
Календар подій на травень 2018 року

№
з/
п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Ціна
відвідування

1. Літературно-
мистецьке свято
«Весняні співи»

16 травня
с. Косівщина

Сумський
район

Свято  присвячене
перебуванню  у  1889  року
Лесі Українки на лікуванні
у  знавця  народної
медицини  –  Параски
Назарівни  Богуш.  З  1987
року  кожного  травня
відбувається  літературно  –
мистецьке  свято  «Весняні
співи»,  яке  розпочинається
урочистою  ходою  до
пам’ятника Лесі Українки

Безкоштовно 

2. Свято «Вишиванка –
символ Батьківщини,

дзеркало  народної
душі. Парад
вишиванок»

17 травня
м.Лебедин

Протягом  одного
травневого  дня  місто
розквітає  розмаїттям   барв
вишиванок. Гостей  свята
чекають:
- святкова  хода   від
Вознесенської  церкви  до
Соборної  площі,  в  якій
візьмуть  участь
представники  влади,
учнівська  та  студентська
молодь,   педагогічні
колективи  навчальних
закладів  міста,
представники  установ,
підприємств,  громадських
організацій, жителі міста;
- виставка-продаж
хлібобулочних  та
кондитерських  виробів,
прикрашених національною
та  вишиванковою
символікою  «Солодка
вишиванка»;
-  виставка  декоративно  –
ужиткового  мистецтва
«Барви  рідного  краю»   з
майстер – класами;
-  святковий  танцювальний
флешмоб;
-  конкурси  «Наймолодший
учасник   у  вишиванці»,
«Найстарший  учасник   у
вишиванці»,  «Найбільша

Безкоштовно



родина  у   вишиванках»,
«Близнюки у вишиванках»;
- фотоконкурс  «Вишиване
селфі».
Будь  –  який  бажаючий
зможе  взяти  участь  у
святковій ході, конкурсах.
Свято урізноманітнять пісні
і  танці  творчих  колективів
міста

3. «Ніч музеїв» 18-19 травня
Різноманітні

локації у
центральній
частині міста

Суми

Спільний  проект  музеїв  та
галерей  міста  Суми  «Ніч
музеїв»  (13.05.2017),  метою
заходу  є  популяризація
музейно-галерейної  справи та
підтримки  молодих  митців.
Минулого  року  фестиваль
відбувся вже у третє, де було
задіяно  25  локацій,  у  яких
представили 32 проекти

Вхід
безкоштовний 

4. Загальногромадівськи
й тематичний захід:

«Нам світить пам'ять
Кобзаря»

22 травня,
с. Шевченкове
Глухівський

район

Виставка виробів народних
умільців,  урочистий
концерт,  народні  гуляння.
Кожен  бажаючий  може
відвідати і прийняти участь

Вхід
безкоштовний

5. Всеукраїнський
Фестиваль-конкурс
класичної музики

25-27 травня
м.Тростянець
Архітектурна

пам’ятка
«Круглий двір»

На  базі  щорічного
фестивалю  Чайковський-
FEST  відбудеться  перший
Всеукраїнський  фестиваль-
конкурс  класичної  музики
ім.П.І.Чайковського  для
обдарованої молоді. На час
проведення  фестивалю
місто  перетвориться  на
культурну  мекку  для  всіх
шанувальників  класичної
музики.  Гості  міста
матимуть  змогу  протягом
трьох  днів  насолодитися
шедеврами ситової класики
в  форматі  OPEN AIR на
унікальному  акустичному
майданчику  фортеці  XVIII
століття  у  виконанні,  як
молодих  виконавців  так  і
зірок  сцени.  Зануритись  в
епоху  часів  Всесвітньо
відомого  композитора,
зазирнути за лаштунки його
життя  та творчості

150-250 грн.

6. Творчий звіт району в 26 травня, До  уваги  відвідувачів: Вхід
безкоштовний



рамках обласного
фестивалю «Квітуй в

любові  і добрі,
Сумщино, край

благословенний!»

м. Глухів,
Районний
будинок
культури

виставка  старовини  та
сучасного  декоративно-
ужиткового  мистецтва,
етнофотозона,  концертна
програма за участю кращих
колективів  та  виконавців
району

7. Велопробіг Буринь-
с.Чернеча Слобода,
присвячений Дню

Перемоги

травень
Буринь-

с.Чернеча
Слобода

Захід  є  некомерційним  і
покликаним  сприяти
єдності  України  та
українського  народу,
популяризації  екологічного
виду  транспорту  та
здорового способу життя.
Протяжність  маршруту
60км

Безкоштовно

8. Культурно-
мистецький

Фестиваль «Таланти
кобзарсь-

кого краю»,
присвячений

120-річниці з дня
народження

кобзаря-земляка
Єгора Мовчана

Травень-
червень 

смт Велика
Писарівка,

сільські ради
району

Традиційно  в  районі
щорічно протягом травня –
червня в сільських закладах
культури  проходить
районний  фести-валь,  який
дає змогу показати, які  без-
цінні  скарби  зберігають
творчі  колек-тиви
Великописарівщини:  щире
слово,  душевна  пісня,
запальний  танок,  чарів-на
мелодія,  споконвічні
народні тра-диції та обряди
Великописарівщини.  Гості
фестивалю  відвідають
виставки  декоративно-
ужиткового  мистецтва,  де
мають змогу взяти участь у
майстер-класах,  придбати
обереги та інше 

Безкоштовно


