
                                                                                                                                                        

Культурно-мистецькі заходи 

 управління культури і туризму,  

присвячені Новорічним та Різдвяним святам  

у 2017 -2018 рр.. 

 

Назва заходу Дата 

проведення  

Місце проведення 

Мистецька акція «Намалюй листа 

Миколаю» 

12 -19 грудня Дитяча школа мистецтв 

«Райдуга»  

(вул. Курчатова,9) 

Благодійний концерт «Зимові дива» 13 грудня 

15.00 

Хмельницький обласний 

госпіталь ветеранів війни   

Концерт муніципального естрадно – 

духового оркестру  

13 грудня 

18.30 

Міський будинок культури  

(вул. Проскурівська, 43) 

Звітний концерт учнів школи, присвячений 

Дню Святого Миколая. Шкільна виставка 

художніх робіт учнів класу образотворчого 

мистецтва «Вернісаж новорічних фантазій»  

15 грудня 

17.00  

Дитяча музична школа №2 

(вул. Рибалко, 19) 

 

Концерт присвячений новорічним святам  

«Новий рік дарує казку» 

15 грудня  ДНЗ №29  «Ранкова зірка» 

 

Святковий новорічний концерт  зразкового 

дитячого хору «Подільські солов’ї» дитячої 

музичної школи №1  ім. М. Мозгового 

16 грудня  

18.00 

 

Органна зала обласної 

філармонії 

(вул. Гагаріна,7) 

Концертна програма «На святого  Миколая в 

небі іскорка палає» 

18, 19, 21 

грудня 

12.00  

Центр реабілітації дітей-

інвалідів «Школа життя» 

 

Вечір колядок та щедрівок «Святий 

Миколай не обмине жодну хатину, обдарує 

кожну дитину»  

(зразковий фольклорний гурт «Ладосвіти») 

18 грудня  

18.00 

Дитяча музична школа №2 

(вул. Рибалко, 19) 

 

Концерт учнівських колективів  «Новорічна 

листівка»  

18 грудня  

17.00 

Дитяча школа мистецтв 

«Райдуга» 

(вул. Курчатова,9) 

Зимові візерунки «Любий отче, Миколаю, ти 

прийди до нас із раю» 

19 грудня  Центральна бібліотека  

(вул. Подільська, 78) 

Інформаційно-розважальна година «По 

країні з краю в край ходить святий 

Миколай»; 

виставка-вернісаж «Добрі свята приходять у 

дім»; 

свято-розвага «Розкажу я Миколаю, яку 

книжечку читаю»; віртуальна мандрівка «З 

Миколаєм по Європі» 

19 грудня  Бібліотеки – філії №№4, 7,10, 15 

Театралізована вистава „Святий Миколаю, 

приходь до нас з раю”  

14, 15, 18, 19 

20 грудня 

10:00 

11:30 

13:00 

15:00 

 

Дитяча школа мистецтв 

(вул. Гагаріна, 3а) 

Новорічний концерт творчих колективів 

дитячої школи мистецтв «Райдуга»  

19 грудня 

16.00 

Дошкільний навчальний заклад  

№ 35 



Урочисте засвічення новорічних вогнів  

головної ялинки міста, відкриття гостини 

Святого Миколая 

19 грудня 

о 18.00 

Майданчик біля кінотеатру 

 ім. Т. Шевченка 

Новорічна гостина Святого Миколая 19 грудня 

2017р. – 14 

січня 2018 р.   

Майданчик біля кінотеатру 

 ім. Т. Шевченка 

Шкільна виставка дитячих робіт «Новорічні 

дива» 

20 -27 грудня  Дитяча школа мистецтв 

«Райдуга» 

(вул. Курчатова,9) 

Підведення підсумків конкурсу дитячих 

новорічних рукотворів «Сад ангельських 

пісень»   урочисте відкриття виставки робіт 

учасників конкурсу 

20 грудня  

15.00 

Виставкова зала дитячої школи 

образотворчого та декоративно 

– прикладного мистецтва 

Концертна програма «Різдво. Співають 

діти…» хору «Райдуга» 

20 грудня  

16.00 

Органна зала обласної 

філармонії  

(вул. Гагаріна,7) 

Новорічні розваги для вихованців груп 

естетичного розвитку «Новорічні пригоди» 

21 грудня 

17.30 

Дитяча школа мистецтв 

«Райдуга» 

(вул. Курчатова,9) 

Театралізований мюзикл «За мить до 

новорічного дива» 

21 грудня 

18.00 

Центр національного виховання 

учнівської молоді 

 (вул. Курчатова,1б) 

Звіт вокально-хорового відділу, присвячений 

новорічним святам  «По Вкраїні з краю в 

край,  ходить Святий Миколай» 

22 грудня 

16.00 

Дитяча музична школа №3 

(вул. Кармелюка, 8/1) 

Театралізовані новорічні ранки для дітей 

мікрорайону Гречани 

26 - 27 грудня 

15.00, 16.00, 

17.00 

Центр національного виховання 

учнівської молоді  

(вул. Курчатова,1б) 

Виставка робіт учнів гуртка малювання та 

декоративно – прикладного мистецтва «Ой, 

ти, зимонько - зима, скільки свят ти 

принесла» 

27 грудня – 

10 січня  

Центр національного виховання 

учнівської молоді 

  (вул. Курчатова,1б) 

Танцювальний маскарад  

«У чарах новорічної ночі» 

28 грудня 

16.30, 18.00 

 

Центр національного виховання 

учнівської молоді  

(вул. Курчатова,1б) 

Фольклорно – обрядове дійство  

«А ми козу водимо» 

29 грудня Вулиці мікрорайону Гречани  

Вечір українських колядок та щедрівок 

академічного муніципального камерного 

хору 

17 січня 

18.30 

 

Обласна філармонія    

(вул. Гагаріна,7) 

Театралізоване дійство  

«То коляда – то дух землі» 

 

18 січня 

о 17.30 

Дитяча школа мистецтв 

(вул. Гагаріна, 3а) 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 


