Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 12
2021 р.
Загальні питання
03 грудня - урочистості з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з
інвалідністю. Міський голова Рівного Олександр Третяк вручив Почесні грамоти
та Подяки головам громадських організацій осіб з інвалідністю та громадянам,
які сприяють розвитку соціальної сфери Рівненської міської територіальної
громади.
06 грудня - відбулися урочистості з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил
України. Міський голова Олександр Третяк з нагоди свята нагородив кращих
військовослужбовців Подяками та Почесними Грамотами Рівненської міської
ради та її виконавчого комітету за сумлінне виконання службових обов’язків,
вірність військовій присязі, захист суверенітету і територіальної цілісності
України.
8 грудня 2021 року в рамках акції «16 днів проти насильства» Управлінням
у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
проведено нагородження переможців конкурсу плакатів «Насильство – це
злочин».
12 грудня - етнокультурна програма, святкова музика, конкурси, фестиваль
ВАРЕНИК-FEST: традиційні гуляння на Андрія - «Андріївські вечорниці»,
майстер класи з приготування автентичної кухні, виступи фольклорних
колективів, демонстрація обрядів, звичаїв; Засвічення вогнів Головної Ялинки,
святкова концертна програма; укротека MC gonibeZ, кавер бенд VODA, група
ManSound.
13 грудня – «У пошуках традицій. Андріївські вечорниці». Управління
культури і туризму облдержадміністрації спільно з кореспондентами телеканалів
Рівне 1 та Інтер побували у гостях у народного аматорського фольклорного
колективу «Родовід», що діє при клубі с. Нова Мощаниця Мізоцької селищної
ради Рівненського району (директор клубу – Романюк Любов Миколаївна,
керівник колективу - Маринін Любов Володимирівна).
18 грудня - культурно-мистецька акція «Ой, хто, хто Миколая любить»:
концерт творчих колективів області.
20 грудня - підписано меморандум про співпрацю та взаємодію у галузі
культури і мистецтва між військовою частиною 3055 Західного оперативнотериторіального об’єднання Національної гвардії України та Управлінням
культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненським
обласним
академічним
українським
музично-драматичним
театром,
Рівненською обласною філармонією, Рівненським обласним центром народної
творчості, Рівненською обласною бібліотекою для молоді, Рівненським
обласним краєзнавчим музеєм.
25 грудня відбулося урочисте відкриття ХVIII фестивалю пісенномузичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви» (віншують та колядують школярі
міста, творчі колективи підліткових клубів, вихованці музичних шкіл та
колективи закладів культури міста, Палацу дітей та молоді, Міжцерковна Рада);

Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
06 грудня - концерт «Дякую за пам’ять» до 70-річчя Євгена Самусенка.
09 грудня відбудеться XХІ Міжнародний фестиваль сучасної
імпровізаційної музики «JAZZ BEZ».
10-30 грудня – Резиденція святого Миколая.
12 грудня – прем’єра музичної вистави для дітей «Пригоди в країні
Оркестрії».
12 грудня - концерт «Перлини світової класики» за участі Володимира
Кошуби (орган).
16 грудня - органний концерт «Органні арабески» за участі Олени
Мацелюх (орган), Ігоря Мацелюха (флейта Пана) та Академічного камерного
оркестру, диригент Юрій Скрипник.
17 грудня - концерт польської музики «Монюшко на нОво» за участі
Світлани Жуковської (сопрано), Олени Мацелюх (орган), Ірини Козачук (ф-но),
академічного камерного оркестру філармонії, диригент Юрій Скрипник.
19 грудня - благодійна літературно-музична імпреза «Диво на Миколая».
19 грудня - показ музичної вистави для дітей «Пригоди в країні Оркестрії».
21 грудня - концерт українського народного оркестру з нагоди 50-річчя
кафедри народних інструментів Інституту мистецтв РДГУ за участі (диригент
Олег Трофимчук)
26 грудня – прем’єра музичної вистави для дітей «Пригоди в країні
Оркестрії», режисер Таніна Позняк.
КЗ «Міський Будинок культури»
02 грудня, напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, у відбувся
концерт за участю дітей та молоді з інвалідністю - учасників літературномистецького клубу «Крок». Особливі діти співали, танцювали та демонстрували
свої творчі здібності. Загалом на сцену сьогодні вийшли понад сорок вихованців
закладу.
06 грудня – урочистості з нагоди Дня Збройних сил України.
14 грудня – фінал Західної Ліги сміху.
17 грудня – передноворічний кастинг проєкту «Торбина талантів».
23 грудня – відкриття виставки «Мистецька хуртовина в кераміці Анни
Крилошанської».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
05 грудня – Презентація книги «Майбутнє Рівненщини – Талановиті діти»
видавничого центру Перлина в МПК.
7 грудня-Клас-концерт-зразкового ансамблю танцю «Лада» в МПК.
9 грудня – «Краще за рік» -зйомка новорічного концерту першого
рівненського гумористичного проєкту «СМАЙЛ ШОУ» клубного об’єднання

КВН м.Рівного за участі творчих колективів МПК:народний ансамбль джазової
музики «Гелікон», народний ансамбль бального танцю «Флеш», народний
ансамбль сучасного танцю «Сузір’я Едельвейс», народний ансамбль сучасного
танцю «Діа-денс», зразковий естрадний хор «Даренбі», зразкова студія естрадноциркового мистецтва «Ерідан», народний ансамбль танцю «Барви Лада».
11 грудня - Мистецький телевізійний проєкт «Тріумф року» народного
ансамблю сучасного танцю «Dia-dance» та зразковий ансамбль сучасного танцю
«Діалог» за участі творчих колективів МПК.
12 грудня - Концертна програма зразкового ансамблю танцю «Кралечка»
за участі народного естрадного ансамблю «Скайлайнер» та зразкового
ансамблю танцю «Х-dance Tame».
17 грудня – Клас-концерт зразкового аматорського естрадного хору
«DAR&B».
17 грудня – Майстер-клас з «брейк дансу» у зразковому аматорському
ансамблі сучасного танцю «Why not».
18-19 грудня –XVIII Всеукраїнський фестиваль «Різдвяний бал 2021»
відбувся 18-19 грудня 2021 року в Рівненському міському палаці культури під
патронатом міського голови Олександра Третяка.У змаганнях взяли участь 1238
конкурсантів та 64 клуби спортивно-бального танцю з різних куточків нашої
країни. 53-є суддів працювали протягом двох днів змагань, з них 23 запрошених
незалежних суддів з України, Польщі, з них 4-и «ТОР» світових зірок: Roberto
Villa - Іtaly William Pino - Italy Hannes Emrich - Austria Jukka Haapalainen - Finland.
19 грудня – Участь народного аматорського хору «Горинь», зразкового
аматорського театру читця «Едельвейс», зразкового аматорського естрадного
хору «DAR&B» та зразкової студії музично-естетичного виховання «Ладоньки»
у відзначенні Свята Миколая на майдані Незалежності.
20 грудня 2021року відбулися змагання: внутрішній турнір з рукопашу
гопак "До Дня Святого Миколая", на базі школи козацьких єдиноборств
"Роксоланія"
21 грудня – «Віртуальні пригоди» – новорічне дійство в зразковій студії
музично-естетичного виховання «Ладоньки».
22 грудня – Перший сольний концерт гурту SKOFKA.
23 грудня – Клас-концерт народного аматорського ансамблю сучасного
танцю «Сузір’я Едельвейс»
25 грудня - Ялинка міського голови. «Снігова королева», святкове
театралізоване дійство мистецького об’єднання «Едельвейс», за участі
народного театру живих скульптур «Галатея».
29 грудня - 3D новорічна танцювальна вистава «Лускунчик».

Рівненський академічний український музично-драматичний театр
01 грудня - кіновечір пам’яті, присвячений визначному акторові,
народному артистові України Георгію Морозюку. Глядачі побачили стрічку 1991
року «Голод 33», головну роль в якій зіграв Георгій Морозюк. Символічно, що
цьогоріч виповнюється 30 років виходу цього фільму, присвяченого страшним

подіям Голодомору. Фільм «Голод 33» - це перший художній фільм про штучний
голод 1932–1933 років, знятий за мотивами повісті Василя Барки «Жовтий
князь».
06 грудня - відбулася благодійна вистава «Сватання на Гончарівці» для
Дани Падунець.
07 грудня - відбулися дві одноактних балетних вистави «Лебедине озеро :
погляд крізь час» та «Привид Балету». Студенти кафедри хореографії РДГУ
складати екзамен на здобуття ступеню магістра на сцені перед сотнями глядачів.
Всі виручені на дійстві кошти будуть використані на лікування 13-річної
дівчинки Коханець Ірини, яка почала боротьбу з онкологією.
18 грудня - Благодійна акція «Диво на Різдво від Святого Миколая» на
порятунок Дани Прадунець.
19 грудня – 10 січня - показ новорічно-різдвяної вистави «Чарівні пиріжки
Червоної Шапочки».
Рівненський академічний обласний театр ляльок
08 грудня - показ вистави «Смачна історія».
17 грудня - відкриття резиденції Святого Миколая та показ новорічноїріздвяної вистави «Завітай до мене, Миколаю».
25 грудня - новорічне дійство «Як козаки Новий рік зустрічали».
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
07 грудня - відбувся майстер-клас, присвячений Всесвітньому дню
української хустки. Заслужений працівник культури, етнографиня, ст. наукова
співробітниця музею - Алла Українець під час заходу продемонструвала хустки
із фондової колекції РОКМ та різні способи їх пов’язування. Цікавинкою заходу
став перформанс (косплей), під час якого наукові співробітниці відтворили фото
30-х рр.XX ст. з с. Липа Дубенського р-ну, на якому зображені дівчата у хустках.
18 грудня - працівники обласного краєзнавчого музею провели
благодійний захід «Краплинка добра». Місце проведення: обласний центр
соціально-психологічної реабілітації дітей с. Олександрія.
20 грудня у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрилася
виставка - «Історія та сьогодення органів внутрішніх справ Рівненщини» .
Виставка присвячена Дню вшанування пенсіонерів і ветеранів ОВС, НПУ.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
01 грудня - веб-конференція із циклу «Реформи в державі» за участю
фахівців сервісного центру МВС на тему «Видача посвідчення водія та допуск
громадян до керування транспортними засобами: нововведення»

01 грудня - онлайн захід на платформі Google Meet «Всеволод Нестайко –
майстер «веселих книжок»
06 грудня - славетні імена на мапі Рівненщини. Барон Федір фон
Штейнгель (1870 – 1946). Онлайн зустріч до 125-ї річниці з часу заснування
першого сільського музею на Волині у с. Городок.
09 грудня - Культурологічні читання онлайн на платформі Google-Meet.
13 грудня - інформаційний онлайн-семінар з питань напрямків соціального
захисту осіб з інвалідністю, що фінансуються Рівненським обласним відділенням
Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
14 грудня - майстер-клас із зав'язування хустки за участю фольклориста,
етнографа, збирачки та виконавиці українського пісенного фольклору Раїси
Цапун.
15 грудня - з нагоди Національного тижня читання відбулася літературна
година, присвячена відомому українському композитору Миколі Леонтовичу,
обговорення книги Неллі Топської «Подільський орфей».
15 грудня - відкриття філателістичної виставки «Краса і велич України.
Рівненська область». Виставка проводиться в рамках святкування 30 річчя
Незалежності України та присвячена випуску поштового блоку «Рівненська
область» та марки «Бурштин» – останніх у серії «Краса і велич України».
16 грудня - Відкриття виставки національно-патріотичних книг,
отриманих у межах Обласної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання у Рівненській області на 2021–2025 роки. Презентація
навчального посібника «Наш край: історія Волині від найдавніших часів до
другої половини ХХ століття»
16 грудня - Інклюзивна виставка тактильних копій десяти архітектурних
пам’яток історичної Волині.
16 грудня - Презентація книги Борислава КолиЯк «Щоденник українського
поляка» (справжнє ім’я Павло Руденко).
18 грудня - напередодні дня Святого Миколая, відбувся майстер-клас
«Мистецтво солом’яного стебла», де присутні створювали головний оберіг на
Різдво – Коляду. Провела це дійство майстриня із міста Здолбунів – Ірина Кухар.
18 грудня - відбувся творчий вечір «Валіза думок» Антоніни Лостюк,
вихованки літературно-розвивальної студії «ЛітЕра» Рівненського міського
палацу дітей та молоді, керівник Юлія Костюкевич.
18 грудня –обговорення книги відомого українського антрополога,
професора Сергія Сегеди «Видатні жінки української історії» на зустрічі
книголюбів.
19 грудня – День Святого Миколая у «Кімнаті сімейного читання».
20 грудня - зустріч в рамках Клубу оптимістичного дозвілля «Дякую за
запізнення!» - «Рекреаційні методи та засоби здорового дозвілля в культурному
просторі».
21 грудня - тренінг «Як тренувати мозок та покращити пам’ять» для
слухачів ГО «Рівненський університет третього віку» (керівник Ольга Ладюк).
22 грудня - відеоконференція на тему «Особливості відсторонення від
роботи невакцинованих працівників».
22 грудня –інформаційна година з практичним майстер-класом
«Український борщ як індикатор забезпеченості українців».

23 грудня –вебінар «Цифрові технології для людей з порушеннями зору та
інших нозологій».
23 грудня - Волонтер в бібліотеці: грані співпраці. Флешмоб добрих справ
до Міжнародного дня волонтера.
23 грудня - «діалог після читання» книги від УІК «Міністерство
граничного щастя».
23 грудня - презентація фільму «Валентина Люліч», який підготовлений в
рамках Всеукраїнського соціокультурного проєкту «Особливі митці від
териконів до Карпат».
23 грудня - Майстер-клас по виготовленню новорічних іграшок «Символ
року» для молоді з інвалідністю.
29 грудня - засідання клубу «Феміда» на тему «Кібербулінг»
29 грудня – відкриття благодійної виставки-ярмарку рівненського
фотографа Івана Мулика «Хто рівний тобі?». Кошти за продані роботи
спрямовані на будівництво дитячої онкологічної клініки «Усмішка Тимоші».
30 грудня - веб-конференція із циклу «Твоє право: протидія торгівлею
людьми» за участю фахівців Центру безоплатної правової вторинної допомоги.
Рівненська обласна бібліотека для молоді
01 грудня - інформаційний брифінг «Збережи своє життя!», до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
02 грудня - відбулося заняття у школі майстерності «Бібліопрофі» на тему
«Молодий професіонал бібліотеки для молоді».
03 грудня - літературно-музична композиція «Я любив вас усіх, та
найбільше любив Україну…», до 70-річчя від дня народження Назарія Яремчука.
06 грудня - відбулася церемонія нагородження переможців ІІ
Всеукраїнського конкурсу образотворчого мистецтва «Квітуча фантазія» ім.
Катерини Білокур.
07 грудня - інтелектуально-розважальна гра «Країна гідності».
09 грудня - правовий апгрейд «Твої права – твій надійний захисник».
10 грудня - майстерклас з хіп-хопу, за участі вихованців студії сучасної
хореографії Рівненської дитячої музичної школи №2, керівник Ірина Лобода.
10 грудня - відбувся «Поліцейський адвайзер: «Права і обов’язки: знаємо,
розуміємо, виконуємо».
10 грудня - відбулася тематична вікторина «Ігри патріотів».
16 грудня - етно паті «Варвара ніч украла» за участі фольклорного гурту
«Джерело».
17 грудня – до дня Варвари Великомучениці, або в народі Варвари,
відбулося етно-паті «Варвара ніч украла»
Рівненська обласна бібліотека для дітей
01 грудня - народознавчий колаж «Загадки чарівниці природи».
09 грудня - З нагоди Всеукраїнського тижня права бібліотекарі відділів
обслуговування дитячої книгозбірні провели заходи правової тематики.

16 грудня - літературний ранок «Миколай вночі мандрує, сном і казкою
чарує».
ЦБС м. Рівне
01 грудня – година цікавого правознавства «Конвенція ООН про права».
01 грудня – година спілкування «Страшний супутник людства».
02 грудня – година застереження «Ми здорова родина».
02 грудня – онлайн-бесіда «Мовчати не можна говорити».
06 грудня – година доброти «Ви там, де потрібна допомога» (до
Всесвітнього дня волонтерів.)
06 грудня – детективне бюро за книгою Наталії Єгорової «Пес Лопух узяв
слід».
07 грудня – майстер-клас «Плете зима мереживо сніжинок».
07 грудня – конкурс «Свято справжніх чоловіків», до Дня Збройних сил
України.
09 грудня – правова бесіда «Молодь: уроки права, уроки життя».
13 грудня – літературна світлиця «Золоте сяйво Калити».
13 грудня – народознавча година «Дай Андрію, знати, яку долю ждати».
13 грудня - чарівні посиденьки «На свято Андрія - у дівчат велика надія».
13 грудня – виставка-реквієм «Світ Чорнобиль пам’ятає», до Дня
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
14 грудня – година-пам’яті «Чорнобиль був, Чорнобиль попереджав про
те, що неможе статися на Землі».
15 грудня – квест-гра «Йде світом Миколай».
15 грудня – народознавча скринька «Святий Миколай – чародій, святитель,
діточок покровитель.
16 грудня – святкова містерія «У грудні пополудні».
17 грудня – народознавча світлиця «Святий Миколай усім нам помагай».
20 грудня - «Ялинкові прикраси власноруч» Майстер-клас «Веселе
рукоділля».
23 грудня – розважальна програма «Різдвяний настрій».

У регіонах області:
У Рівненському районі:
09 грудня - В Острозькому обласному ліцеї з посиленою військовофізичною підготовкою імені Костянтина Івановича Острозького пройшов День
військово-патріотичного виховання, у якому взяли участь старшокласники
Острозької територіальної громади.
11 грудня - в Острозькій громаді стартував проєкт по створенню студії
відеозапису «Провулок 33». Проєкт реалізується за підтримки ГО «Рівненське
обласне відділення Української бібліотечної асоціації» та має інформаційнорозважальне спрямування. Відтепер у Острозькій центральній бібліотеці є
окрема, спеціально облаштована кімната, яка містить три різні локації, де будуть

проходити зйомки нових відео передач. Всі охочі можуть спробувати себе в ролі
блогерів та стати учасниками онлайн та офлайн активностей.
25 грудня-19 січня - У Національному університеті «Острозька академія» з
відбувається XVII Всеукраїнський онлайн-фестиваль різдвяних піснеспівів із
міжнародною участю.
У Дубенському районі:
01 грудня у Дубенському замку відбулася презентація виставки «Річ у
тім» в рамках акції «16 днів проти насильства».
01 грудня - Талановиті діти громади Дубенщини презентують власні
роботи в області. Виставка «Мистецтво однієї громади» діятиме відтепер у
Рівненській обласній раді. Експозицію, де презентуватимуться кращі доробки
від митців громад Рівненщини, відкрили з ініціативи начальника відділу з
питань розвитку громад та територій виконавчого апарату обласної ради
Олександра Дехтярчука.
01 грудня - За ініціативи педагогів Птицької гімназії Тараканівської
сільської ради до учнів завітав їх земляк та справжній силач, майстер спорту
України з гирьового спорту Іван Сердюк. Темою зустрічі став досить
актуальний для формування у молоді певної життєвої мотивації модуль – «Чат з
чемпіонами та навички лідерства».
06 грудня - У рівненському ектопарку «Ладомирія» влаштували
інклюзивну сімейну мандрівку: понад 30 осіб подорожували до міста
Радивилова, де розташований етнопарк «Ладомирія». Дорослі та діти відвідали
майстерню ткацтва, де пройшли майстер-клас із ткацтва, відчувши себе
справжніми майстрами з виготовлення домотканого полотна. Також
мандрівникам показали виставку автентичних костюмів історичної Волині,
влаштували майстер-клас з пов'язування головних традиційних уборів
19 грудня - в Тронній залі Дубенського замку відбудеться благодійний
аукціон до Дня Святого Миколая.
20 грудня - Етнопарк «Ладомирія», що в Радивилові Рівненської області,
став лідером у номінації «Регіональний прорив року» головної туристичної
премії України Ukraine Tourism Awards 2021.
У Сарненському районі:
10 грудня - Комунальний заклад «Сарненський історико-етнографічний
музей» став одним із організаторів державної реєстрації проєкту Міністерства
юстиції «Шлюб за добу».
З 15 грудня на Сарненщині діятимуть резиденції Святого Миколая.
Зокрема, у комунальному закладі «Будинок культури» Рокитнівської селищної
ради; місто Дубровиця; Сварицевицький центр культури, туризму та спорту;
село Глинськ, приміщення будинку культури-філії села Глинськ. Г
У Вараському районі:
2 грудня напередодні дня інваліда в приміщенні Володимирецької
бібліотеки для дітей спільно з Володимирецьким ІРЦ відбувся захід для діток з
обмеженими можливостями. На присутніх чекала лялькова вистава «Котик і

півник», підготовлена спільними зусиллями бібліотечних фахівців і учасниками
гуртка «Лялька і книга», казкові вікторини.
09 грудня - Просвітяни Вараської й Володимирецької громад долучилися
до збору книг для військових на фронт
11 грудня - у місті Вараш вже п'ятий рік поспіль відбувається благодійна
акція «Пакет добра» до Дня Святого Миколая.
17 грудня у Вараші відбулася естафета по перенесенню вогню через все
місто до каплиці на пристанційній площі Рівненської АЕС.
20 грудня - Гуртківці Зарічненської громади представляли Рівненщину в
усеукраїнській краєзнавчій експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина –
Україна». Гуртківці Мутвицького ліцею Зарічненської селищної ради стали
переможцями за напрямом «Із батьківської криниці».
21 грудня - Заступник голови Вараської районної державної адміністрації
Віктор Кушнерук разом з старостою Кухченського старостинського округу
Жанною Вакуліч вручили нагрудний знак, посвідчення «Мати-героїня» та квіти
матері п’ятьох дітей – Альоні Станіславівні Алексейчик (жителька с. Радове).
22 грудня - Жительки Борівського та Дібрівського старостинських округів
Зарічненської територіальної громади отримали почесне звання «Мати-героїня».
За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей,
відповідні нагороди вручили Апончук Марії Володимирівні, Мельник Оксані
Миколаївні та Смаглюк Людмилі Василівні.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
3-4 грудня – Участь зразкового театру козацьких єдиноборств
«Роксоланія» в Чемпіонаті України з «рукопашу-гопак» в Готельноресторанному комплексі Айвенго.
11 грудня - На Рівненщині завершилася акція збору книг класичної та
сучасної української літератури для бійців російсько-української війни,
приурочена Дню Збройних сил України та 153-й річниці утворення товариства
«Просвіта». Понад 300 книг відправили Сєвєродонецькому просвітянському
товариству, яке й буде забезпечувати бійців літературою.
23 грудня - на базі Державного професійно-технічного навчального
закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»
відбудеться етно-лабораторії «Відкриття ткацького сезону». В рамках заходу
буде представлено ряд майстер-класів та презентацій від майстринь-ткаль
Рівненщини.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

