
План заходів на листопад 2018 року

№
з/
п

Назва заходу Дата та
місце

проведення

Опис події Примітки

1. Вистава «Майстер
та Маргарита»

6 листопада
Охтирський

районний
будинок
культури

Легендарна  вистава  за
романом  М.  Булгакова,
постановкою В. Беляковича.
У ролі  Маргарити:  народна
артистка  України  Ольга
Сумська.

150 грн.
200 грн.
250 грн.
270 грн.

2. Театралізоване
свято «Дмитра»
(відроджується)

8 листопада
10:00

Центральна
площа
селища

Недригайлів

У програмі свята: 
 -майстер-класи  «Лялька-
мотанка»,  «Картопелька  у
горщику»;
- виставка сортів картоплі;
- виставка-конкурс  страв  з
картоплі господинь селища.
Гості також матимуть змогу
придбати  вишиванки
місцевих  майстринь,
ознайомитись  з  виставками
птиці  та  кролів,  прийняти
участь  в  «Козацьких
розвагах»,  «Дитячому
містечку»,  атракціонах,
інших  розважально-ігрових
програмах.

Вхід вільний

3. Обласний конкурс
родинної

творчості «Роде
наш красний»

8 листопада
Липоводоли

нський
районний
будинок
культури

Мета заходу – підтримувати
обдаровані  родини,
стимулювати  їх  талант  і
творчі  здібності,  залучати
сім’ї  до  змістовного
дозвілля.  До  участі  в
конкурсі  запрошуються
талановиті родини і династії
із  Сумщини  та  інших
регіонів України.

Вхід вільний

4. Колективна
виставка «Осінні

барви 2018»

10 листопада
м. Шостка

До  3  листопада  оголошено
прийом робіт. 
Бажаючі  можуть  взяти
участь не тільки в живописі,
а  й  графіці,  скульптурі  та
декоративно-прикладному
мистецтві.
Приймаються оригінальні
роботи,  з  авторськими
ідеями,  без  копіювання  і
перемальовування.

Додаткова інформація за
тел.: 0685585708



Умови:  кожен  автор  може
подати  лише  одну  роботу,
що  дозволить  зробити
виставку
максимально різноманітною
.

5. Виставково-
просвітницький
захід «Чарівна
країна марок»

14 листопада
Краєзнавчий

музей
м. Глухів

Просвітницький  захід,
присвячений  100-річчю
випуску  перших  поштових
марок   України  з  майстер-
класом  з  філателії  та
розважально-екскурсійною
програмою для дітей.

Вхід вільний

6. Ярмарок професій 14 листопада
14:00

м. Суми

У програмі: 
презентації  кращих закладів
профтехосвіти  міста,
майстер-класи  від
професіоналів  і  учнів,
демонстрація  авторських
моделей одягу, консультації
фахівців з профорієнтації.

Організатор: Сумський
міський центр зайнятості

7. Обласний
конкурс юних
художників ім
М.Г.Лисенка

15 листопада
9:00

м.Суми

Головною метою Конкурсу є
виявлення  та  розкриття
творчого  потенціалу  юних
художників,  підтримка
педагогічної  творчої
ініціативи,  розповсюдження
кращого  педагогічного
досвіду  та  методики
навчання  у  початкових
спеціалізованих  мистецьких
навчальних  закладах
системи  Міністерства
культури України.

Організатори:  Сумська
дитяча художня школа 

ім. М.Г.Лисенка

8. СУМСЬКІ
ПЕРЕГОНИ

природа їздових
собак 2018

17 листопада
10:00
район

басейну
СумДУ
м.Суми

Попередня  інформація  про
трасу: маршрут кільцевий,
5-6  км,  грунтові  лісові
дороги.
Буде можливість орендувати
деяке  спорядження  для
участі у перегонах.

Посилання на реєстрацію:
https://docs.google.com/forms

/d/1kHd82sei0w-
a5NY13fgW3hwtiG5YEtyz8o

06itEbiJE/viewform?
edit_requested=true

Організаційні питання за
тел.: 099 174 1419

9. Концерт за участю
Лауреата

Всеукраїнських та
Міжнародних

конкурсів Дениса
Яворського

17 листопада
м.

Тростянець

Захід  відбудеться  у
Культурно-дозвіллєвому
комплексі  «Тростянецький»
Садиба Кеніга

60 грн.

https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BC-%D0%9C%D0%93%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-192512204156661/?eid=ARD8aFmbrMC9oDxik53OWrbP9IfJreDdzQeflRAz3AsRohKg2p7JkGjvueTxiCjPnIMY3j8i5KCxQdfy
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BC-%D0%9C%D0%93%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-192512204156661/?eid=ARD8aFmbrMC9oDxik53OWrbP9IfJreDdzQeflRAz3AsRohKg2p7JkGjvueTxiCjPnIMY3j8i5KCxQdfy
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BC-%D0%9C%D0%93%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-192512204156661/?eid=ARD8aFmbrMC9oDxik53OWrbP9IfJreDdzQeflRAz3AsRohKg2p7JkGjvueTxiCjPnIMY3j8i5KCxQdfy


(фортепіано)
(м.Київ) та Девіда
Тобіна (скрипка)

(Ірландія)  

10
.

Sumy Airport
Autumn Run

17 листопада
12:00

Аеропорт
Суми

Sumy  Airport  Autumn  Run
2018 – забіг  для любителів,
який вперше відбудеться на
взлітно-посадковій  смузі
Сумського  аеропорту.
Ліміт  на  дистанцію:
10  км.  –  100  пакетів.
5 км – 50 пакетів.

Додаткова інформація:
https://www.facebook.com/
events/564719710562501/

11
.

Тестові прольоти
для потенційних
власників наших

дронів

17 листопада
14:00

м.Суми

Запрошуємо  провести
суботу  17  листопада  в
компанії з Mavic 2 zoom
Мета  -  познайомитися  з
дроном і з Drone Sumy, ази
управління,  ази  зйомки,
потенціал  і  можливості
техніки.
Всі бажаючі реєструйтеся!

Організатор: Drone Sumy
e-mail:

DroneSumy@gmail.com

12
.

Майстер клас з
виготовлення

ляльки-мотанки

17-18, 24-25
листопада

садиба
сільського
зеленого
туризму

«Вакулина
Байка»

с.Бездрик

Запрошуємо  взяти  участь  в
майстер-класі  з
виготовлення  ляльки-
мотанки.
Лялька-мотанка – українська
народна  лялька,  символ
жіночої  мудрості,  родинний
оберег.  Здавен  у  кожній
родині  лялька  –  мотанка
виконувала  роль  оберегу,
була  символом  мудрості  та
зв’язку  між  поколіннями.
Ляльку-мотанку  передавала
мати  дочці,  коли  віддавала
до  іншого  роду,  а  дочка,  у
свою чергу, своїй дитині. Це
ніби ниточка , яка зв’язувала
увесь рід.  Тому на заміжжя
дівчини разом із рушниками
і  сорочками  в  скриню  до
приданого клали ляльки.
Тривалість  майстер  класу
залежить  від  кількості
учасників, але не більше 2.5
годин.
Ляльку-мотанку  можна
змотати як для себе так і на
подарунок близькій людині,
тим паче зовсім скоро свята.

Номер телефону для
реєстрації: 0507380541

Вартість участі – 
250 гривень.

13 Районний захід до 21 листопада Урочистий захід та святкова Вхід вільний



. Дня Гідності і
Свободи України
«Слава Україні і
Героям Слава!»

с.Баничі
Глухівський

район

концертна  програма  за
участю  кращих  виконавців
району

14
.

Виставка
«ДАВИД

БУРЛЮК:
ПОВЕРНЕННЯ В

ЛЕБЕДИН»

21 листопада
Лебединськи

й міський
художній
музей ім.

Б.К. Руднєва

Лебединський  міський
художній  музей  ім.  Б.К.
Руднєва  гостинно  запрошує
мешканців  та  гостей  міста
відвідати виставку «ДАВИД
БУРЛЮК: ПОВЕРНЕННЯ В
ЛЕБЕДИН», що присвячена
100-річчю  Лебединського
художнього музею.
Виставка  «Давид  Бурлюк:
повернення в Лебедин» - це
унікальна можливість впеше
побачити  в  Лебедині  твори
одного  із  засновників
українського  футуризму.  В
експозиції  виставки  будуть
представлені  твори  із
колекції  Сумського
обласного  художнього
музею  імені  Никанора
Онацького  та  приватних
зібрань.
Відвідати  виставку  можна
буде до 20 грудня 2018 року.

Графік роботи: вт.-пт.: з
08:00 до 17:15, сб. з 08:00 до

16:00. Вихідні: неділя та
понеділок.

15
.

MOZART L’Opera
Rock LE

CONCERT

24 листопада
19:00

Театр ім.
М.С.Щепкін

а

м.Суми

У  концерті  задіяно  понад
півсотні артистів. Меломани
та  шанувальники  яскравих
видовищ  будуть  вражені
ефектними  костюмами,
дивовижною  сценографією,
запаморочливим  світловим
шоу  і  безсмертною
музикою!
Рок  +  Моцарт  +  великий
симфонічний оркестр + хор
+  рок-бенд  +  7  найкращих
солістів!

Від 350 грн.

16
.

Етнографічне
свято «Життя,
розгорнуте на

хустці»

27 листопада
Краєзнавчий

музей 
м. Глухів

Захід,  який  ознайомить
відвідувачів  з  народними
традиціями,  пов’язаними  з
українськими  жіночими
уборами:  зав’язування,
використання  хусток  у
побуті,  українському  одязі,
їх значення від традицій до
сучасності.

Вхід вільний

https://musicdrama.com.ua/
https://musicdrama.com.ua/
https://musicdrama.com.ua/


17
.

Міжнародний
фестиваль арт-

терапії Art-Praktik

30 листопада
м. Суми

Це  унікальна  подія  в  сфері
психології!
Фестиваль створений для:
• психологів;
• педагогів;
• вихователів;
• тренерів;
• керівників;
• соціальних працівників;
• студентів  психологічних
вузів;
• HR-фахівців;
• батьків;
творчих людей;
• тих,  хто  прагне  до
розвитку і вдосконалення

Реєстрація:
https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQ
LSe2P8XoXWUSjwTy

NUSCNbbaGk
JYLWg8Mh

JvifrnnbEgOUO
uJA/viewform

Вартість квитків при сплаті
у вересні - 250 грн,
в жовтні - 300 грн,

в листопаді - 350 грн,
в день фестивалю

(30 листопада) - 400 грн.
Ви можете замовити білет

по телефону: 
095 39 19 864

18
.

Екскурсії до
Меморіального

комплексу
Миколи

Стороженка

Протягом
місяця

с. В’язове,
Конотопськи

й район

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

Вхід вільний

19
.

Постійно – діюча
виставка картин

учасників XI
Пленеру

художників
«Мальовнича

Тростянеччина
2018»

Картинна
галерея
«Садиби
Кеніга»

Ціна квитка:
дорослим – 20 грн.

дітям – 10 грн.
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