
План заходів на жовтень 2018 року

№
з/
п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Міжнародний
Пленер

художників
«Мальовнича

Тростянеччина –
2018»

1-14 жовтня
м. Тростянець

1 жовтня:  урочисте  відкриття
Пленеру,  екскурсія  в  «Музей
шоколаду»;
2-3  жовтня:  робота
художників в центрі міста;
4-5  жовтня:  робота
художників  в  Дендропарку
«Нескучне»;
6-8  жовтня:  робота
художників в с.Зарічне ;
8-9  жовтня:  робота
художників в с.Новоукраїнка;
10-11  жовтня:  робота
художників  за  власним
планом;
12 жовтня: вільний день;
13  жовтня:  робота  комісії  по
вибору  картин,  підготовка  до
виставки;
14  жовтня:  виставка  робіт
учасників  Пленеру,  урочисте
закриття  Пленеру  (Садиба
Л.Є. Кеніга).

Вхід вільний

2.
The Dime Notes

у рамках
проекту Sumy

Jazz Club

3 жовтня
21:00

Marinad (ТРЦ
«Лавина»)

3  жовтня  у  рамках  проекту
Sumy Jazz Club на Суми чекає
автентичний  свінг  і  старий
джаз  від The  Dime  Notes
(London,  GB) із  Лондона
(Великобританія). Вишуканий,
аристократичний, олд-фешнд і
витриманий  у  традиційному
британському  дусі.  У  рамках
свого  візиту  в  Суми  гурт
проведе безкоштовну зустріч -
майстер-клас для музикантів і
всіх небайдужих до джазу.

Квитки: 200-400 грн. - з
місцями. 150 грн. - фан-
зона (вхід без посадки). 

Квитки у фан-зону
будуть продаватися на
вході безпосередньо

перед концертом.
тел.: +380662239110

+380671247321

3.
Кульбаба-

afterparty

6 жовтня
12:00

біля ТЦ
«Епіцентр»

м.Суми

Афтепаті  від  “Кульбаби”  –
це той день, коли всі, хто були
на  осінній  “Кульбабі”,  або
дуже  хотіли  там  побути,  але
не змогли, або просто хотіли б
зануритися  в  Кульбабну
атмосферу,  якщо  були  там
один,  два,  п’ять разів,  або не
були зовсім – усі збираються і
спілкуються,  радіють  життю,

Вхід вільний

https://www.facebook.com/events/420263981828645/
https://www.facebook.com/events/420263981828645/


співають пісень  і  багато чого
ще,  –  розповідають
організатори.
На  афтепаті  також  діють  усі
правила “Кульбаби”, тобто це
здоровий,  активний
відпочинок.  Ви можете
принести  щось  смачненьке
або взяти музичні інструменти
і заграти для всіх учасників.

4. Відкритий
обласний
фестиваль

сучасних видів
мистецтва

«Youth-Fest»

6 жовтня
м. Глухів

Обласний  фестиваль,  який
проводиться  з  метою
популяризації  сучасних  видів
мистецтв  та  нових  форм
творчого  самовираження
молоді,  здорового  та
активного способу життя.
Учасниками фестивалю є діти,
підлітки та молодь віком до 35
років –  представники
аматорської  творчості
клубних  закладів,  учні  та
студенти навчальних закладів,
ініціативні  групи  та  окремі
представники   дитячо-
юнацької  та  молодіжної
сучасної мистецької творчості
Сумської  області,  інших
регіонів  України  та  інших
країн,  незалежно  від  їх
національності  та
громадянства,  форма  творчої
діяльності  яких  має
нестандартний,  креативний
експериментальний характер.

Вхід вільний

5. Концерт
Національної

капели
бандуристів

України

7 жовтня
19:00

 Театр юного
глядача
м. Суми

Найстарший творчий колектив
України  проводить  святковий
гастрольний  тур  присвячений
100-річчю від дня створення.
Національна  капела
бандуристів  має  свою
неповторну  творчу
особливість  –  усі  артисти
співають  і  одночасно  грають
на  бандурах.  Філігранна
відшліфованість  кожного
номера, величний повчальний,
драматичний,  часто  сумний
характер  творів  поєднаний  з
іскрометним  гумором,
елементами  сучасного
веселого  шоу,  козацьке

100-200 грн.



характерництво  -  не  може не
вражати,  не  заворожувати
глядачів.
На  вас  чекають  найкращі
твори капели бандуристів! 

6. Покровська
ярмарка

9 жовтня
10:00

смт Липова
Долина

Покровська  ярмарка  на
Липоводолинщині  - це феєрія
українського  колориту,  це
свято  української  душі,
захоплюючий  спектакль  під
вікритим небом. 
Гості свята можуть купити тут
вироби  народного  промислу,
сучасні  промислові  товари,
продукти  харчування.  У
куренях  можна  спробувати
страви  традиційної
української  кухні.  Особливий
колорит  ярмарку  надають
вдягнуті  у  національний  одяг
продавці, відвідувачі, артисти.

Вхід вільний

7. Культурно –
мистецький

захід 
«Ми – нащадки

козацького
роду»

12 жовтня
Лебединський

міський
художній музей

Формування  у  підростаючого
покоління  гуманізму,
милосердя;  виховувати
правильне ставлення та любов
до історії українського народу.

Вхід вільний

8. Чемпіонат міста
Суми з

велосипедного
спорту

13-14 жовтня
11:00

м. Суми

13-14  жовтня  відбудеться
чемпіонат  міста  Суми  з
велоспорту  на  честь  закриття
сезону.
13  жовтня  на  вулиці
Інтернаціоналістів  буде
проходити  індивідуальна
гонка на час (1 коло) початок
змагань  в  11-00,  реєстрація
учасників о 10-30.
14 жовтня змагання пройдуть
в  Спортивно-оздоровчому
таборі  «ОРЛЯТКО»  за
адресою  провулок  Народний
22, район Баранівка
старт  в  11-00,  реєстрація
учасників о 10-30.
У кінці змагань всіх учасників
чекає  церемонія
нагородження, польова кухня:
смачний  куліш  і  чай  з
солодощами.
Участь  бажано  при  наявності
шолома.

Вхід вільний

9. Обласне 14 жовтня З  нагоди  Дня  українського Вхід вільний



патріотичне
свято

«Козацькому
роду нема
переводу»

15:00
м. Конотоп

козацтва  планується
проведення  патріотичного
свята,  у  рамках  якого
відбудеться  експонування
тематичних  виставок  та
проведення  концертної
програми, участь у якій беруть
виконавці  з  різних  куточків
Сумщини

10
.

Козацьке свято
«Козацькому

роду нема
переводу!» 

14 жовтня
с. Межиріч

Лебединський
район

Поширення  знань  про
українське  козацтво,  його
славні  пам’ятки,  традиції,
популяризації  серед молодого
покоління  козацьких  ідеалів  і
принципів,  вихованню молоді
на  славних  традиціях  наших
предків,  ознайомлення  з
історією  козацького  села
Межиріч   та  унікальною
пам’яткою Успенський собор.

Вхід вільний

11
.

Театралізоване
свято «День села

Іваниця»
(на свято
Покрови

Пресвятої
Богородиці)

14 жовтня
Центральна
площа села

Іваниця

Для  жителів  Іваницького
старостинського  округу,
запрошених  земляків,  гостей
пропонуються:  виставка-
продаж вишиванок,  виробів  з
дерева,  інших  виробів
декоративно-ужиткового
мистецтва,  ярмарок,
театралізоване  дійство  та
святковий  концерт,  вітання
гостей-земляків,  вшанування
кращих жителів села, козацькі
розваги,  дитячі  і  молодіжні
заходи, атракціони, феєрверк.

Вхід вільний

12
.

Міжнародний
музичний

фестиваль «Бах-
фест»

з 14 жовтня по
9 листопада

Сумська
обласна

філармонія

Захід  проводиться  з  метою
популяризації  класичної
музики,  розширення
культурних  зв’язків  з
професійними  творчими
колективами  України  та
зарубіжжя.
Програма  концертів
фестивалю уточнюється.

Ціна відвідування
уточнюється

13
. Trostoberrunfes

t

15 жовтня
м. Тростянець

Любительський
забіг/прогулянка  на  5/10  км
туристичною  перлиною
Сумської  області  -  містом
Тростянець! На фініші на вас
чекає  безкоштовний  перекус,
благодійна  лотерея,  а  також
пиво,  піцца,  музика  та  гарна
компанія.

Попередній запис за
посиланням:

https://goo.gl/forms/
bwn2LF6wRmRr24Gs1 



14
.

Форум-
екскурсія

"Старовинні
сади - цінність

поколінь"

17 жовтня
10:00

с.
Воздвиженське

Ямпільський
район

Цьогорічний  слоган  форуму:
«Стародавні  сади  –  цінність
для  майбутніх  поколінь».  У
цих  словах  розкривається
основна  ідея  заходу  –
відкриття  можливостей
використання давніх народних
сортів фруктів, зокрема яблук,
для сучасного садівництв.
Місце  проведення  заходу
визначено не випадково. Саме
у  с.Воздвиженське,  що  на
Сумщині,  більше  століття
тому  трудовим  братством  ім.
М.М.Неплюєва закладено сад,
який існує до нині.
Під  час  заходу  буде
представлена  історія
яблуневого  саду  в  с.
Воздвиженське,  виступи
спеціалістів  і  досвідчених
підприємців з питань ведення
та  розвитку  органічного
садівництва,  ефективної
селекції в Україні. На початку
програми  відбудеться
виставка  та  дегустація
рідкісних  сортів  яблук,
продукції  з  них,  а  також
тематична екскурсія.

Вхід вільний

15
.

КВН «Сумка» 20 жовтня
18:00

актова зала
Сумського
державного

університету

Вже 20-го жовтня відбудеться
1/2  ліги  КВН  "Сумка".
Команди з усієї України.
Ми чекаємо кожного глядача!

Вхід вільний

16
. Vertical Race/

Вертикальна
гонка

21 жовтня
12:00

с. Токарі,
лижна база

Динамо

Довжина траси буде 300-600м,
але  треба  буде  долати  її
декілька  разів,  оскільки  забіг
буде на  вибування,  з  кожним
наступним  проміжним
фінішем найповільніші будуть
вибувати, а найшвидші будуть
змагатися  за  право  бути  не
тільки  найшвидшим,  але  й
найвитривалішим!
Всі  фінішери,  які  попередньо
замовили,  на  фініші
отримають  свою  медаль
фінішера,  незважаючи  на  те,
яким він покинув гонку!

Організатори: Sumy
Marathon Project

Вартість реєстрації:
31.07-16.09 - 100 грн.
17.09-07.10 - 140 грн.
08.10-19.10 - 180 грн.

Медаль фінішера - 80
грн.

17 Відзначення 100- 26 жовтня - заходи, присвячені 100-річчю Вхід вільний

https://www.facebook.com/SUMYMARATHONPROJECT/
https://www.facebook.com/SUMYMARATHONPROJECT/


. річчя від дня
встановлення в

місті пам’ятника
Шевченку Т.Г

м. Ромни від  дня  встановлення  в  місті
пам’ятника  Шевченку  Т.Г.
(вересень-жовтень);
художній пленер;
виставка  скульптур
Кавалерідзе І.П.;
- літературні читання;
презентація ювілейного номеру
літературно-історичного
альманаху «Ромен»;
конкурс  читців  поезії
Шевченка Т.Г.;
літературно-мистецьке  свято,
присвячене  100-річчю  від  дня
встановлення  в  місті
пам’ятника Шевченку Т.Г.

18
.

Майстер-клас з
живопису
гуашшю

"Золота осінь"

27 листопада
Конгес-центр

СумДУ

Запрошуємо  всіх  охочих  на
майстер-клас  з  живопису
гуашшю  без  зважання  на
досвід  чи  його  відсутність  в
сфері  малювання.  Майстер-
клас  буде  корисним  для  тих,
хто  відчуває  в  собі  хист  або
просто  бажання  спробувати
себе  в  ролі  художника! 
Позитивні  емоції,  спілкування
із  досвідченим  митцем  та
можливість  випробувати  нові
техніки  та  матеріали  – ось на
що, ви можете розраховувати! 
Тривалість  майстер-класу  -  3
години.

Вартість участі – 120
гривень на одну особу,

що включає в себе
оплату матеріалів

(спеціальний папір,
пензлики, фарба),

консультацію майстра та
вартість оренди. 

Для формування групи
просимо заповнити гугл-

форму за посиланням:
https://docs.google.com/fo

rm
s/d/e/

1FAIpQLSfq2hmADASBt
LEXUP

1sp5OEqF5ETRgoZRRW
ZAlVq7NtizF

7mA/viewform
19
.

Районний
фестиваль-

конкурс
хорового та

фольклорного
мистецтва

«Співодари»

27 жовтня
с. Сула

Сумський район

Фестиваль-конкурс  серед
вокальних  ансамблів,  хорових
та  фольклорних  колективів
Сумського району

Вхід вільний

20
.

Флешмоб
«FaceDown»

28 жовтня
м. Глухів

Цей флешмоб набуває шаленої
популярності  в  країнах  ЄС.
Учасники  флешмобу  будуть
робити  чудернацькі  фото  в
незвичайних місцях,  обличчям
до  низу,  займаючи  кумедні
позиції.

Вхід вільний

21. Виставка ретро
техніки

28 жовтня
12:00

на паркові ТРЦ

З  метою  сприяння  розвитку  і
пропаганді  руху  історичних
транспортних  засобів  (ІТЗ),

Вхід вільний



«Мануфактура» реставрації,  збереження  і
популяризації  ІТЗ  як
національного  надбання;
розвитку і популяризації історії
автомобілізації  і  автоспорту  в
Україні  та  до  Дня
автомобіліста  в  Сумах
запланована  виставка
історичних автомобілів.

22. Мистецький
проект «NEW

STAR»

30-31 жовтня
м. Глухів

Проект  проводиться  з  метою
пошуку  та  подальшого
розвитку  талановитих
виконавців  серед  дітей,
підлітків  та  студентської
молоді та покликаний надихати
талановитих  дітей  та  творчу
молодь проявити свої здібності
та  креативність;
популяризувати  нові  ідеї
молодих  авторів,  виконавців,
артистів  оригінального  жанру;
обмінюватися  досягненнями  в
галузі мистецтва, підтримувати
різнобічні творчі контакти між
учасниками

Вхід вільний

23. Halloween 31 жовтня
Розважальний

центр «Лавина»
м. Суми

У програмі:
- моторошні конкурси;
- круті призи;
- монстро-боулінг;
- конкурс на кращий костюм

Організатори:
Розважальний центр

«Лавина»
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