Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 04 2022 р.
Загальні питання
02 квітня - Музиканти Рівненської обласної філармонії влаштували
концерт у бомбосховищі. Виконали відомі твори для тих, хто знайшов
прихисток на Рівненщині
21 квітня - відкриття виставки «Писанковий сад» (Майдан Незалежності)
26 квітня – вшанування пам'яті вояків-повстанців, які загинули у 1944
році під час Гурбинського бою.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
05 квітня – опера М. Лисенка «Коза_Дереза»;
08 квітня - «На хвилях рівненського ретро» За участі Галини Швидків(
сопрано ),Тарас Пастушок (саксофон), Микола Швидків (баритон), Ірина
Козачук (ф- но);
10 квітня – «Музика гарного настрою». У концерті беруть участь:
Академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії. Диригент
Юрій Скрипник Соліст Тарас Пастушок (саксофон);
12 квітня – «Де найкраще місце на землі». Дитяча патріотична програма;
14 квітня – Б.Сметана Симфонічна поема Влтава (в транскрипції для
органу соло Джонатана Скотта) – А.Дворжак Симфонія 9 мі мінор у 4х
частинах «З Нового Світу» (транскрипція для органу соло Є. Бельмас);
20 квітня - дитяча опера Миколи Лисенка «Пан Коцький»;
28 квітня - концерт «Бузки цвітуть» за участі Євгенії Бельмас (орган),
заслуженої артистки України Ірина Криворученко (мецо–сопрано).
КЗ «Міський Будинок культури»
04 квітня – Народні звичаї та традицїї весняного циклу (веснянки, гаївки,
дитячі забави). Проводить Раїса Цапун;
05 квітня - майстер-клас «Великодня писанка з глини» з виготовлення та
оздоблення писанки з глини для дітей 10-15 років від майстра Леоніда
Гринбокого. Організатор: КЗ «Рівненська дитяча художня школа
ім. А.І.Мартиненка»;
06 квітня - патріотичний майстер-клас з виготовлення «Ангела-охоронця»
воїну-захиснику України. Проводить - майстер Анна Крилошанська;
15 квітень - майстер-клас з виготовлення вітальної листівки «Великодня
писанка» для дітей від 8 років. Проводять викладачі КЗ «Рівненська дитяча
художня школа ім. А.І.Мартиненка» Л.Гречко та Ю.Онишкевич;

12 квітня - майстер-клас від майстрині, викладача художньої школи ім. А.
І Мартиненка Вікторії Степанюк по виготовленню писанки;
14 квітня - арт-проєкт «Мир. Єдність. Україна»;
15 квітня - Майстер-клас «Великодня листівка» проводить викладачка
художньої школи ім. А. І Мартиненка Лілія Гречко;
13, 20 квітня - патріотичний майстер-клас з виготовлення «Ангелаохоронця» воїну-захиснику України, проводить майстриня Ганна
Крилошанська;
26 квітня – відкриття виставки народної студії декоративно-ужиткового
мистецтва (керівник Ганна Крилошанська) «Великодні мотиви»;
12, 15, 19, 26, 29 квітня – «Танцювала. Танцюю. Танцюватиму»
(класичний тренаж для усіх бажаючих);
11, 14 18, 21, 28 квітня – «Фітнес – терапія».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
04, 06, 08 квітня - «Нумо, козаченьки». Майстер-клас від «зразкового»
аматорського театру козацьких єдиноборств «Роксоланія» для дітей віком від 6
до 13 років з національних видів спорту: Рукопашу-гопак, фехтування на
шаблях, бій на палках хрест - навхрест, техніка самооборони, ударна техніка
руками та ногами по системі козацьких єдиноборств. Початок о 12:00
год.Проводить - Сергій Марчук;
04 квітня - «Діти. Танець. Друзі». Танцювально-ігрова програма для дітей
віком від 8 до 10 років від «зразкового» аматорського ансамблю танцю «Лада».
Початок о 13:00 год. в танц-класі №20. Організатор - Вікторія Гарасим’як;
05 квітня - майстер-клас із брейк-дансу для дітей від 8 до 12 років від
«зразкового» аматорського ансамблю сучасного танцю «Why not». Початок
о 13:00 год. в танц-класі №14. Проводить - Ярослав Клименко;
07 квітня - «Флеш-моб» для дітей віком від 8 до 12 років від «зразкового»
аматорського ансамблю сучасного танцю «Діалог». Початок о 13:00 год. в танцкласі №30. Проводить - Елла Манелюк;
08 квітня - майстер-клас «Арт-терапія «Нейрографіка. Спокій та
гармонія» для дітей від 8 років. Проводить викладач КЗ «Рівненська дитяча
художня школа ім.А.І.Мартиненка» І.Буянова;
09 квітня - «Посміхнись, і нехай твоя усмішка зробить світ добрішим».
Ігрова програма для дітей віком від 3 до 6 років. Проводить - Людмила
Панащук;
10 квітня - майстер клас з арт терапії «Нейрографіка» викладача Інги
Буянової;
11,13,15,18, 20 квітня – «Нумо козаченьки» – майстер-клас з національних
видів спорту Рукопашу-гопак, фехтування на шаблях, бій на палках хрест
навхрест, техніка самооборони, ударна техніка руками та ногами по системі
козацьких єдиноборств для дітей віком від 6 до 13 років від зразкового
аматорського театру козацьких єдиноборств «Роксоланія»;
13, 18 квітня – майстер-клас з класичного танцю для дітей від 5 до 10
років в зразковому аматорському ансамблі класичного танцю «Флеш»;

14 квітня - ансамбль сучасного танцю «Діалог» влаштував урок сучасної
хореографії для дітей віком від 8 до 12 років;
16 квітня – «Не я б’ю, верба б’є, за тиждень, Великдень…» розважальнопізнавальна програма для дітей віком від 3 до 6 років від зразкової студії
музично-естетичного виховання «Ладоньки»;
19 квітня – майстер-клас з брейк-дансу для дітей від 8 до 12 років від
зразкового аматорського ансамблю сучасного танцю «Why not»;
20 квітня – ознайомчий урок з акробатики та жонглювання в зразковій
студії естрадно-циркового мистецтва «Eridan»;
27, 29 квітня – «Нумо козаченьки» – майстер-клас з національних видів
спорту Рукопашу-гопак, фехтування на шаблях, бій на палках хрест навхрест,
техніка самооборони, ударна техніка руками та ногами по системі козацьких
єдиноборств для дітей віком від 6 до 13 років від зразкового аматорського
театру козацьких єдиноборств «Роксоланія»;
28 квітня – «Світло Великодня» – майстер-клас за народними звичаями та
обрядами (веснянки, гаївки, дитячі ігри та забави) у зразковому аматорському
ансамблі танцю «Лада» для дітей та дорослих.
Рівненський обласний центр народної творчості
19 квітня - майстер-клас із виготовлення пасхальних писанок з картону
від майстрині Лілії Молодцової;
20 квітня - майстер-клас із виготовлення свічки від Лілії Молодцової.
27 квітня - майстер-клас із ткацтва від майстрині декоративноужиткового мистецтва з художнього ткацтва Ірини Локшук;
27 квітня - музична імпреза від ГО «Яскраво» - народні та українські пісні
у сучасному аранжуванні;
27 квітня - музична імпреза від співочого гурту «Коли ми разом».
28 квітня – зустріч із рівненським музикантом, лірником, дослідником та
популяризатором традиційної інструментальної і вокальної музики Волині та
Полісся Андрієм Ляшуком.
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
Підвальне приміщення Рівненського облмуздрамтеатру стало базою
«Мистецької тероборони». Завдяки співпраці міських та обласних закладів
культури, артистів та волонтерів в соціальних мережах та відеосервісах можна
в режимі онлайн переглянути виступи художніх колективів. Послухати розмови
з медиками, психологами, юристами, ріелторами та іншими фахівцями, котрі
допоможуть зорієнтуватись, як правильно діяти в умовах російсько-української
війни.
Рівненський академічний обласний театр ляльок
Щовівторка та щочетверга майстер-клас ліплення з пластиліну
«Пластилінові Історії» для дітей віком від 6 до 10 років.
Щосуботи майстер-клас ліплення з пластиліну «Пластилінові Історії» для
дорослих.

20 квітня - вистава від Бейбі театру «Стук-Грюк» віком від 0 до 4-х.;
23 квітня - показ вистав для діток віком від 7-ми років за п'єсою Лесі об
Українки «Лісова пісня»;
24 квітня - вистава для дітей віком від 3-х років «Теремок»;
27 квітня - вистави від Бейбі театру «Смачна історія» для дітей віком від
3-х до 6-ти років;
30 квітня - показ вистав для діток віком від 5-ми років за мотивами
народної казки «Коза-Дереза».
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
8 квітня – тренінг «Психологія під час війни» провела психолог О.
Галайчук, за сприяння ГО «LEAP»;
11,18 квітня - арт-терапевтичні заняття «Арт-обійми»;
12 квітня – «Права та соціальні гарантії ВПО» консультування і
роз’яснення низки правових питань надав завідувач сектору Рівненського бюро
правової допомоги № 1 Юрій Висоцький
14 квітня - зустріч з психологом на тему: «Психологічна підтримка під
час бойових дій»;
14 квітня - знайомство та обговорення книги від Українського інституту
книги Роберта Ґалбрейта «Убивчий білий»;
14 квітня - літературний журнал «Петро Кралюк та його книги» в
літературній студії «Погорина»;
19 квітня – мистецька акція «Земля, розорена війною», за участі
рівненського художника Віктора Гвоздинського. Майстер-клас з виготовлення
ангелочків і патріотичні поетичні читання літературного об’єднання «ЛітЕра»
(кер. Ю. Костюкевич);
20 квітня - коментована виставка однієї книги від Українського інституту
книги Володимир Станчишин «Стіни в моїй голові»;
20 квітня – працює консультаційний пункт для вимушено переселених
осіб. Консультує завідувач сектору Рівненського бюро правової допомоги № 1,
головний юрист Юрій Висоцький;
21 квітня - майстер-клас «Весняні кульбабки» (аплікація);
21 квітня - презентація виставки декоративно-ужиткового мистецтва
«Великодня писанка» (спільно з обласним центром народної творчості);
21 квітня - майстер-клас з писанкарства (проводить художниця
декоративно-ужиткового мистецтва Наталія Дребот);
27 квітня - літературна експедиція «Рівне історичне. Рівне літературне» (у
студії «Погорина»);
28 квітня – майстер-клас «Книжкова закладка власноруч»;
28 квітня - інформаційна година «Грінпіс і війна в Україні»;
28 квітня – літературні діалоги за книгою Марка Леві «Закоханий
привід».
30 квітня – оглядова інформація товарів Рівненщини: «Купуй українське,
купуй Рівненське»

30 квітня – англомовний квіз (вікторина) для дітей «SMART FUN»;
30 квітня – заняття з в’язання гачком та спицями (клуб «Майстриня»).
Рівненська обласна бібліотека для молоді
18 квітня - розважально-пізнавальна гра «Про все на світі;
20 квітня - творчий майстер клас «Готуємося до Великодня»;
20 квітня - показ драми «Атлантида» в співпраці з «Артхаус Трафік» за
участі ВПО;
21, 28 квітня - школа раннього розвитку «Мамине сонечко»;
21 квітня - майстер клас «Як Великдень на дворі, то й писанка на столі»;
27 квітня - вікторина «Найвідоміші рекорди України»;
29 квітня - відеоурок «Чому світ проти плагіату» (до Всесвітнього дня
книги та авторського права).
Рівненська обласна бібліотека для дітей
18 квітня - креативна година «Великодні фантазії»;
18 квітня - майстер-клас «Писанкове диво» (виготовлення великодніх
писанок в техніці квілінг);
20 квітня - еко-тренінг «Розвиваємось у стилі еко»;
21 квітня - літературний калейдоскоп «Сила книги відкриває душу» (до
Всесвітнього дня книги та авторського права);
26 квітня - година-реквієм «Чорнобиль немає минулого» (до
Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф);
27 квітня - літературна гра-знайомство «Обережно! Детективи в дії» (до
50-річчя від дня народження Гжегоша Касдепке, польського прозаїка).
ЦБС м. Рівне
03 квітня - «Майстерня комп'ютерної грамотності»;
07 квітень - «Перемога очима дітей». Підведення підсумків конкурсу малюнків;
12 квітня – майстер-клас з виготовлення оберегів для захисників;
13 квітня - майстер-клас «Веселе рукоділля» «Пасхальні прикраси своїми
руками»;
13 квітня – гурток hand-made «Майстерня доброти» «За тиждень Великдень,
недалечко червоне яєчко»;
14 квітня – народознавча бесіда «Світле Христове Воскресіння»;
14 квітня – клуб інтелектуального розвитку «Маленький розумник» Заняття:
«Вироблення навичок наполегливості, посидючості та розвиток уваги»;
17 квітня – клуб «Садівник-городник» Тема: «Добрий господар – садівник»;
19 квітня – народознавчі посиденьки «Великодня радість»;
19 квітня – конкурс-виставка пасхальних рушників та серветок «Господиня
гарна я, господиня вправна»;
19 квітня – каністерапія «Читання з собакою в бібліотеці»;
19 квітня – майстер-клас в техніці орігамі «Веселі саморобки»;

21 квітня – еко-гра «Бережемо Землю, бо вона є Мати»;
26 квітня – бібліотерапія «В гостях у казки»;
27 квітня - засідання круглого столу «Літературний подіум новинок: «Модна
книга»;
28 квітня – екологічний круїз «Дбаємо про природу».
У регіонах області:
У Рівненському районі:
01 квітня - майстер-клас театрального мистецтва Проводить Тетяна
Мартинюк (Квасилівський будинок культури);
05 квітня - майстер-клас хореографічного мистецтва. Проводить Артур
Прокаєв (Квасилівський будинок культури);
20 квітня – виставковий інтернет-проект «Пам’яті великого Гетьмана» (до
400-річчя смерті Петра Конашевича- Сагайдачного) у Державному історикокультурному заповіднику м. Острога ;
25 квітня – презентація 7-ої срібної монети із серії «Українська писанка»
2022 р. номіналом 20 канадських доларів (Канада 2022 рік) – дар заповіднику
родини Аршинових (Державний історико-культурний заповідник м. Острог);
28 квітня - У Березному встановили двометрову скульптуру півника з
Бородянки, який став символом стійкості та незламності українців.
Двометрового півника створив відомий скульптор з Харкова Олександр
Сердюк, якого прихистили в місті.
У Дубенському районі:
20 квітня - У Дубні на майдані Незалежності встановлено Великодні
інсталяції, виготовлені місцевими майстрами Андрієм та Денисом Мухами,
Михайлом Костівим. Колоритні українські писанки демонструють нашу багату
культуру та історію, національні звичай та традиції.
20 квітня - еко-толока у м. Дубно, до якої долучився керівний склад
Державної екологічної інспеції України, який нині перебуває у Дубні.
У Сарненському районі:
14 квітня – «Велике прибирання міста», щорічна всеукраїнська весняна
толока.
17 квітня – етно-дійство за участі зразкового аматорського фольклорноавтентичного колективу «Мазурки» с. Корост.
25 квітня - на центральній площі міста Сарни провели великоднє дійство
«Бій крашанками».
У Вараському районі:

10 квітня – майстер-клас з писанкарства «Писанка-крапанка» (Палац
культури ім. Л. Українки м. Вараш).
20 квітня – пленер «Воскресни, рідна Україно!» (м. Вараш).
26 квітня - мітинг-реквієм до 36 роковин Чорнобильської трагедії.
Тематичний захід проведено у міському центрі дозвілля за участю ліквідаторів
аварії на ЧАЕС і членів їхніх сімей, керівництва Рівненської АЕС та міста
Вараш, військових та рятувальників, представників місцевих установ та
організацій.
27 квітня – концертна програма «Нам потрібне мирне небо». Палац
культури ім. Л. Українки м. Вараш.
28 квітня – «Де гаївка лунає» розважальна програма. Палац культури ім.
Л. Українки м. Вараш.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
Безкоштовні заняття з арт-терапії для вимушено переміщених осіб у
Галерея європейського живопису «Євро-Арт»;
Діти зі зразкового дитячого естрадного хору "Dar&b" Рівненського
міського палацу культури під керівництвом викладача вокалу Ірини Пасічник
передають співоче вітання захисникам та захисницям України! Маленькі
україночки плетуть сітки, малюють відкритки любові та підтримки;
05 квітня - У Рівному запрацював «Театр в укритті». Це новий проєкт,
започаткований Палацом дітей та молоді.
06 квітня - «Співаємо разом». Майстер - клас з вивчення українських
пісень.
11 квітня - майстер-клас з акторської майстерності та виготовлення
писанок для дітей ВПО провела керівник театрального гуртка підліткового
клубу «Фантазія» Валерія Ольшевська;
21-24 квітня - VI International internet-competition of art «Musical Sonth
Palmyra» Ukraine-Moldova, Зразковий дитячий хор «Кредо»;
27 квітня - Концертна програма «Котилася писанка з гори на долину,
завітала з піснею до нас на гостину» (Рівненська дитяча музична школа №2)
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

