
План заходів на грудень 2019 року
№
з/
п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Примітка

1. Андріївські
вечорниці

7 грудня
с. Дунаєць

Глухівський
район

Тематична  концертна  і
обрядова програма

Безкоштовно

2 Театралізоване
свято

«Андріївські
вечорниці»

13 грудня
початок о 16:00
Комунальний

заклад
«Районний

будинок
культури» м.
Кролевець

Концертно-розважальна
програма  з  проведенням
традиційних  для  події
обрядових дійств

20 грн.

3. 3й Забіг Святого
Миколая

15 грудня
10:00

Центральний
міський парк ім.

Кожедуба

Race  Project запрошує  до
третього  забігу  Cвятого
Миколая  в  м.  Суми.
Спробувати  себе  у  ролі
Cвятого Миколая зможуть,  як
дорослі так і малеча!

Організатори: Race
Project

4. Культурно-
мистецький захід

«Святий
Миколай до нас

завітай».

19 грудня
Лебединський

районний
будинок
культури

Ознайомлення  дітей  із
особливістю  свята  Святого
Миколая; виховання поваги до
цінностей  народного  життя,
традицій рідного краю, любов
до  рідної  землі,  її  звичаїв,
вірувань;  любов,  повагу  та
шану до Святого Миколая

Безкоштовно

5. Святий Миколай
запрошує.

Вистава-«гра в
радість»

«Поліанна»

20 грудня
початок о 14:00
Комунальний

заклад
«Районний

будинок
культури» м.
Кролевець

Дитяча  вистава  за
одноіменним твором Елеонор
Портер «Поліанна» за участю
юних  акторів  театру
естрадних мініатюр «Кроки за
сценою»

20 грн.

6. Тематичні
екскурсії «180

років
кролевецькому

рушнику»

Протягом місяця
Комунальний
заклад «Музей
кролевецького

ткацтва»

Екскурсія  експозиціями
музею,  присвячена  Дню
народження  кролевецького
рушника  1839  року  із
залученням волонтерів – учнів

15 грн.

https://www.facebook.com/hashtag/raceproject
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBxNELX1Y580aFtIlsRcLDGzwyr_Do40NUDtmyH88kS9Ku_QYHn1F3kVgO86oIIEEv4__JrE_fM4_VZ
https://www.facebook.com/SUMYRACEPROJECT/?eid=ARBxNELX1Y580aFtIlsRcLDGzwyr_Do40NUDtmyH88kS9Ku_QYHn1F3kVgO86oIIEEv4__JrE_fM4_VZ


шкіл міста

7. Районний
фестиваль

фольклорного
мистецтва

«Народна пісня-
чисте джерело»

Грудень 
с. Попівка

Конотопський
район

 Фестивальна  програма  за
участю  фольклорних
колективів району.

Безкоштовно

8. Відкритий
фестиваль
військово-

патріотичної
пісні «Пам'ять,
що пронизує

серце»

Грудень
смт Краснопілля

Відкриття фестивалю, виступи
аматорських  колективів  та
окремих виконавців

Безкоштовно

9. Свято «Бабусина
ялинка»

18-20 грудня КЗ
«Глухівський

міський
краєзнавчий

музей» м. Глухів

Просвітницький  захід  з
циклом  занять  з
народознавства  до  Дня
Святого Миколая для дітей

Безкоштовно

10. Новорічний бал-
маскарад «По
життю з хіп-

хопом»

26 грудня «Party
Room», м. Глухів

На  молодь  чекає  низка
розважальних заходів з нагоди
святкування  Нового  Року  у
форматі  відомому  у  місті
молодіжного  фесту
#UNFORMAT

Безкоштовно

11. Екскурсії до
музею художника

М. Стороженка

Протягом місяця
с. В’язове,

Конотопський
район

Відвідування  музею  дасть
можливість  туристам
дізнатися  про  творчість
художника

Безкоштовно


