
План заходів на січень 2019 року

№
з/
п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Виставка
«Відродження

ткацтва на
Кролевеччині у
30-40-х роках
ХХ століття у

світлинах»

з 2 січня до 29
березня
Музей

кролевецького
ткацтва

Виставка  світлин  30-40-х
років  ХХ  ст.  Представлені  в
стендовій  та  альбомній
презентації в кількості 150 шт.

15 грн

2. Святкова
концертна
програма

«Різдвяний
передзвін»

4 січня
13.00

Білопільський
районний
будинок
культури

У  ході  заходу  присутнім
розповідають  історію
виникнення  і  святкування  у
давнину  на  Україні
Святвечора  та  Різдва
Христового, пригадують свята
зимового  народного
календаря,  розгадують
різдвяні  загадки.  Протягом
свята  звучать  привітальні
зимові  і  різдвяні  пісні,
виконуються  новорічні  та
українські танці

Безкоштовно

3. Різдво Разом у
Сумах

5-8 січня
м.Суми

5-8  січня  до  міста  з’їдеться
молодь  з  усіх  куточків
України,  щоб  спільно
обмінятися  традиціями.  
Цього  року  команда  «Різдво
Разом» вирушає у Суми, щоб
ділитися  своїми  звичаями
святкування  за  східним
обрядом.  Ми  хочемо,  щоб
кожен  мав  змогу  розділити
радість  великого  свята  через
українські  традиції.
Різдво  Разом  -  акція,  що
покликана згуртувати активну
молодь шляхом популяризації
ідей  гідності  та
відповідальності  українця
через  збереження  народних
традицій.  Жителі  Сум  й
учасники  матимуть
можливість  майструвати
різдвяні  зірки,  взяти участь  у
вертепах  й  майстер-класах,
колядувати  та  відчути  теплу
святкову атмосферу

Організатори:
Студентське братство

Сумщини

4. Різдвяний 7 січня Яка  на  смак  Сумщина? Організатори: відділ



гастрофест
«Слобожанські

смаки»

16:00
у Покровському
сквері м. Суми

Дізнайтеся  про  це  з  7  до  14
січня  під  час  Різдвяного
гастрофесту  "Слобожанські
смаки"!  Протягом  фестивалю
Ви  зможете  скуштувати
найрізноманітніші  автентичні
страви  Слобожанщини,
приготовані  у  кращих
ресторанах  та  навіть
проголосувати за найсмачніші
з  них!
Перелік  закладів  просто
вражає!  У  конкурсі  на
найкращу  автентичну
слобожанську  страву  беруть
участь  такі  ресторани:
Здибанка,  Іль  де  Франс,
Карпатська  колиба,  Козацька
броварня,  Simbiosi,  Старий
млин, Testo, Шалена шкварка,
Шафран. 
Один  перелік  брендів  обіцяє,
що  це  буде  справжнє  свято
Смаку  та  Естетики! 
РЕСТОРАН  УЧАСНИК
ГАСТРОНОМІЧНОГО
ФЕСТИВАЛЮ ПРОПОНУЄ В
СВОЄМУ  ЗАКЛАДІ
СПЕЦІАЛЬНО  РОЗРОБЛЕНЕ
МЕНЮ  СЛОБОЖАНСЬКОЇ
КУХНІ.
Відкриття  фестивалю
відбудеться на саме Різдво - 7
січня  2019  року  -  у
Покровському сквері м. Суми.
Початок  о  16  год. 
У програмі: 
- традиційний  вертеп 
- гурти  колядників  із  різних
міст України 
- різдвяний  гастро-ярмарок
- гарячі напої
- фотозона

промоції та туризму
Сумської обласної

державної
адміністрації, ГО

"Майстерня творчих
ідей "Урбан Лис"

5. «Snow fest» 10 січня
13:00

Глухівський
міський стадіон

«Дружба»

Долучись  до  дійства,   яке
пройде  на  міському  стадіоні
«Дружба».  Стань  свідком
снігової пригоди, різьбярства з
льоду, ігор та розваг

Безкоштовно

6. Районний
фестиваль

«Щедрий вечір,
добрий вечір!»

11 січня
КЗ «Районний

будинок
культури»

Фестиваль  для  учасників,  які
повинні  представити  уривок
обряду свята зимового циклу з
елементами  театралізації  з

Безкоштовно



Глухівської
районної ради

використанням  місцевого
матеріалу

7. Фестиваль
«Недригайлівські
вечорниці 2019»

12 січня
11:00

смт Недригайлів

11:00-12:00- екскурсія  до
краєзнавчого  музею  
12:00-13:00- прогулянка-квест
"Славетними  вуличками
Недригайлівщини" 
13:00-15:00-екскурсія
"Кулишівка-Пам'ятник
Мамонту"-Костянтинів
"Козацька  січ"-  "Хоружівка-
Храм-музей"
15:30-19:00 - святкове дійство
в  кафе  "Старий  млин"  смт
Недригайлів:
виступи  фолькльорних
коллективів , вертеп, майстер-
класи  з  ліпки  вареничків,
ляльки  мотанки,  розмальовки
різдвяних шишок! (50грн/чол).
Бажаючі матимуть змогу взяти
участь у ПАРАДІ МЕЛАНОК
ТА  БАТЛАХ  ВАСИЛІВ
виконавши чарівне "дефіле" в
етноодязі,  вишиванках  чи
квітчастих  платках  під
колядки  та  щедрівки,
притаманні  Вашому  рідному
краю!! Найкращі  будуть
нагороджені! 
А ще  на  Вас  чекає  справжня
українська  вечеря  з  12страв  
(всього за 250грн/чол)

Організатори:
Туристичний кластер

«Посулля»

8. «Народні строї
Кролевеччини»

(виставка
національного

одягу)

з 14 січня до 31
травня
Музей

кролевецького
ткацтва

Виставка  народних  строїв
Кролевеччини початку ХХ ст.
з фондів Музею кроевецького
ткацтва.  Презентація
традиційних костюмів, історія
та виготовлення

15 грн

9. Районний
фестиваль

фольклорних
колективів
«Різдвяні
дзвони»

15 січня
Лебединський

РБК

Відродження та популяризація
кращих  традицій,  звичаїв  та
обрядів українського народу

Безкоштовно

10
.

ДЕНЬ
МУЗЕЙНИХ

СЕЛФІ

17 січня
Роменський
краєзнавчий

музей

17 січня музеї України та світу
об'єднує  міжнародний  день
селфі.  Це міжнародна акція  в
межах  проекту  Culture
Themes.
Треба  зробити  селфі  на  фоні

Безкоштовно



чи  поряд  з  улюбленим
експонатом  й  опублікувати
його  на  своїй  сторінці  у
соцмережах  із
хештегом #MuseumSelfie, #ро
мнимузей
Музейне селфі можна зробити
17,18 та 20 січня за адресою:
м.  Ромни,  вулиці
Миколаївська, 10

11
.

Хрещенскі
вечорниці на
Грунівській

Січі

18 січня
20:00

садиба
сільського
туризму

«Грунівська
Січ»

Гурт КАЙА та гурт PapaKri4i,
завітають  в  гості  на
Грунівську Січ, де поспівають
та  поспілкуються  разом  з
Вами  в  козацькій  світлиці  в
форматі  «квартірніка»,
концерт відбудеться о 20-00.
На  Вас  чекає  шалене
задоволення  від  атмосфери
яка  панує  на  Січі,  крута  та
неймовірна гірка з тюбінгами,
прогулянки  лісом  на
козацьких конях, відпочинок в
теплих  комфортних  умовах  в
будиночках,  які  можна
орендувати на ніч, або просто
для  того  щоб  відпочити,
неймовірно  смачна  кухня  в
Українских традиціях!!! 

Бронювання місць за
тел.: 0501638301
 та 50 556 82 05

12
.

Міський
фестиваль
«Різдвяний
передзвін»

18 січня
16.00

Лебединський
міський центр

культури і
дозвілля

Створити  атмосферу  свята
примножуючи  національну
культуру.

Безкоштовно

13
.

Мистецький
захід

«Хай пісня
українська

лине!» 

23 січня
м. Буринь

Пісня  з  давніх-давен
вважається  невід'ємною
частинкою  кожного  народу.
Вона  уособлює  спогади  про
минуле,  роздуми  про
сьогодення  та  мрії  про
щасливе майбутнє
 Українські  пісні  наповнені
глибоким  змістом  й
роздумами.  Складаючи  їх,
народ  описував  свої
переживання, почуття,  мрії та
надії.  Кожен  присутній
матиме змогу поринути у світ
української пісні.

Безкоштовно

14
.

Виставка
«Колекція

з 28 січня до 31
травня

Виставка  рушників,
виготовлених  ткачами,  які

15 грн

https://www.facebook.com/hashtag/museumselfie?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG


рушників ткачів-
скупників

Риндіних (кін.
ХІХ-поч. ХХ

ст.)»

Музей
кролевецького

ткацтва

працювали  на  Риндіних.
Презентація  тканих  виробів
«матеріали, техніка, символіка
орнаментів».

15
.

Районний
фестиваль-

конкурс
виконавців
естрадної

української пісні
«Зоряний шлях»

січень
смт.Липова

Долина,
комунальний

заклад
«Липоводолинсь

кий районний
будинок

культури»

Відкриття  нових  імен,
підтримка  молодих
виконавців.  Орієнтовна
кількість  учасників  –  20
аматорських  колективів  та
окремих  виконавців  району
(70 осіб). Орієнтовна кількість
глядачів – 200 осіб

Безкоштовно

16
.

Екскурсії до
Меморіального

комплексу
Миколи

Стороженка

Протягом місяця 
с. В’язове,

Конотопський
район

Відвідування  музею  дасть
можливість місцевим жителям
і  туристам  більш  глибоко
пізнати  постать  і  творчість
художника

Безкоштовно
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