
План заходів на квітень 2019 року

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. День сміху, «
Країна сміху»  за

участю гуртка
циркового
мистецтва

1 квітня
Великописарівсь

кий
районний
будинок
культури

Театралізована  вистава.
Кожен  бажаючий  може
відвідати

10 грн.

2. ХІХ фестиваль
класичної та

камерної музики
«Поліська
рапсодія»

2-7 квітня
Шосткинська
дитяча школа

мистецтв

Виступи  народних та 
заслужених артистів України

30 грн.

3. Щорічний
міський

фестиваль –
конкурс

«Майстри
гумору»

3 квітня
Лебединський
міський центр

культури і
дозвілля

Запрошуємо  аматорські  та
професійні  творчі  колективи,
незалежно  від  фахової
спрямованості,  які  виявляють
себе  у  сфері  гумору,  сатири,
жарту, дотепу та шаржу взяти
участь у фестивалі-конкурсі.

Безкоштовно

4. Обласний
фестиваль
народної

хореографії
«Поліські
візерунки»

13 квітня
Центр

естетичного
вихованні
«Юність»
м. Шостка

Виступи  хореографічних
колективів області

Безкоштовно

5.
TEST RUN

14 квітня
10:00

Центральний
міський парк ім.
І.М.Кожедуба

м.Суми

Запрошуємо  відвідати
тестовий забіг аби перевірити
свою  готовність  до  Нова
пошта  Суми  півмарафон,  що
відбудеться 05.05, та і на весь
сезон  загалом!  
Забіг  обслуговується
електронною  системою
хронометражу!
Реєстрація  безкоштовна!  
В  день  старту  реєстрація  не
проводиться!
Ліміт  пакетів: 5 км - 50 шт, 10
км - 75 шт.

Организатор: Race
Project

6. Районний
фестиваль-

конкурс
хореографічного

мистецтва
«Гармонія

весни»

18 квітня
с. Миколаївка

Сумський район

Виступ самодіяльних  творчих
колективів Сумського району

Безкоштовно

7. Фестиваль – 19 квітня Конкурсна  програма Безкоштовно

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/23633564/


конкурс юних
бандуристів «Під

срібний дзвін
бандур»

м. Охтирка фестивалю,   гала  концерт
переможців  конкурсу  за
участю  професійних
колективів

8. Відкритий
фестиваль-

конкурс дитячої
творчості «Крила

Надії»

19 квітня
с. Сад

Сумський район

Виступ дитячих самодіяльних
творчих колективів Сумського
району

Безкоштовно

9. Літературна
вітальня

«Непересічні
особистості
української
літератури»

19 квітня
Глухівський

міський
краєзнавчий

музей

Захід  присвячений
Всесвітньому  дню  книги  та
авторського  права,  200-річчю
від  Дня  народження
Пантелеймона Куліша

Дорослий – 10 грн.,
дитячий -  5грн.

10. Фестиваль
вуличного
мистецтва

20 квітня
10:00
ТРЦ

«Євробазар»

Яскраве оригінальне  шоу,  що
об'єднує  художників  і
ентузіастів  вуличного
мистецтва,  запрошує сумчан і
гостей  міста!
Неперевершені  живі  статуї,
фестиваль  графіті  від
найталановитіших
художників, гігантські ляльки,
анімаційна програма від, а ще
–  шоу  мильних  бульбашок,
танці, музика та багато-багато
іншого.
Ви  гарантовано  отримаєте
масу задоволення від  веселої,
барвистої  атмосфери,  що
пануватиме на фестивалі!

Безкоштовно

11. Fire Family
Sumy

20 квітня
19:00

Сквер «Дружба»
м. Суми

Вогняний  покрутон  Суми!  
Fire Family Sumy запрошуємо
глядачів  до  перегляду
вогняних  тренувань.  
Також  бажаючі  артисти
вогняного  жанру  можуть
приєднатись,  за  попередньою
домовленістю!

Организаторы: 
Artel Myth

12. Районний
фестиваль-

конкурс
хореографії

«Веселі
закаблуки»

20 квітня
Липоводолинськ

ий районний
будинок
культури

Збереження  та  сприяння
розвитку  хореографічного
жанру,  створення  умов  для
розвитку  та  презентації
надбань  хореографічних
колективів району

Безкоштовно

13. Змагання з
велосипедного

спорту
«Відкриття

сезону 2019»

21 квітня
11:00

Центральний
міський парк ім.
І.М.Кожедуба

21  квітня  відбудуться  перші
довгоочікувані  змагання  з
велосипедного  спорту  в  2019
році.  Змагання  чудово
підійдуть  для  всіх  бажаючих:
дітей  різного  віку,  категорій

Організатори:
Велоспорт Суми та ГО

«Велосумщина»

https://www.facebook.com/artel.myth/?eid=ARDTCRYGFbhqNWoFESI_EEVhskQ02Dc9XATslbvjgjd37PmZWGJKgxrY2YaaTosjA5kyRRVVAPz-z7ZE


любителів  і  професіоналів
велоспорту.  Не  пропустіть
свій шанс стати свідком цього
прекрасного весняного заходу
в місті Суми!

14. Великодній
ярмарок

"Слобожанські
смаки"

25 квітня
08:00

м. Суми

У  Сумах  відбудеться
Великодній  ярмарок
«Слобожанські смаки».
На ярмарок запрошуються всі
охочі  провести  час  у
передвеликодній  атмосфері,
взяти участь у майстер-класі з
писанкарства,  стати  глядачем
конкурсу  пасок,  у  якому
змагатимуться  ресторанні
заклади міста, кондитерські та
пекарні. Крім того, на ярмарку
можна  буде  ознайомитись  і
придбати  автентичну
крафтову  продукцію,  а  також
вироби  народних  майстрів  з
усієї  Сумщини.
Локація  крафтових  продуктів
та виробів народних майстрів,
конкурс пасок, майстер-клас з
писанкарства  діятиме  з  10:00
до 14:00  у  холі  сесійної  зали
Будинку рад.

Безкоштовно

15. Етнографічний
захід «Святкові

дзвони
Великодня»

27 квітня
м. Охтирка

У програмі заходу знайомство
з історією церков м. Охтирка,
традиціями  Великодня  на
Охтирщині  ХІ-ХХ  століть,
майстер-клас  від  майстрині
декоративно-ужиткового
мистецтва  з  виготовленням
ляльок-оберегів

Безкоштовно

16. Культурно –
мистецький
фестиваль
«Таланти

кобзарського
краю» та

урочистості з
нагоди Дня

народження Є.Х.
Мовчана

«Чарівні струни
рідного краю»

30 квітня
смт. Велика
Писарівка

Сквер,
пам’ятник

кобзарю Є.Х.
Мовчану,

РБК

Відкриття  традиційного  в
районі  щорічного  фестивалю,
який  дає  змогу  показати,  які
безцінні  скарби  зберігають
творчі  колективи
Великописарівщини:  щире
слово,  душевна  пісня,
запальний  танок,  чарів-на
мелодія,  споконвічні  народні
тра-диції  та  обряди
Великописарівщини.  Гості
фестивалю  відвідають
виставки
декоративноужиткового
мистецтва,  де  мають  змогу
взяти участь у майстер-класах,

Безкоштовно



придбати обереги та інше
17. Районний

фестиваль-
конкурс

хореографії
«Веселі

закаблуки»

Квітень
Липоводолинськ

ий районний
будинок
культури

Збереження  та  сприяння
розвитку  хореографічного
жанру,  створення  умов  для
розвитку  та  презентації
надбань  хореографічних
колективів району. Орієнтовна
кількість  учасників  –  12
аматорських  колективів
району  (70  осіб).  Орієнтовна
кількість глядачів – 100 осіб

Безкоштовно

18. Виставка
«Чарівні барви

Глухова»

Квітень
Глухівський

міський
краєзнавчий

музей

Виставка  дитячих  робіт
вихованців  Глухівського
міського  центру  позашкільної
освіти  декоративно-
ужиткового  мистецтва
(витинанка,  вишивка,  різьба
по  дереву,  бісероплетіння,
м’яка  іграшка)  та  технічна
творчість

Дорослий – 10 грн.,
дитячий -  5грн.

19. Чемпіонат
Сумського
району зі

спортивного
орієнтування

Квітень
с.Велика

Чернеччина

Змагання  серед  збірних
команд Сумського району

Безкоштовно

20. Районний
дитячий

фестиваль
вокального
мистецтва

«Першоцвіт»

Квітень
с. Попівка

Конотопський
район

Дитячий  фестиваль
вокального  мистецтва
«Першоцвіт»  збирає  юних
вокалістів  з  різних  куточків
Конотопщини  з  метою
виявлення  та  підтримки
обдарованих  дітей  та
підлітків.

Безкоштовно

21. Відкритий
фестиваль-

конкурс дитячої
творчості «Крила

надії»

Квітень 
с. Сад

Сумський район

Виступи  дитячих  художніх
колективів  сільських,
селищних рад у різних жанрах
народної  творчості  (спів,
хореографія).

Безкоштовно

22. Районний
дитячий

фестиваль
вокального
мистецтва

«Першоцвіт

        Квітень  
с. Попівка, 

Конотопський
район

Дитячий  фестиваль
вокального  мистецтва
«Першоцвіт»  збирає  юних
вокалістів  з  різних  куточків
Конотопщини  з  метою
виявлення  та  підтримки
обдарованих  дітей  та
підлітків.

Безкоштовно

23. Екскурсії до
музею

художника
М.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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