Довідка про культурне життя Рівненської області
Випуск 05 2022 р.
Загальні питання
01 травня – стартував новий літературно-мистецький проєкт «Маленькі
історії великої звитяги» за участю діток, котрі переселилися на Рівненщину під
час війни, їхніх друзів-рівнян та тих, які вимушені були полишити рідну землю
й тимчасово емігрувати за кордон.
08 травня - в День пам’яті та примирення представники влади
Рівненщини вшанували пам’ять захисників України. Поклали квіти до могил та
наріжного каменю героїв Небесної сотні, учасників АТО/ООС та російської
війни.
08 травня - До Дня матері у Рівному організували захід для жінок, які на
війні втратили своїх дітей. Цей захід покликаний висловити подяку та добре
слово для матерів, дружин, сестер, рідних солдатів, які загинули.
27 травня Державний науково-методичний центр змісту культурномистецької освіти організував засідання журі 4-го етапу XХІ Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» для
підведення підсумків у номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Декоративноприкладне мистецтво».
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
05 травня – музична мандрівка Італією XVII – XXI ст. «Музика Італії».
07 травня – дитяча музична казка «Івасик Телесик»
08 травня - Музичне відео від колективу Рівненської обласної філармонії
до Дня пам’яті та примирення, а також 77-ї річниці перемоги над нацизмом.
12 травня – «Легенди України». В концерті беруть участь: Анадемічний
камерний оркестр Рівненської обласної філаромнії; Народний артист Укриїни
Й. Єрмінь (фортепіано); Заслужений артист України Н. Пилатюк (скрипка).
19 травня – «Пори року» А. Вівальді. В концерті беруть участь:
Академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії, диригент –
Юрій Скрипник; Катерина Бойчук (скрипка).
22 травня – «Караван тварин». Дитяча програма: Каміль Сен-Санс
«Карнавал тварин». Захоплююча мандрівка у світ тварин крізь музику і
живопис.
22 травня – «Піднесене і земне» Вечір органної музики для тих, хто
прагне вмиротворення і насолоди геніальною простотою. В програмі духовні
твори Олів’є Мессіана та мінімалістичні композиції Філіпа Ґласса.
24 травня – «З Україною в серці». Найкращі зразки української вокальної
лірики авторства А. Кос-Анатольського, Г. Жуковського, Ф. Надененка, О.
Білаша, М. Шуха у виконанні заслуженої артистки України Ірини
Криворученко (меццо-сопрано), Євгенії Бельмас (орган), Назарія Власюка

(фортепіано) та академічного камерного оркестру Рівненської обласної
філармонії, диригент Ю. Скрипник.
26 травня – «Народе! Тобі моя пісня». У програмі пісні А. Пастушенка у
виконанні: Галини та Миколи Швидків; Оксани Денисюк; Анастасії Янцур;
Олени Єсип; Сергія Вострікова; зразкового дитячого хору «Кредо»; зразкового
фольклорного ансамблю «Уляночка»; вокального ансамблю викладачів
Мізоцької ДМШ; вокального тріо «Вишиванка». ...
КЗ «Міський Будинок культури»
2 травня – «Танцювала. Танцюю. Танцюватиму» (класичний тренаж для
усіх бажаючих).
3 травня - Майстер-клас. Презентація народних українських духових
інструментів від Максима Бережнюка та оркестру «Наспів».
3-4-5 травня – Міжнародний дистанційний онлайн-фестиваль
українського народного танцю «Стежками Мавки».
4 травня – Майстер-клас з виготовлення народної іграшки «Коник».
5 травня – «Танцювала. Танцюю. Танцюватиму" (класичний тренаж для
усіх бажаючих).
10 травня – «Фітнес – терапія»
11 травня – Майстер-клас «Ліплення з соленого тіста».
12 травня – «Танцювала. Танцюю. Танцюватиму» (класичний тренаж для
усіх бажаючих).
13 травня – «Фітнес – терапія» (заняття для дорослих).
14 травня – Майстер-клас. Імпровізація. Розвиток соматичного інтелекту:
вчимося слухати себе та довіряти своєму тілу.
25 травня – Майстер – клас, концерт «Під звуки Бандури». Проводять
народне-аматорське тріо бандуристок «Любисток».
28 травня – Концертна програма «Мистецтво маленьких кроків»
Зразковий ансамбль сучасного танцю «Етика».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
2 травня, 4 травня – «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».
2 травня – Ознайомчий урок з акробатики та жонглювання в зразковій
студії естрадно-циркового мистецтва «Eridan».
2 травня та 5 травня – Урок сучасної хореографії з нагоди Міжнародного
дня танцю для дітей.
4 травня – Майстер-клас з класичного танцю для дітей від 5 до 10 років в
зразковому аматорському ансамблі класичного танцю «Флеш».
4 травня – Урок сучасної хореографії з нагоди Міжнародного дня танцю
для дітей від 4 до 6 років в зразковому аматорському ансамблі сучасного танцю
«Едельвейсики».

09 травня, 13 травня – «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». Поч. о 16:00 год.
Марчук Сергій (моб.тел. 0664159074)
10 травня – Майстер-клас з техніки «мажореток» в зразковому
аматорського ансамблю танцю «Кралечка».
12 травня – Благодійна вистава «C’est La Vie» за мотивами п’єси Жана
Ануя «Оркестр» від народного молодіжного театру на підтримку ЗСУ.
12 травня – демонстрація запису відкритого уроку у групі секції баяна та
акордеона на тему: «Нетрадиційні форми організації уроків». Проводять
викладач Жовнір Сергій з учнем 4 класу Іванюком Іллею.
27 травня – Звітний концерт народного аматорського ансамблю сучасного
танцю «Dia-dance» та зразкового аматорського ансамблю сучасного танцю
«Діалог».
28 травня – Майстер-клас з акробатики, жонглювання та повітряної
гімнастики в зразковій студії естрадно-циркового мистецтва «Eridan».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
14травня - /мала сцена/ кухонний трилер «Павук»
20 травня - /мала сцена/ музична комедія «Сватання на Гончарівці»
22 травня - /велика сцена/ поетична містерія «Та не однаково мені...»
28 травня - /мала сцена/ апокриф «На полі крові»
29 травня - /велика сцена/ комедія «Вечеря з диваком»
Рівненський академічний обласний театр ляльок
1 травня - казка про змагання «Веселі пригоди на лісовій галявині».
4 травня- вистава бейбітеатру «Сонце».
5 травня – кінопоказ «Водуруду». Водуруду – це народноімпровізаційний кіно-балет, витоками якого є оточення та час.
7, 8 травня «Лялька-оберіг» майстер-клас від майстрині Ольги Панаєвої
(Харків-Київ-Рівне).
8 травня «Гусеня» (непосидюча казка).
8 травня «Не їжачок» (казка-притча про пошуки самого себе).
8 травня – лекція «Історія українського аванґарду за 45 хв.», лекторка:
Наталія Блохіна, викладачка Київського університету імені Бориса Грінченка.
8 травня – кінопоказ «Арсенал», реж. О. Довженко (1929.)
11 травня, інтерактивна вистава для малят «Стук-Грюк».
14 травня - «Лісова пісня» (драма-феєрія для дітей і дорослих).
14 травня - вистава «Попелюшка» (cтара історія, котру всі знають, але
кожен розповідає її по своєму).
15 травня – кінопоказ психологічної драми Георгія Тасіна «Нічний
візник».

15 травня – «Ведмедики-бешкетники» (чим закінчуються історії, коли
діти залишаються насамоті).
15 травня - «Ще раз про Червону Шапочку» (весела казкова
інтерпретація).
18 травня - «Смачна історія».
21 травня «Шолом, солдат...» (ліричний трагіфарс на 2 дії).
21 травня вистава «Дюймовочка».
22 травня - кінопоказ фільму «Свині - завжди свині», реж. Ханан Шмаїн
(1931 р.).
22 травня - "Веселий урок" (подорож по країнах глосних літер).
25 травня – вистава «Сонце».
28 травня – вистава «Погані сусіди».
29 травня - кінопоказ фільму, реж. О. Довженка «Земля» (1931 р.).
29 травня – «Справжній тато. Правдива історія про справжнього татуся».
29 травня – «Жужик, або пригоди маленького автомобільчика».
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1,8,15,22,29 травня - зустрічі з практикуючим психологом Оксаною Чигир
«Психологічна підтримка сім'ї під час війни».
01 травня - Воркшоп «Колаж», модератор художниця-ілюстраторка О.
Промська.
03 травня - інформаційна година «Купуй українське – підтримай своїх!»
05 травня - відбулася презентація збірки патріотичної поезії Оксани
Войтович «Розстріляна весна».
09 травня - виставка-інсталяція та творча зустріч з нагоди ювілею Валерія
Войтовича, рівненського письменника, історика, релігієзнавця, філософа.
11 травня - відбулося відкриття фотовиставки «Пікторіальний Вернісаж»,
де рівняни та гості нашого міста мали унікальну можливість познайомитись з
творчістю фотомайстрів з Дніпра Сергія Селезньова та Олександри Родіонової.
14 травня - ювілейний творчий вечір Тетяни Леус «І світлих почуттів
відлуння в мелодіях сердець звучить».
14 травня – тематична зустріч «Україна+Грузія. Нас єднає духовність».
15,22,29 травня - щонедільна акція рівненських художників «Просто
неба». Це благодійна виставка митців Рівненщини на підтримку ЗСУ.
15 травня - благодійний зелений ярмарок, який організувала ГО «Дієва
молодь Рівненщини». Вироби ручної роботи місцевих майстрів, кімнатні
рослини, цікаві майстер-класи. Всі виручені кошти пішли на купівлю авто для
ЗСУ.
15 травня – навчально-практичний курс для ведучих і модераторів
«Обличчя події», організатор РОЦНТ.
17 травня - «Ми різні, але ми рівні» – урок толерантності для дітей
17 травня - лекція-тренінг на тему «Стратегічні параметри дослідження
теми спічрайтерського твору».

17 травня - обговорення книги Керол Флемінг «Говорити легко та
невимушено. Як стати приємним співрозмовником».
18 травня – творча зустріч з рівненською письменницею Вірою
Мельниковою.
18 травня - відбулася патріотична гра-забавлянка «Козацькому роду нема
переводу».
19 травня чергова зустріч в рамках клубу «Феміда» на тему «Трудове
право та трудове законодавство. Працевлаштування молодих спеціалістів»
19 травня - в мовному клубі «Єдині» – знайомство з книгою Ґей Браун
«Жити із «зеленим» серцем».
19 травня - перегляд фільму «2+1», який супроводжувався жестовою
мовою.
22 травня - відбулося бульбашкове шоу та лялькотерапія для дітей.
22 травня – творча зустріч з Анатолієм Кичинським, українським поетом і
художником, лауреатом Шевченківської премії за 2006 р.
23 травня - зустріч із фахівцем естетичної косметології Катериною
Салміною.
23 травня відбулося знайомство з книгою Дмитра Малакова «Мальовнича
Україна» та вікторина «Впізнай локацію».
23 травня - зустріч ВПО із керівництвом благодійного фонду «Волинь
Європейська».
24 травня - тематичний захід присвячений Дню слов’янської писемності і
культури «Історичні віражі».
24 травня –відбулася зустріч із кандидатом психологічних наук, фахівцем
у галузі віктимології, сімейним психологом та арт-терапевтом Папушею
Владиславом. На зустрічі піднімалися питання: «Що таке безпечне освітнє
середовище та як створити затишне родинне коло?».
26 травня - зустріч із поетесою Юлією Костюкевич.
26 травня відбулася зустріч «Історія одного рівнянина», приурочена 115річчю від дня народження рівненського архітектора Бориса Павловича
Андреєва.
26 травня - в рамках проєкту «Польська полиця» (#PolskaPółka) відбувся
майстер-клас з виготовлення листівки-podziękowanie «Дякуємо за доброту
сердець» (Dziękujemy za dobroć serc) для наших польських друзів.
27 травня - показ фільму фільму з аудіодискрипцією для незрячих
відвідувачів «Сноуден/Snowden».
27 травня – «Прапор – символ нашої нації!» – майстер-клас для молоді з
інвалідністю у бібліотеці.
28 травня – творча зустріч з рівненським письменником Сергієм
Яблоцьким та майстер-клас «Голуб миру» з художниками Анастасією
Лєдяєвою та Назарієм Дячуком.
29 травня - відбулося знайомство із серією дитячих інклюзивних книг
«Маленький Круасан у великому світі», яка знайомить читачів з головним
героєм Круасаном.
Рівненська обласна бібліотека для молоді

04 травня - майстерклас з виготовлення ляльки-мотанки.
06 травня - майстерклас з орігамі.
09 травня - майстерклас з плетіння патріотичних браслетів з атласних
стрічок.
09 травня - розважально-історична гра-вікторина «Україна – це я».
11 травня - Арт-терапія «Малюємо гіацинти ватними паличками».
11 травня - Майстерклас з плетіння патріотичних стрічок з атласних
стрічок.
16 травня - авторський майстерклас з художницею-аматором Наталією
Абросімовою «Моя весна».
17 травня - «Котикотерапія від кота Інжира» з Оленою Павловою –
українською письменницею, журналісткою, художницею, кураторкою
культурних проєктів.
17 травня - вікторина-подорож «Євротур».
19 травня - з нагоди Всесвітнього дня вишиванки, cвято вишиванки
«Душі народної скарбниця».
19 травня - показ анімаційного фантастичного фільму «Віктор-Робот».
19 травня - Тренінг «Роль книги у житті людини» від В’ячеслава
Білецького.
19 травня - Майстерклас з пластилінографії.
20 травня - «Арт-терапевтичні заняття з дітьми та їх батьками» з Іванною
Голуб, в рамках волонтерського проєкту письменниці, психологині.
22 травня - «Музикотерапія «Чарівні мелодії» за участі музичних
професіоналів та аматорів.
25 травня - відбулася «Мандрівка юних книголюбів на Станцію юних
натуралістів». Подія пройшла спільно з інспекторами Ювенальної превенції
Рівненського районного управління поліції.
25 травня - мовознавчий вояж «Звитоків слов’янської культури та
писемності» до Дня слов’янської писемності і культури.
25 травня - майстерклас «Маска їжака».
26 травня - майстерклас з бісероплетіння.
27 травня - благодійний літературно-музичний вечір організований
поетичною спільнотою «Вулиця Поетів».
30 травня - заняття з розмовної української мови у рамках бібліотечної
навчально-літературної платформи «Живи українською!».
30 травня - творча лабораторія для бібліотекарів області «Онлайн-сервіси
для створення візуального контенту» на платформі Zoom.
30 травня - майстерклас з виготовлення ляльок-мотанок з благодійною
метою від майстрині-мотанкарики СвітланиПриступлюк. Всі ляльки
створювались для продажу на благодійному ярмаркуКанади
31 травня - у гуртожитку, де проживають внутрішньо переміщені особи
організований майстер-клас творчості та креативу «Пазли Песик»
(розфарбовування, вирізання та склеювання паперових пазлів).
Рівненська обласна бібліотека для дітей

30 травня - онлайн-діалог для бібліотекарів області, що обслуговують
дітей «Дитячі бібліотеки в житті сучасного суспільства в умовах воєнного стану
в Україні», на платформі Zoom;
31 травня – суперфінал родинного марафону «Тату, почитай!»,
приурочений Міжнародному дню захисту дітей. Захід відбувся за участі
Кондрачука Сергія Юрійовича, голови Рівненської обласної ради та
представників громадськості.
ЦБС м. Рівне
03 травня – творча година «Подарунок мамі», до Дня матері.
03 травня – Арт-обійми з Іванною Голуб.
04 травня – майстер-клас «Подарунок для мами – своїми руками».
05 травня – літературний сніданок «У світі все починається з мами».
05 травня – родинні зустрічі «Все починається з мами».
08 травня – релакс-простір «Спілкуємося. Відпочиваємо. Граємо».
08 травня – година поезії «Рідна матінко моя».
08 травня – літературна композиція «Святе і величне слово – Мама».
08 травня – поетична година «Рука, що гойдає колиску, править світом».
10 травня – Арт-обійми з Іванною Голуб.
10 травня – Арт-психотренінг з Іванною Голуб «Робота з солоним тістом».
10 травня – Майстер-клас «Веселе рукоділля» «Веселі іграшки з кольорового
паперу».
12 травня – майстер-клас «Випалимо свою картину».
15 травня – релакс-простір «Спілкуємося. Відпочиваємо. Граємо».
15 травня – родинне свято «Мамо, мамо, ти ангел на землі
12 травня – конкурс малюнків «Я малюю свою родину» (Бібліотека-філія № 7;
вул. Вітебська, 3-а). Протягом дня.
12 травня – історична година «З вірою в правду».
15 травня – історичний спомин «Криваві сторінки історії». До 80-річчя
створення УПА
Читальний зал. Поч. о 12:20 год.
Рівненський обласний центр народної творчості
3 травня - зустріч із дизайнеркою та художницею Оленою Фещук.
5 травня - майстер-клас з ляльки-мотанки від майстрині народної
творчості Елі Гілко,
10 травня - майстер-клас з ткацтва із бісеру від Людмили Рябунець.
11 травня – майстер-клас з соломоплетіння. Провела майстер народного
мистецтва художнього плетіння з природніх матеріалів Ірина Кухар.
11 травня – майстер-клас з ткацтва. Провела майстер декоративноужиткового мистецтва з художнього ткацтва Ірина Локшук.
17 травня - Етноосвіта: всі вкупочці. Творча зустріч з Андрієм Ляшуком українським
музикантом,
лірником,
реконструктором,
виконавцем,
дослідником та популяризатором традиційної інструментальної і вокальної
музики Волині та Полісся.

18 травня - Етноосвіта: всі вкупочці запросила знану у Рівному
художницю та дизайнера Олену Фещук. Працювали над родовим деревом та
вивчали орнамент.
19 травня – Ethno Open Space «Вишивання у саду».
В програмі:
виступ заслуженої діячки мистецтв України Раїси Цапун, керівниці
народного аматорського фольклорного колективу «Ярина».
– етномузиколог, фольклорист, учасник гуртів «Хорея козацька», «Вусаті
вуйки» та «The DOOX» Максим Бережнюк та учасниця проєкту «Голос країни»
Галина Куришко.
– фольклорний гурт «Горина», керівник Людмила Вострікова та співак,
сопілкар Гарасим Карпович (с. Переброди Дубровицької міської ради
Сарненського району).
– «Народний художній колектив» молодіжний фольклорний гурт
«Веснянка», художній керівник Ірина Сливчук, керівник інструментального
гурту Анатолій Сайчишин, керівник Етнокультурного центру заслужений
працівник культури України Віктор Ковальчук.
– лірник Андрій Ляшук.
– народні дитячі ігри та забави з Олею Гвяздовською, учасницею
фольклорного гурту «Королівна» (м. Київ).
– Лекція про техніки вишивки Рівненського Полісся та традиційний одяг
жителів Рівненщини.
– Майстер-клас зі створення схем для вишивки від Юлії Гончарової.
– Майстер-клас з пов’язування хусток від Алли Українець.
27 травня - Етноосвіта: всі вкупочці за підтримки старшого викладача
кафедри хореографії РДГУ Алли Самохвалової та фольклорно-вокального
ансамблю «Корнинчанка» під керівництвом Людмили Вострікової організувала
«Українську руханку».
31 травня - відбулася творчо-родинна зустріч «Херсон – UA» із
українським поетом і художником, лауреатом Національної премії ім. Т. Г.
Шевченка Анатолієм Кичинським.
У регіонах області:
У Рівненському районі:
08 травня - український репер зі Здолбунова SKOFKA (Володимир
Самолюк) записав пісню про війну в Україні «Не забудем і не пробачим»
18 травня - до Міжнародного дня музеїв у Державному історикокультурному заповіднику Острога відбулася розмова за кавою на балконі
Острозького замку – «Слава і честь: князі Острозькі на обороні рідної землі».
22 травня - у Здолбунівській громаді відбувся «Забіг Подяки» (в рамках
події ZdGromada RunDay). Метою Благодійного забігу є підтримка та допомога
зі збором коштів для Збройних Сил України,
У Дубенському районі:

08 травня - у міському Будинку культури м. Радивилів відбувся
благодійний концерт, приурочений до Дня матері.
08 травня - школярка із Радивилова Оксана Боярська, вихованка гуртка
«Чарівні пальчики» здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Новорічний
сувенір».
19 травня о 15.00 годині на майдані Незалежності відбудеться Ярмарок
доброти та вдячності на підтримку військових ЗСУ. Благодійний захід
організовує Дубенська міська рада.
21 травня, в храмі св. Йоана Непомука римо-католицької парафії м.Дубно
відбулася урочиста літургія з нагоди престольного свята, тридцятиріччя
відновлення Богослужінь та п'ятнадцятиріччя як настоятелем костелу є отець
Ґжеґож Оважани.
29 травня в будинку творчості «Reymontowka» гміни Котунь у Польщі
пройшов традиційний фестиваль «Маjowke na Ludowo». Учасником фестивалю
став народний вокальний ансамбль «Кумоньки» з Дубенщини.
У Сарненському районі:
01 травня - виконавиця автентичних пісень Галина Куришко виконала
давню веснянку «Ой порості кропе», записана в с. Переброди бувшого
Дубровицького р-ну, Рівненської області.
03 травня - діти Дубровицької громади створили янголи-обереги для
українських бійців.
05 травня - Волонтерка Софія Денисюк разом із друзями патріотично
розмалювала місцеве укриття. За ініціативи волонтерів ГФ «Рокитнівської
Варти» на стінах бомбосховища розквітнув петриківській розпис, повідомляє
Рівненська ОДА. За словами дівчини, на початку війни вона з іншими
активістами прибрали це бомбосховище, обладнали там ліжкомісця й залишили
резерв продуктів. Також зробили дитячий куточок з іграшками.
17 травня - новий мурал, який тепер прикрашає зупинку у селищі Рокитне
на Рівненщині, матиме назву «Стефанія». Розмалювали його волонтери ГО
«Рокитнівська варта».
У Вараському районі:
Травень - палац Красицьких внесено до Державного реєстру нерухомих
пам'яток архітектури. Палац Красицьких у смт Володимирець побудований
1827 р. Фердинандом Красицьким. На початку ХХ століття його викупила
бельгійська родина Де Пурбе, якій він належав до 1939 року. За радянських
часів приміщення використовували як сиротинець. Це єдиний збережений
палац на все Полісся.
01 травня - у Вараші двоє місцевих фотографинь – Яна та Ірина –
ініціювали патріотичний проєкт. Десятки вараських родин зголосилися
сфотографуватись у національному автентичному вбранні з різних регіонів
нашої держави.

07 травня - рівнянка Христина Панасюк співачка-волонтерка, відвідала
Зарічненщину, де виступила перед місцевими військовими.
08 травня - у місті Вараш відбувся благодійний концерт «Україна понад
усе» творчих колективів Палацу культури ім.Лесі Українки Рівненської АЕС.
08 травня - у місті Вараш у міській публічній бібліотеці започаткували
проєкт «Мова – зброя», мета якого допомогти людям, які прагнуть вивчити або
вдосконалити українську
10 травня - за підтримки жіночого клубу «Живи на повну» у Вараші
відбувся благодійний аукціон «І буде мир, і буде свято». Лотами аукціону стали
30 картин місцевих митців і дві книги.
13 травня – «День вишиванки» у Центрі дозвілля міста Вараш.
27 травня - вокальному ансамблю «Дубівські переспіви» (керівник Діана
Гаврилюк) з с. Дубівка присвоєно почесне звання «народний аматорський».
27 травня - у Палаці культури Рівненської АЕС міста Вараш відбувся
благодійний мистецький захід «Україна – це ми».
31 травня - З ініціативи батьків та випускників, останні дзвоники у
закладах освіти Вараша провели у вигляді благодійних концертів, кошти з яких
направлять на потреби ЗСУ, – повідомляють у Вараській міськраді.
Навіть попри воєнний стан, деякі заклади громади зуміли відтворити
добрі традиції довоєнного часу. Зокрема, в одному із Вараських ліцеїв
випускники станцювали традиційний вальс на майданчику школи та висадили
магнолії.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
05 травня - юна варашанка, вихованки підліткового клубу «Бригантина»,
гуртка малювання «Юний художник» ВМЦСС Вероніка Блищик стала
призеркою міжнародного конкурсу.
Вероніка Блищик завоювала третє місце на II Міжнародному фестиваліконкурсі «Змагаймось за нове життя», виконавши малюнок до творів Лесі
Українки.
17 травня - рівнянка Олена Вербець створила іграшку на честь перемоги
українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі Євробачення 2022.
22 травня - Варашанка Ілона, яка працює під творчим псевдонімом
ANOLI, написала, заспівала та відзняла кліп на свою першу пісню «Незламна»,
яка тепер б′є рекорди з переглядів у соцмережах.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

