришко.
13 січня – Різдвяна програма народного аматорського ансамблю
скрипалів «Арієтта».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
03, 04, 05, 08 січня - показ новорічно-різдвяної вистави «Чарівні пиріжки
Червоної Шапочки».
15 січня - показ вистави «Клітка» (мала сцена).
16 січня - показ вистави «Мартин Боруля».
23 січня - показ вистави «Гамлет».
25 січня - показ вистави «Павук» (мала сцена).
26 січня - показ вистави «Сватання на Гончарівці».
27 січня - показ вистави «Маруся Чурай».
28 січня - показ вистави «Наташкіна мрія» (мала сцена).

29 січня - показ вистави «Люди. Тіла. Метаморфози» та вистави «Дикун»,
30 січня – показ вистави «Біла ворона».
Рівненський академічний обласний театр ляльок
14 січня - завершення офіційниого циклу новорічно-різдвяних видовищ,
вистав за участі фольклорного гурту «Горина» , та дитячого колективу
«Журавлина».
19 січня – «Корнієвий вертеп» старовинна історія на новий лад.
20 січня – вистава «Різдвяна ніч».
22 січня – вистава «Снігова королева»
23 січня – вистава «Казка про Омелька», «Мерзни, мерзни, вовчий хвіст».
29 січня - вистава «Як козаки Новий Рік зустрічали».
30 січня - вистава «Рукавичка» та вистава «Білий Кіт та Новий Рік».
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
14 січня відбулося відкриття виставки «Музейний мільйон». На виставці
представлені монети і банкноти близько 70-ти країн світу, які охоплюють 6
континентів.
21 січня - до 30-річчя затвердження Верховною Радою України
Державного Герба України, відбулося відкриття банерної виставки «Символ
твоєї свободи. 100 років Державного герба України».
24 січня відбулося відкриття виставки «О. Ірванець. Неповне зібрання
творів».
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
06 січня – тематична зустріч «Свято Трьох Королів: завершальний етап
різдвяних свят в Німеччині».
09 січня - українські вечорниці, за участі Українського клубу авторської
пісні та співаної поезії.
09 січня - різдвяні зустрічі: свято куті.
12 січня - презентація музичного відеофільму «Свято радісне Різдва»,
музика Андрія Пастушенка.
13 січня - відбувся екскурс в історію моди та дефіле юних моделей агенції
«Maxi-models» під керівництвом Тетяни Сидор.
13 січня - новорічне дійство «Дівоча Маланка».
13 січня – відбулася тематична зустріч «Бруно Шульц – польський
письменник, графік і маляр світової слави» (2022-ий рік у Польщі офіційно
оголосили роком Бруно Шульца (1892-1942)).
20 січня - тематичний урок «Ідея любові до батьківщини у творчості
Роберта Бернса».

20 січня – літературно-музичний захід «Іван Огієнко – національна
гордість, честь і слава України», присвячений 140-річчю від дня народження
видатного політичного, громадського, церковного діяча, видатного науковця та
мовознавця Івана Огієнка.
20 січня - урок державності «Захід-Схід – одна країна! Це – Соборна
Україна».
20 січня - творча зустріч з нагоди 35-річчя фольклорного гурту
«Джерело» ІМ РДГУ (кафедра музичного фольклору), художній керівник Раїса
Цапун.
22 січня - захід вихідного дня «Калейдоскоп зимових свят».
23 січня - «Літературний вернісаж» за романами Людмили Таран
«Яблуня», та «Айвенко, або Чоловіка-це…».
25 січня відбувся захід «Літературна подорож у світ уяви і фантастики
героїв повісті Л. Керрола «Аліса в країні див».
25 січня - мистецький захід «Знайомий і незнайомий Володимир
Сніжний», присвячений 85-річчю рівненського актора.
25 січня – літературно-художній вечір «Слово в музиці і музика в слові»,
за участі Т. Леус, композитора і музиканта та Л. Іванової, викладача НУВГП.
26 січня - презентація нових книг по кулінарії Євгена Клопотенка
«Зваблення їжею з українським смаком» та «Зваблення їжею: 70 рецептів, які
захочеться готувати» від Українського Інституту книги
27 січня - національно-патріотичний захід «Крути – бій за майбутнє!» та
ознайомлення з книгами «З Україною в серці», «Порадник юних українців».
27 січня - лекція українського історика, політолога, професора, доктора
політичних наук Максима Гона до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.
30 січня - відбулася творча зустріч з українським письменником,
журналістом Павлом Бондаренком.
Рівненська обласна бібліотека для молоді
06 січня - літературно-мистецький проєкт «Поезія під столітнім дахом»
(Валентина Люліч).
12 січня - майстер-клас з декоративно-ужиткового мистецтва «Різдвяний
янгол».
13 січня - різдвяний майданчик «Колядуємо і щедруємо, ми Різдво
віншуємо».
14 січня - літературно-мистецький проєкт «Поезія під столітнім дахом»
(Каріна Садоха).
16 січня - історичний портрет «Славетні імена»: «Іван Огієнко – великий
син України» (140 років від дня народження Івана Івановича Огієнка
(митрополит Іларіон).
20 січня - літературний захід «Презентація сучасної поезопрози: з коріння
чи з диму».
20 січня - відбувся «Пісенний Різдвяний вояж з Іллею Кубаєм «Музика
зможе без мене, але не я без музики».
20 січня – літературно- мистецький проєкт «Поезія під столітнім дахом»
(Олександра Яковлева).

21 січня - еко-квест «Живи енергоефективно».
24 січня - «Різдвяні посиденьки для батьків та молоді з інвалідністю «Моє
найдивовижніше Різдво».
25 січня - година реквієм «Голокост – пам’ять віків» (до Міжнародного
дня пам’яті жертв Голокосту)
27-30 січня - фахівці молодіжної бібліотеки вдосконалювали свої навички
з медіаграмотності. Зокрема, провідний бібліотекар Юлія Гурин взяла участь у
Зимовій школі для медіадрайверів, що відбувалася у с. Толокунь (Київська
обл.). Навчання відбулося у рамках програми «Мріємо та діємо» за сприяння
USAID та IREX.
27 січня - літературно-мистецький проєкт «Поезія під столітнім дахом»
(Андрій Пермяков).
28 січня - «10 персонажів Льюїса Керрола про які варто знати» (190 років
від дня народження Льюїса Керрола, англійського письменника, казкаря,
математика, логіка, філософа).
28 січня - «Сучасний медіапростір Рівненщини» – зустріч поза ефіром (у
онлайн форматі) з відомою медійницею Наталею Демедюк
29 січня - з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут: Історична довідка «Їх подвиг
живий, неповторний і вічний» та Вечір історичної пам’яті «На Аскольдовій
могилі поховали їх...»
Рівненська обласна бібліотека для дітей
19 січня – година державності «У єдності наша сила».
20 січня - «Тато читає – дитину захищає!» - під таким гаслом стартував
марафон родинного читання «Тату, почитай!»
26 січня - година-реквієм «Не переболить і не забудеться…» до Дня
пам’яті героїв Крут.
26 січня - нагородження лауреатів Приватної літературної премії
«Рівненський акцент» 2021.
28 січня - тренінг «Медіаграмотність – тренд чи необхідність» для
бібліотекарів загальноосвітніх закладів міста та ОТГ.
ЦБС м. Рівне
10 січня – Новорічний конкурс колядок «Різдвяна зірка засіяла».
11 січня – онлайн-зустріч з Іванною Голуб «Не чіпай! Це на Новий рік».
11 січня – історичний портрет «Петро Могила в духовній історії
України».
12 січня – інформаційна година «Сила духу і протесту» (День
українського політв'язня).
13 січня – літературний портрет «Він писав людину…», До 85-річчя від
дня народження Євгена Гуцала, українського письменника.
14 січня – теоретико-практичне заняття «Жіночність. Планування
здійснення бажань».
14 січня – експрес-інформація «30-річчя указу про Державний гімн
України (1992)».

16 січня – творча зустріч з Марією Солтис-Смирновою «Хуртовина
казок».
16 січня – літературний портрет «Євген Гуцало – неординарна
особистість української літератури».
26 січня – історичний ракурс «Під Крутами пішли в безсмертя»
27 січня – патріотичний калейдоскоп «Крути: подвиг і трагедія України»
27 січня – літературна мандрівка «Загадковий і блискучий Льюїс
Керолл»
27 січня – обговорення книги Олени Медведєвої «Рівненський буквар»
28 січня – вечір-присвята «Відчайдухи з багнетами»
30 січня – театралізована вистава «Мрія Кабачка» від дитячого клубу
«Фантазія»
У регіонах області:
У Рівненському районі:
01 – 19 січня у Національному університеті «Острозька академія»
проходив XVII Всеукраїнський онлайн-фестиваль Різдвяних піснеспівів із
міжнародною участю.
14 січня - на свято Василя в Корецькому міському будинку культури
відбувся фестиваль «Різдвяні передзвони».
19 січня - Свято Водохреща біля Гощанського ставу у смт. Гоща.
21 січня - презентація виставкового інтернет-проекту «День Злуки –
возз’єднання народу» у Державному історико-культурному заповіднику м.
Острога.
21 січня – святковий концерт з нагоди 60-ї річниці з дня заснування
КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів».
У Дубенському районі:
10 січня в Дубенському замку відбулася різдвяна коляда.
18 січня - В етнопарку на Дубенщині відновлюють традиції колядування.
Ідею такого свята ініціював засновник «Центру дослідження і відродження
Волині» Володимир Дзьобак: «В Ладомирії відворюють не лише матеріальну
культуру Волині, а й духовну». Аби спільною колядою прославити народження
Христа до резиденції з’їхались колективи з Радивилівської, Козинської та
Крупецької громад, а саме: з Радивилівського ліцею № 1, Хотинського ліцею,
Козинського ліцею, Немирівського ліцею, сіл Митниця, Пустоівання та
Пляшівка.
22 січня - у Державному історико-культурному заповіднику м.Дубно
культурно-мистецький захід «В єднанні сила й міць держави».
22 січня - у День Соборності України та 103-тю річницю проголошення
Акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної
Республіки, у Дубні покладанням квітів вшанували пам’ять усіх Борців за
незалежність України.
У Сарненському районі:

03 січня - Президент України Володимир Зеленський підписав указ про
створення національного природного парку «Пуща Радзівіла» на території
Сарненського району Рівненської області. До його складу включається 24 тис.
га земель державної власності.
15 січня - у Сарненському історико-етнографічному музею відбулося
дійство святкування Різдва за давніми традиціями.
17 січня - у Тинненському будинку культури Немовицької громади
відбулося свято коляди «Різдвяний передзвін».
21 січня 2022 року у місті Дубровиця на майдані Злагоди відбулося
покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку з нагоди Дня
Соборності України.
У Вараському районі:
9 січня - у Володимирецькій громаді відбувся фестиваль різдвяної
християнської пісні «Володимиреччина колядує».
12 січня - у Володимирці відзначили 78 річницю вигнання нацистських
окупантів із селища.
15 січня - на центральному майдані Зарічного відбувся фестиваль колядок
та щедрівок «Коляда лунає...».
15 січня - танцюристи із Зарічного перемогли у Всеукраїнському конкурсі
мистецтв «Творчий Лемберг», який відбувся у Львові. Перемогу у номінації
«Хореографія» здобула студія сучасного танцю «Меріданс», якою опікується
Валентина Цермолонська.
17 січня – серед номінантів на Шевченківську премію у 2022 році відома
виконавиця з Зарічного Доминіка Чекун, а саме концерт-візитівка «Ковчег
Україна», яку вона записала разом з іншими виконавцями – Іваном Небесним,
Оксаною Линів та Яриною Винницькою.
20 січня - у Вараші презентували допрем'єрний показ комедії «Любов і
блогери» за участі частини акторів, що взяли участь у зйомках стрічки.
22 січня - У Вараші вперше утворили символічний ланцюг єднання. З
жовто-блакитними стягами, під патріотичні співи та у супроводі автомобільних
ксилофонів варашани святкували важливе для України свято.
https://varash.rayon.in.ua/news?page=6
Просвітництво. Художня самодіяльність.
Учні Рівненської дитячої музичної школи №1 імені М. Лисенка Пишняк
Софія (2клас) і Дишлевий Євген (4 клас) (викладач Олена Кривонос.) стали
лауреатами ІІ премії ХІ-ого Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв
SOLOVIOV ART.
15 січня - відбувся фестиваль колядок та щедрівок від вихованців
недільних шкіл Рівненської Єпархії ПЦУ
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

