ПЛАН ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ
НОВОРІЧНИХ, РІЗДВЯНИХ
КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ
М. ПРИЛУКИ
2017-2018 РР.
Дата
11.12.201722.12.2017
ІІ декада
грудня
2017 року
14.12.2017
14.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017

18.12.2017

18.12.2017

Найменування заходу
Благодійна акція „Подаруй радість дітям у День
святого Миколая”
Захід для дітей із сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, „У дитинства
край іде Святий Миколай”
Година народознавства „Диво приходить
грудневої ночі”
Театралізоване дійство до Дня святого Миколая
„В цей святий величний час Миколай спішить до
нас”
Бібліочаювання (до Міжнародного дня чаю)
„Чашка чаю для Святого Миколая”
Відкриття виставки Юлії Петренко „Новорічні
вінчування”
Виїзна акція милосердя „Діти гімназії № 5 –
дітям-сиротам Удайцівського навчальнореабілітаційного центру”
Літературне асорті „Із неба в бібліокрай завітав
зимовий Миколай”

19.12.2017

Урочисте відкриття головної ялинки

19.12.2017

Концерт учнів фортепіанного відділу школи
мистецтв „Миколай дарує радість”
Виставка робіт учнів відділення образотворчого
мистецтва „Зимові візерунки”
Свято „Із неба в український край іде Святий
Миколай”

19.12.2017
19.12.2017

19.12.2017
20.12.2017

Акція для дітей соціально-кризових категорій
„Святий Миколаю, я на тебе чекаю!”
Краєзнавча година „Смакуємо разом” до
Міжнародного дня чаю

Місце проведення
Служба у справах дітей
міської ради
Прилуцький міський центр
соціальних служб сім’ї, дітей
та молоді
Міська бібліотека № 2
10.30
13.00,
міський Будинок культури
Школа мистецтв
14.00, виставкова зала
краєзнавчого музею
ім. В.І.Маслова
Удайцівський навчальнореабілітаційний центр
Міська бібліотека для дітей
ім. Павла БілецькогоНосенка
16.00,
Центральна площа
17.00,
школа мистецтв
16.00,
школа мистецтв
Заклади дошкільної освіти,
Заклади загальної середньої
освіти, ЦТДЮ
Заклади загальної середньої
освіти
14.00,
виставкова зала
краєзнавчого музею
ім. В.І.Маслова

20.12.2017
22.12.2017

22.12.2017

24.12.201729.12.2017
25.12.201728.12.2017
25.12.201729.12.2017
25.12.201730.12.2017

25.12.201712.01.2018

Літературно-розважальна година „Миколаю,
прийди до нас із раю”
Концерт учнів та викладачів оркестрового
відділу школи мистецтв „Новорічний
калейдоскоп”
Ігрова програма та новорічна казка „Крижане
серце” (для сиріт та дітей з малозабезпечених
сімей, дітей воїнів АТО)
Ігрова програма та новорічна казка „Крижане
серце
Інформ-фуршет (гороскопи, ретро-листівки,
прикраси та поробки до Нового року власноруч)
„Новорічний переполох”
Новорічні ранки для вихованців закладів
дошкільної освіти та учнів закладів загальної
середньої освіти
Новорічно-ярмаркове дійство „Ой, весела в
нас зима”:
- новорічний ярмарок;
- концертно-розважальні програми для
різновікових груп населення
Адресна новорічно-різдвяна благодійна акція
для дітей з особливими потребами

26.12.2017

Святкова програма „Новий рік святкуємо радість всім даруємо!”

27.12.2017
27.12.2017

Бібліомікс „Новорічні свята, обряди та традиції в
Україні”
Музична казка „Новий Рік. Перезавантаження”

27.12.2017

Розважальна програма „Хто зверху?”

28.12.201730.12.2017

Розважально-театралізована програма
„Новорічні пригоди біля Ялинки” та „Принцеса
на горошині”

01.01.2018

Святкова концертно-розважальна програма
„Новий рік святкуємо разом!”
Розважальна програма для малят на
Центральній площі міста „Новорічна круговерть”
Історично-розважальний екскурс „Новорічний
дивограй!”

01.01.2018
02.01.201812.01.2018
02.01.201812.01.2018

Шаховий турнір

Міська бібліотека № 4
17.00,
школа мистецтв
10.30,
міський Будинок культури
10.30
13.00,
міський Будинок культури
Міська бібліотека для дітей
ім. Павла БілецькогоНосенка
Заклади дошкільної освіти,
Заклади загальної середньої
освіти
Театральна площа

Прилуцький міський центр
соціальних служб сім’ї, дітей
та молоді
10.30, 14.30,
зала ЛФК центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів
Міська бібліотека № 3
зала дитячої музичної школи
імені Л.М.Ревуцького
Прилуцький гуманітарнопедагогічний коледж імені
І.Я.Франка
11.00
14.00,
актова зала ЦТДЮ
02.00,
Центральна площа
13.00,
Центральна площа
Виставкова зала
краєзнавчого музею
ім. В.І.Маслова
Приміщення гімназії № 5
імені Віктора Андрійовича
Затолокіна

03.01.201804.01.2018

Новорічна розважальна програма „Попелюшка
в новорічній країні”

05.01.2018

10.00,
12.30
ЦТДЮ к.25

03.01.201817.01.2018

Робота новорічного бібліокінозалу „Крекс!
Пекс! Фекс!”

04.01.2018

Концерт учнів вокально-хорового відділення та
зразкової вокальної студії „Натхнення” школи
мистецтв „Світло Різдва”
Родинно-спортивне свято „Разом ми – сила”

04.01.2018
04.01.2018

Віртуальний експрес „Різдвяні історії крізь
книжкову шпаринку”

05.01.2018

Розважально-обрядова програма „Різдвяна
зірка”
Концертна програма для дітей „Різдвяний
дарунок”
Концерт-вистава „Різдвяні зустрічі”

05.01.2018
10.01.2018

10.01.201820.01.2018
11.01.2018
11.01.2018

Змагання з настільного тенісу
Новорічно-різдвяний вернісаж „Новорічні
фантазії у бібліотеці”
Родинне свято „Книжковий щедрий вечір з
Василем та Меланкою”

11.01.2017

Різдвяні ворожіння

12.01.2018

Шоу-програма „Зіркові дуети”

13.01.2018

Концертна програма „Щедрий вечір, добрий
вечір”
Акція зі створення паперово-книжкової ялинки
„Родинні новорічні традиції”

15.01.2018

10.30,
13.00

Міська бібліотека для дітей
ім. Павла БілецькогоНосенка
13.00,
школа мистецтв
16.00,
ЦТДЮ к.25
Міська центральна
бібліотека імені Любові
Забашти
15.00,
ЦТДЮ к.25
Міський Будинок культури
Дитяча
музична школа імені
Л.М.Ревуцького
Спортивна зала
професійного ліцею
Міська бібліотека № 2
Міська бібліотека для дітей
ім. Павла БілецькогоНосенка
Прилуцький краєзнавчий
музей ім. В.І.Маслова
18.00,
міський Будинок культури
Театральна площа
Міська бібліотека для дітей
ім. Павла БілецькогоНосенка

