
План заходів на січень 2020 року
№
з/
п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Гастрономічн
ий фестиваль
«Слобожанськ

і смаки»

07.01.2020-
19.01.2020 У рамках

гастрофестивалю
«Слобожанські смаки»
ресторани-учасники -
підготують спеціальні
меню з автентичних

слобожанських страв, за
кращу з яких можна буде

проголосувати,

Заклади, які беруть участь
у фестивалі: Crocodile, Ile

de France, Family,
Glamour, «Козацька

броварня», «Сафарі»,
Simbiosi, «Сумка»,

«Старий млин», Strudel,
Testo, «Шафран»,

«Шалена шкварка».

Відділ промоції та
туризму Сумської

обласної державної
адміністрації,

Сумська міська
рада, ГО «Центр
туристичних та

культурних
проектів

«Мандрівна
Україна», за

сприяння
департаменту

агропромислового
розвитку Сумської
обласної державної

адміністрації.

2 «Чи
заколядувати?»
фольклорного

ансамблю
«Комишанське

надвечір’я»

08.01.2020

Комишанськи
й

СБК

Різдвяні новорічні вітання Безкоштовно

Комишанська
сільська рада

3. Фестиваль
колядок і
щедрівок

08.01.2020

м.Конотоп
У міському Будинку

культури «Зоряний»

очікують двох особливих

гостей. Завітає кавер-гурт

Dagger військового

оркестру легендарної 58-

Під егідою
місцевого Собору
Різдва Пресвятої

Богородиці
Православної

Церкви України, за
підтримки діаспори

парафії Святого



ої окремої мотопіхотної

бригади оперативного

командування «Північ»

Сухопутних військ ЗСУТ,

співатиме народний

артист України Тарас

Петриненко, Тарас

Гаринальдович очолить і

журі, яке

прослуховуватиме

виступи шести колективів

– учасників фестивалю-

концерту.

Виступатимуть п'ять

колективів міста Конотоп:

хор недільної школи

Собору Різдва Пресвятої

Богородиці, ансамблі

музичних шкіл «Імпровіз»

і «Різдвяники», народний

театральний «Смайл»

дитячої школи мистецтв 

та «Елегія»

політехнічного технікуму

Сумського

держуніверситету. З

Конотопського району

завітає зразковий

аматорський дитячий

фольклорний колектив

«Писанка»

Великосамбірського

сільського Будинку

культури.

апостола Андрія
Первозванного
міста Чикаго

(США).



4. Міський
відкритий
фестиваль
колядок і
щедрівок

«Різдвяний
передзвін»

21.01.2020

МЦКД, м.
Лебедин

У ході заходу відновлення
українських традицій
Колядки – величальні

обрядові пісні зимового
циклу, які походять з

глибокої давнини

Безкоштовно

Виконавчий комітет
Лебединської

міської ради, відділ
культури і туризму

виконавчого
комітету

Лебединської
міської ради

0(5445)5-13-95
5. Екскурсії до

Меморіальног
о комплексу

Миколи
Стороженка

Протягом
місяця

Конотопський
район,

с.В’язове

Відвідування музею
ім..М.Стороженка, який

вражає гармонійною
архітектурою світла і тіні,

панорамною
сегментацією простору.

Серед експонатів –
книжкова графіка, ескізи,

світлини,фрагменти
монументальних робіт,
чернетки, інструменти
майстра, роботи учнів

Безкоштовно

Відділ культури
Конотопської

державної
адміністрації
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