Довідка про культурне життя Рівненської області
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2019 р.
Загальні питання
08 січня – «Радуйся, земле, син Божий народився…» – урочисте відкриття XIV
фестивалю пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви», виступи
учасників фестивалю.
08 січня – «Небо і земля нині торжествують…» – Різдвяна феєрія за участі
кращих колядників міста Рівного та учасників фестивалю.
09 січня – «Все сьогодні сповнилось радістю…» – Різдвяні віншування, музичні
дарунки від учасників фестивалю: ігри, конкурси.
12 січня – фестивальний флешмоб вертепів недільних шкіл Рівненської єпархії
Української Православної Церкви КП.
14 січня – «Сію, вію, посіваю, з Новим роком Вас вітаю…» – вітання
щедрувальників та Різдвяна програма хору Рівненської духовної семінарії УПЦ
КП.
15 січня – Центр «Мнемоніка» презентував настільну гру для старшокласників
«Зникле місто» та настінний календар «Полікультурне Рівне». Присутнім
представили концепцію останнього – простір і містяни: багатонаціональне
місто та історія буденності.
16 січня-17 січня – VII міський фестиваль вуличних вертепів та вуличних музик
«Нова радість стала».
22 січня – День Соборності України: урочистості, тематичні виставки в
бібліотеках. Покладання квітів до пам’ятних місць, пов’язаних з боротьбою за
незалежність України.
Театрально концертне життя
КЗ «Рівненський міський палац культури»
10 січня – Новорічно-Різдвяний благодійний концерт військового оркестру 2-ої
Галицької бригади Національної гвардії України та хору «Dominus» (м.Львів)
14 січня – Фестиваль «Колядок та щедрівок» недільних шкіл УПЦ м.Рівного та
області.
20 січня – Різдвяна програма «Щедрик, щедрівочка» – волинський державний
академічний волинський народний хор.
23 січня – Благодійний концерт по збору коштів для Івана Євчука Зразкового
ансамблю танцю «Кралечка» спільно з ансамблем «Х-dance» та студентами
кафедри хореографії РДГУ «Слідами бременських музик».
24 січня – концерт-казка «Ніч у замку» зразкового ансамблю танцю «Кралечка»
та клубного об’єднання «Ансамбль сучасного танцю «X-Dance Team».
25 січня – конференція «Асоціації фермерів та приватних землевласників
Рівненської області».
27 січня – звітний концерт студії сучасного танцю «Dance Way».

КЗ «Міський Будинок культури»
09 – 12 січня – виставка новорічно-різдвяних виробів «Мистецька хуртовина».
12 січня – вистава для всієї родини «Холодне серце».
14 січня – концерт Народного аматорського хору «Верес» з програмою «Пахне
кутею, пахне узваром».
17 січня – відкриття фотовиставки та нагородження переможців конкурсу
репортерської фотографії «Рівне 2018. День за днем».
19 січня – «А що третій празник – святе Водохреща…» заключний Галаконцерт ХV фестивалю пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви»
20 січня – Різдвяна програма «Колядуймо разом!» за участі хору «Верес» та
вокально-інструментального тріо «Срібна терція»
22 січня – презентація альбому «Рівне, яке було» та творчий вечір фотографа
Олександра Харвата.
26 січня – фестиваль волонтерів «Global Youth Fest ’19».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
17 січня – на малій сцені театру першопоказ зоологічної фантазії для
дорослих «Клітка».
19 січня – заключний Гала концерт учасників XI фестивалю пісенномузичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви».
22 січня – урочистості з нагоди Дня Соборності України.
Рівненський академічний обласний театр ляльок
10 січня – новорічне видовище для дітей, чиї батьки учасники АТО та ВПО
19 січня – дійство «Україна колядує» і вистава «Різдвяна ніч»
Рівненська обласна філармонія
17 січня – концертна програма «Генії Бароко: Й.С. Бах і Антоніо
Вівальді».
20 січня – Різдвяна програма: «Щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо всі
жили», за участі: Камерного хору «Воскресіння» керівник Олександр Одинець
та жіночого камерного хору «Етерніта» керівник Віталій Мартодєєв.
24 січня – концертна програма «Радуйся Маріє» за участі: Світлана
Жуковська /сопрано/, Олена Мацелюх /орган/, академічний камерний оркестр
філармонії, диригент – Юрій Скрипник.
27 січня – Сашко Невже та ВІА «ТОШОНАДО» презентують сольний
концерт на, якому живий звук, гра світла, режисерські задуми і тематична
сценографія.
31 січня - «Музичні паралелі ХХ століття»: Рівненська обласна
філармонія та Національна музична академія ім. М.Лисенка представляють
концерт в якому беруть участь: Марія Швидків /фортепіано/, Надія Явна

/фортепіано/ та Академічний камерний оркестр філармонії, дитригент – Юрій
Скрипник.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
22 січня – відкриття фотодокументальної виставки «Символ твоєї
свободи. 100 років державного герба України». Організатори: Український
інститут національної пам'яті та видавництво «Родовід».
25 січня – нічна екскурсія «В гостях у князя Любомирського».
29 січня – в експозиції відділу природи презентація нової роботи
рівненського іхтіо-таксидерміста Павла Мовчанюка. Виготовлене майстром
опудало судака займе своє місце в експозиції музею.
29 січня – відкриття виставки майстрині народного мистецтва Вікторії
Кисиленко «Моя душа» на якій представлено близько 200 робіт: ляльок,
іграшок, композицій, виготовлених із природних матеріалів, переважно з льону.
30 січня – екскурсія «Крути – Донецький аеропорт: перемоги
українського духу» На екскурсію було запрошено командира батальйону
управління патрульної поліції Рівного Андрія Ліснічука який брав участь у
боях за Донецький аеропорт у складі 80-ї аеромобільної бригади. А. Ліснічук
поділився спогадами про події, що відбувалися у січні 2015 року в Донецькому
аеропорту та про Ігоря Зінича – фельдшера 3-го батальйону 80-ї аеромобільної
бригад.
У січні у відділі «Літературний музей Уласа Самчука» - виїзні урокипрезентації на тему: «Рівненські дороги Євгена Маланюка», «Олена Теліга.
Рівне в її долі.»
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
9 січня – Як зробити чудові еvent-фотографії: майстер-клас для
бібліотекарів. Рецептами майстерності ділився Олександр Харват, український
фотограф, член правління Національної спілки фотохудожників України,
заслужений художник Міжнародної Федерації фотомистецтва (EFIAP).
12 січня – у коворкінг-центрі «Вікно в Америку» відбулося
методоб’єднення кафедри англійської мови Рівненської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 15. Працівники бібліотеки долучилися до засідання освітян з
тематичною інформацією «Наскрізні лінії в освіті та їх реалізація на уроках
іноземної мови», ознайомили з новими надходженнями з питань методики
викладання англійської, німецької та польської мов.
13 січня – свято «Маланки».
14 січня – різдвяне дійство «Дзвенить колядка у вікно».
14 січня – година американської історії: Мартін Лютер Кінг, до 90-ої
річниці від дня народження найвідомішого афроамериканського баптистського

проповідника, яскравого оратора, лідера Руху за громадянські права
чорношкірих в США.
14 січня –Різдвяне свято на Василя Великого «Щедрий вечір».
15 січня – вечір-реквієм «Степан Бандера – світоч української нації»,
присвячений 110–річчю від дня народження незламного борця за Самостійну
Україну.
15 січня – майстер-клас по опануванню графічного планшету. Це
пристрій введення, призначений для перетворення рукописних малюнків в
цифрові зображення. За своєю суттю прилад є паперовим листом з олівцем,
тільки електронними. Відвідувачі ознайомились з принципом роботи пристрою.
16 січня – у куточку «Бібліотека-партнер Goethe-Institut» презентували
добірку сучасної детективної літератури.
16 січня – творча зустріч з рівненським письменником Степаном Бабієм.
Автор 26 поетичних збірок, п’яти книжок прози і п’яти збірок публіцистики
презентував свої нові книги «Відпалаю любов’ю», «Волинські елегії», «Вітер на
пагорбі».
17 січня – презентація художньої виставки «Нев’янучі барви» Клавдії
Тарарук, художниці з Нетішина (Хмельницька обл.). Роботи виконані у техніці
набивної вишивки.
22 січня – історичний урок «Злука. Соборність. Воля», в рамках якого
відбувся перегляд відеофільму про Акт Злуки (документальне відео 1919 року)
та виступ хору «Надвечір’я» територіального центру соціального
обслуговування м. Рівного.
22 січня – тематична зустріч «Діти-винахідники світу та Рівненщини
зокрема», де юні діти-винахідники Рівненщини представили свої винаходивироби: пристрій для лікування «гірським повітрям» та макет винаходу
«Бронежилет військовий комбінований», який створений для захисту
військових.
23 січня – «З любов’ю до дітей» – презентація дитячих книг Тамари
Бацмай. На суд маленьких читачів представлено п’ять книжечок із серії «Світ
навколо нас»: «Абетка», «Про фігури», «Працьовитий павучок», «Їжачок–
хитрячок» і «Моя Україна».
24 січня – презентація книги рівненської поетки Тати Рівної «СоціоParty».
28 січня – літературно-художній захід до Дня Незалежності Австралії за
участі нашого земляка – жителя Австралії який розповів про життя у цій країні
та про як в тамошній діаспорі українці старанно зберігають свою ідентичність,
мову, культуру, любов до України. До розмови долучилася волонтерка Корпусу
Миру (США) Jane Yi, яка є за етнічним походженням кореянкою, але у
Австралії живе її родина.
29 січня – літературно-художній захід вшанування пам’яті героїв Крут.
31 січня – літературно-художній вечір «Марія Приймаченко. Казковий,
фантастичний і чарівний світ», до 110-річчя від дня народження української
художниці.

Рівненська обласна бібліотека для молоді
У січні проведено:
- космо-зустріч представників громадської ініціативи «Сад історій» з
волонтерами та прихильниками ідеї озеленення міста Рівне, які
розповіли присутнім про концепцію ініціативи, напрацювання за рік та
плани на майбутнє, презентували проект «Агенти волонтерства»,
провели екологічний майстер-клас.
- презентація соціального детективу «Тенета» та роману «Копія»
молодого письменника Віктора Янкевича.
- кіновечір-присвята «Сергій Параджанов: імпресія дотику», до 95-річчя
від дня народження видатного кінорежисера.
- відкриття першої виставки «Якби мені весь світ розмалювати»
учасників творчої майстерні «Метелик» із села Оржів Рівненського
району. Було презентовано близько130 кращих робіт юних авторів, які
виконані в різних техніках живопису.
- заходи, присвячені славним синам України, які загинули в нерівному
бою під залізничною станцією Крути: вечір скорботи «Крути: трагедія,
подвиг, пам’ять» та вечір-реквієм «Бій під Крутами – боротьба заради
майбутнього».
- вечір пам'яті «Крути: забуте та актуальне».
- історичний екскурс «Голокост: уроки минулого»
Рівненська обласна бібліотека для дітей
12 грудня - зустріч: «Пам'ять книгу зберегла». У рамках програми
«Відомі рівняни читають дітям» маленьких відвідувачів бібліотеки завітала
депутат міської ради Л. Романюк.
13 грудня - в рамках Всеукраїнського тижня права пройшла літературноправова година «Правознайки всіх вітають!».
14 грудня - у рамках фольклорно-етнографічної вітальні «Бабусині
обереги» - народознавче свято «Андріївські вечорниці
17 грудня - веб-квест «У пошуках поетичних перлин», під час якого
п’ятикласники Рівненської ЗОШ № 9 дізналися про поетів Рівненщини.
19 грудня літературні посиденьки «Я святого Миколая у віконце
виглядаю».
20 грудня в рамках профі-студій «Дегустація професій» пройшло
театральне знайомство «Акторська майстерність».
21 грудня - година творчості, майстер-клас «Умілі руки творять диво» для
пацієнтів дитячого відділення Рівненського обласного спеціалізованого
диспансеру радіаційного захисту населення, де діти ознайомилися з давнім
українським мистецтвом – витинанка.
ЦБС м. Рівне

08 січня – Різдвяний фестиваль «Україна колядує! Колядує вся земля!»
08 січня – Фестиваль колядок і щедрівок «Різдвяна зірка засіяла»
09 січня – «Вертеп-фест 2018» у Новому Дворі.
09 січня – Різдвяні погостини «Радуйся, Земле! Коляда їде!».
09 січня – Літературна імпреза про творчість Н.Гуменюк «Тонке
мереживо жіночої душі.
10 січня – Слайд-програма «Зачароване коло Василя Стуса» (80 років від
дня народження поета).
11 січня – Різдвяний балаганчик «Колядуй! Щедруй! Посипай!»
11 січня – Тематична бесіда «Магія казок» (390 років від дня народження
Ш.Перро).
14 січня – Етноквест «Де і як на планеті зустрічають Новий рік»
Святкуємо Різдво разом.
21 січня – інформаційна година «Соборна Україна: шлях до волі» 22 січня
– слайд-бесіда «Соборна мати Україна, для всіх вона як оберіг» (Бібліотекафілія № 9, читальний зал; вул. С. Бандери, 9-а). Протягом дня.
24 січня – бесіда-повідомлення «Нові часи – нові письменники
сучасності».
24 січня – пізнавально-розважальний захід «Звідки прийшла книга».
27 січня – гурток розвивальних ігор «Всезнайко» «Ігри та вправи для
розвитку мислення».
У бібліотеках регіону:
У Березнівському районі:
4 січня – майстер-клас з виготовлення новорічної композиції з живих
хвойних гілочок провела майстриня Ольга Іволга.
18 січня – фестиваль дитячої та юнацької творчості «Різдвяні
віншування».
21 січня – до 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки проведено годину
державності «Співаєм славу тій події і тепер».
22 січня – круглий стіл «100-річчя Соборності України: значення, уроки
для сьогодення» пройшов в режимі відеоконференції за участю керівництва
району, вчителів історії, музейників, учнівської молоді, громадськості.
25 січня – ювілейний вечір «У срібнім сяйві прожитих років» з нагоди
відзначення 70-річчя від дня народження місцевого письменника Бориса
Тимофійовича Боровця.
28 січня – урок пам'яті «Трагедію Крут згадаємо знов».
У Дубенському районі
9 січня – «Щедрик, щедрик, щедрівочка…» - Різдвяне дійство за участі
народного аматорського ансамблю козацької пісні Дубенського районного
будинку культури та учасників театральної студії, що діє при телепередачі
Дубенської ТРК «Веселинка».

15 січня 2019 року в приміщенні Дубенського районного будинку
культури відбувся традиційний уже ХІІІ-й фестиваль «Різдвяні піснеспіви».
26 січня делегація представників відділів та управлінь міської ради на
чолі із заступником міського голови Василем Скринчуком взяла участь у
міжнародному фестивалі волонтерів Global Youth Fest у Рівному. Фестиваль
проходив у міському Будинку культури міста Рівного під гаслом «Ми
відкриваємо світ та повертаємося, аби відкрити Україну світові».
29 січня – «Троянди від Рози» - з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв
Голокосту членкині клубу інтелектуальних жінок Дубенщини «Волинська
азалія» спільно з заступником міського голови Василем Скринчуком
традиційно побували в «палаті Рози» Дубенського пологового будинку,
облаштованої родиною Рози Ліпін — єврейки, яка проживала у Дубні й стала
жертвою Голокосту, та вручили породіллі Олені Герасимюк подарунки традиційний букет «троянди від Рози», солодощі, іграшку.
У Дубровицькому районі
10 січня – Дубровицький район прийняв від Рокитнівського району
Всеукраїнську естафету пам’яті «Слава визволителям України». Проходження
естафети пам’яті співпала з періодом визволення Дубровиччини від німецьких
загарбників. У зв’язку з цією пам’ятною датою у бібліотеці відбулась годинареквієм «На пам'ять не покладено табу» .
У Рокитнівському районі
21, 23 січня – проведено навчання – практикум для новопризначених
бібліотечних працівників району на тему: «Внесення статистичних даних про
діяльність бібліотек системи до електронної системи моніторингу» за 2018 рік.
У Сарненському районі
10 січня – історична година «Ніхто не забутий, на попіл ніхто не
згорів…», до Дня визволення м. Сарни від німецько-фашистських загарбників
наступальними діями 143 і 397 стрілецькими дивізіями.
22 січня – урок державності «Україна Соборна, вільна, сильна», до Дня
Соборності України.
24 січня – година пам’яті «Голокост – трагедія Всесвіту».
Просвітництво. Художня самодіяльність.
1 січня на Рівненщині пройшли заходи до відзначення 110-тої річниці від
дня народження ідеолога українського націоналізму, голови Проводу ОУН
Степана Бандери.
8 січня Гощанську селищну раду відвідав француз Роланд Комт. Як
координатор культурних заходів міста Рів де Жьї з різними країнами, він є
співорганізатором фестивалю «Свято Кування», який щорічно проходить в
селищі вже понад двох десятків років.

17 січня у Гощі відбувся традиційний шаховий турнір, присвячений
пам’яті відомого шахіста нашого району та області Михайла Козеренка.
Зразковий танцювальний колектив «Надія» Дубенського міського
будинку культури переміг у IV Всеукраїнському багатожанровому
мистецькому фестивалі-конкурсі «Розмаїті самоцвіти», який пройшов 09-10
січня в міському палаці культури імені Гната Хоткевича міста Львова.
Матеріал підготувала А. Хамедюк.

