Інформація про етноподії Кіровоградської області у 2016 році
Назва етноподії
(фестивалю)

Коротка
характеристика

«Масляні гостини»

Театралізоване
Масляної

Свято «Масляна»

Болгарське свято
зустрічі весни «Баба
Марта бъерзалаМартеници вьерзала»
(Баба марта
поспішала- мартаници
в’язала)

Дата
проведення
у 2016 році

Місце
проведення

свята

7-13 березня

смт Петрове

Весна переступила зиму на календарі. А
тому треба провести холодну зиму і щиро, як
у нас з діда-прадіда повелось, стріти теплу
весну. Біля районного Будинку культури
збираються
люди щоб відсвяткувати
Масляну.
А що то за Масляна без млинців?
Млинцями, медом, вином і чаєм пригощають
гостей свята вправні господині з аматорських
колективів , які беруть участь у святі .
Свято не обмежується лише частуванням
млинців, а супроводжується виступами
аматорських колективів району.
Учасники народного болгарського
фольклорного колективу «Гуденки» МБК №2
задобряють і закликають бабу Марту
веселими піснями-веснянками. Потім вони
дарують присутнім «мартенички» сплетені у
вигляді двох маленьких дзвоників.Вони
мають два кольори: білий колір – символ
удачі, червоний – здоров»я. «Мартенички»
символізують швидкий прихід весни . Тоді
свято продовжується веселими піснями і
танцями.

7-13 березня

смт Вільшанка

Березень

с. Вільшанка

дійство

до

Контактна
інформація
тел.: (235) 9-70-08,
9-63-48,
096 -865-72-36
Раїса Федорівна Іванова
тел.: 0502076037

Павлова Наталія
Михайлівна
тел.: 0669090436

Свято «Масляна»

«Масляна» -

«Душа ти моя,
Масляна!»
Народні гуляння на
свято Масляної

Масляна-солодуха

Масляна

Основою свята є боротьба сил Зими і Весни,
де одні охороняють опудало Зими (Масляної),
а інші весело вимагають його спалення, чим
свято і закінчується. Дійові особи свята :
Зима, Весна, Дід Мороз, ведуча, ряджені. На
святі катаються на конях, на льоду,
пригощають млинцями, водять хороводи,
співають
щедрівки,
проводяться
ігри,
відбувається невеликий концерт.
Театралізоване дійство, масові народні
гуляння, з веселими іграми, обрядами,
пригощання
млинцями
та
іншими
Українськими стравами, свято закінчується
спаленням опудала зими.
Традиційне театралізоване свято
Свято
проводиться
за участю кращих
творчих колективів та аматорів району.
Родзинкою свята є туристичні послуги у
вигляді катання на санчатах. На майданчику
пропонується відвідати ярмарок сувенірної
продукції. Збудовано курені, де власники
сільських садиб пропонують
українські
національні страви.
Обряд прощання з зимою та зустрічі весни. В
ході свята – спалення опудала, конкурс на
кращий млинець, масові гуляння

7 березня

м.Олександрія
пл.Леніна

тел.: (05235)7-20-82

7 – 13 березня

смт.Устинівка

Райніч М.М.
тел.: 0680680409

Березень

м.Знам’янка

05233-2-09-13

12 березня

Селище Нова Прага
Олександрійського
району

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
тел. 05235- 9-07-08,
моб.0663770525

7-13 березня

с.Поселянівка
Олександрівського
району

Контактні
телефони
оргкомітету: 0975730901 –
Кравченко Алла Олегівна,
05242 -3-34-01 – відділ
культури
і
туризму
Олександрівської РДА
тел: (05234) 5 10 90

Етнографічний маршрут, під час якого Дата кожен рік
туристи приймають участь у святі на честь
змінюється
весняного
пробудження
природи.
Це
в залежності
останній, напередодні Великого посту,
від початку
тиждень. В цей день за народним звичаєм Великого посту

м. Долинська,
площа біля міської
ради

Районне свято
духовного співу
„Благовіст”

Культурнотуристичний
фестиваль "Співай і

спалюють на вогні солом’яне опудало Масляницю. Головне місце подій –
центральна
площа.
Програму
ведуть
працівники районного Будинку культури,
приймають участь аматорські колективи
району. В рамках свята проводиться ігрова
програма (хороводи, обряди тощо), конкурс
найсмачнішого млинця під час якого всім
присутнім пропонують смачні і запашні
млинці з різноманітною начинкою. Смачною
кашею та кулішем частують козаки.
Метою проведення свята стало
відродження
духовності,
зміцнення
християнських цінностей культури і моралі,
поповнення репертуару вокально-хорових
колективів та окремих виконавців творами
духовної
музики,
духовне
збагачення
молодого покоління.
Свято духовного співу „Благовіст”
започатковано у 2011 році. Програмою свята
передбачено:
урочисте відкриття свята, молебень;
презентація виставки робіт майстрів
декоративно-ужиткового
мистецтва
з
духовної тематики;
виступи хорових, вокальних колективів,
окремих виконавців, нагородження.
Приймають участь аматори з різних
районів Кіровоградської області
Під час заходу відбувається демонстрація
місцевих туристичних продуктів, майстеркласи та дегустація традиційних страв,

7 квітня

Долинський р-н,
Церкви та храми
району

тел.: (05234) 5 10 90

Третя декада
квітня

Кіровоградський
район, с.Обознівка,
вул.Набережна, 2.

095-926-98-61 –
Федчишин Павло
Валерійович

мандруй"
Фестиваль "Світле
місто"

«Фестиваль
вишиванок»

Свято міста
Олександрія
Етнофолькфестиваль

звучить різноманітна музика від фольклорних
колективів
Виставка декоративно-ужиткового мистецтва,
продукції туристичного змісту, виступи
ансамблів і виконавців українських народних
пісень

Фестиваль проводиться до Дня
вишиванки з метою розвитку і пропаганди
національної
вишивки,
збереження
українських цінностей та їх популяризації у
суспільстві, відродження та збереження
автентичності українського національного
одягу, розвитку і популяризації народної
пісні, привернення уваги до історії
українського
національного
мистецтва,
популяризації
творчості
майстрів
декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва району. У програмі фестивалю:
хода вишиванок центральною вулицею
Добровеличківки, виставка-ярмарок виробів
майстрів району, концертна програма,
конкурси вишиванок і читців поезії
«Вишиванка у віршах».
Виставка декоративно-ужиткового мистецтва,
продукції туристичного змісту, виступи
ансамблів і виконавців українських народних
пісень
Фестиваль спрямований на відродження

1 травня

19 травня

Агросадиба "Рожевий
слон"
Набережна
Кременчуцького
водосховища в межах
Світловодського
району, околиці
м.Світловодська

Відділ культури і туризму
Світловодської
райдержадміністрації.
Середенко Микола
Володимирович
(098-29-49-473,
вул. Куйбишева, 38);
Дроздов Богдан
Валерійович, шефредактор Інтернет-видання
"Світловродськ",
097-71-55-357
смт Добровеличківка, Тел.: 05253- 5-22-36
центральна площа
е-mail:
селища
muzei.dobrovel@ukr.net

29 травня

м.Олександрія
пл.Леніна

тел.: 05235 7-20-82

Третя декада

с.Соколівське

095-926-98-61 –

"Батьків хутір"
Святкування Івана
Купала

української автентичної та фольклорної пісні
і народних забав
Проведення традиційного святкування
Івана Купала.

„Івана Купала”

Етнографічний маршрут, під час якого
туристи
задіяні
у
театралізованому
народному дійстві. Святкування проводиться
біля ставка або річки. Учасники плетуть
віночки з польових квітів, ворожать. Все це
супроводжується піснями музик-виконавців
на народних інструментах. Саме святкування
починається з виготовлення опудала головних
персонажів свята – Купала і Марени. Опудало
виготовляють із соломи, прикрашають його
стрічками
і
намистом.
Обов'язково
розкладається велике вогнище, через яке
стрибають всі бажаючі. Наприкінці свята
опудало спалюється. Флешмоби, майстеркласи.
Народні гуляння
Обрядове дійство, забезпечення дозвілля
«Вінок у Купальському жителів селища і збереження народних
святі»
обрядів
та
традицій,
пригощання
національними ставами, народні гуляння.
Районне свято “Ой на
Івана та й на Купала”

Проведення свята в м. Бобринець
сільських територіальних громад.
Конкурси, розваги, народні обряди.

та

червня
6 липня

Кіровоградського
району
смт.Голованівськ,
біля центрального
ставка

6-7 липня

с. Іванівка,
с. Варварівка,
с. Олександрівка,
с. Гурівка,
с. Молодіжне,
с. Новогригорівка І
Долинського району

6.-7 липня

смт Новгородка, на
березі ставу

6.-7 липня

м. Бобринець
р.Сугоклея,
Бобринецький район

Федчишин Павло
Валерійович
Голованівський районний
будинок культури,
смт. Голованівськ,
Суворова, 3
телефон: 2-18-77,
електронний адрес:
bahxz@ukr.net
тел.: (05234) 5 10 90

Музей історії району, вул.
Радянська, 15,
тел. роб.: 0(241)2-10-98;
тел. моб.: 098-77-636-14,
050-032-90-34
Відділ культури та
туризму, 2-09-17,
вул. Орджонікідзе,
80,районний Будинок
культури brda@bobr-

Регіональний
фестиваль
національних культур
«Сьединете се сьрца»
(«Еднання сердець»)

Свято
Івана Купали
Фестивальний захід у
рамках свята Івана
Купала.
Святкування Івана
Купала

Народні гуляння "На
Івана нічка мала"

Купальська ніч

Колись хан Великої Болгарії Кубрат заповідав
своїм нащадкам триматися разом, як списи
,зв’язані докупи, Так і мешканці трьох
населених
пунктів
–
Вільшанки,
Станкуватого, Доброго – намагаються
об’єднати усіх болгарських співвітчизників,
щоб не розгубити свої коріння та зберегти для
нащадків. У цьому їм допомагають
працівники клубних закладів, щорічно
влаштовуючи фестиваль «Сьединете се
сьрца» («Еднання сердець»).
Обрядове дійство, забезпечення дозвілля
жителів міста і збереження народних обрядів
та традицій, пригощання національними
ставами, народні гуляння.
В рамках свята театралізоване дійство біля
водоймищ "Ой, на Купала, нічка мала",
конкурси вінків, підпалювання вогнища.
Театралізоване дійство, присвячене
зустрічі свята Івана Купала, проходить на
березі р. Синюха. У програмі фестивалю:
конкурси, різноманітні дитячі та дорослі ігри,
виступи народних колективів та співаків
району.
Під час дійства дівчата проводять
обряд
запускання
вінків,
проходять
різноманітні театральні постановки тощо.
Парад-конкурс
купальських
атрибутів,
фестиваль купальських пісень, конкурс
етнічного танцю.

В ніч з 7 на 8 липня у названих селах та м.
Новоукраїнка
багато років проводяться

Липень

смт Вільшанка

6 липня

м.Олександрія
с. Марто –Іванівка

6 липня
7 липня

Липень

7 липня

rda.com.ua Трубачова Світлана
Сергіївна
тел.: 0664885068

тел.: 05235 7-20-82

с. Петрово
тел.: (05233) 2-16-66,
Знам'янського району 2-16-81
смт
Новоархангельськ

Відділ культури, туризму
та культурної спадщини,
смт Новоархангельськ,
вул. Леніна, 42, тел.
(05255) 2-18-54,
e-mail: inbox6@novoarh.kradmin.gov.ua

с.Голикове, с.Підлісне Контактні
телефони
Олександрівського
оргкомітету: 0975730901 –
району
Кравченко Алла Олегівна,
05242 -3-34-01 – відділ
культури і туризму
Олександрівської РДА
с. Помічна,
Контактний телефон
с.Кропивницьке,
оргкомітету:

Свято Івана Купала
«Ой на Івана, ой на
Купала»,
«На Івана нічка мала».

« В ніч на Івана
Купала»
Народні гуляння на
свято Івана Купала

традиційні обрядові дійства, пов’язані з
дохристиянськими
віруваннями древніх
слов'ян.
Ці інсценування користуються
значною популярністю у молоді.
Свято проводиться напередодні Івана
Купала на березі ставків, де встановлюється
прикрашене
купальське
дерево.
Розпочинається свято походом дівчат в
українських костюмах по вулицях села, які
співають жартівливі пісні – заклики. Біля
купальського дерева всіх учасників свята
зустрічають ведучі, які після вітань
пропонують конкурси : «підпал», збарання
квітів та цілющих трав для вінків, добування
вогню старим методом «собити», стрибків
через
багаття.
Театралізація
дійства
відбувається
за
допомогою
дійових
осіб:Водяника, відьом та іншіх представників
«Нечистої сили», русалок. На святі співають
купальські пісні, водять хороводи, пускають
вінки, стрибають через багаття, спалюють
опудало Купала, топлять Марену , проводять
ігри.
Тематичний захід до свята з метою
відродження звичаїв
Пропонується традиційне яскраве
театралізоване
дійство
на
території
с.Протопопівка, Попельнасте та Михайлівка.
Свято відбувається на березі водоймищ за
участю
фольклорних,
театральних,
танцювальних аматорських
колективів
сільських закладів
культури району. У
програмі свята: майстер клас з плетіння
вінків,
катання на візку, пошук квітки

Липень

с. Новоєгорівка,
м.Новоукраїнка,
Новоукраїнський
район
Парк відпочинку
м.Новомиргород,
с.Пурпурівка
с.Мартоноша
с.Оситняжка,
с.Йосипівка
с.Турія,
с.Тишківка,
Новомиргородський
район

6-7 липня

с. Олександрівка
Олександрійський
район

6-7 липня

Протопопівка,
Михайлівка,
Ізмайлівка,
Попельнасте
Олександрійського
району

05251-2-18-48 – Відділ
культури і туризму,
е-mail: inbox4@nu.kradmin.gov.ua
тел.: 05256-4-10-44,
05256–4-17-49
inbox6@nmrda.kradmin.gov.ua

Тел.: (235) 9-70-08,
9-63-48,
068-722-43-67,
096 -865-72-36
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
тел. роб.05235- 9-07-08

«Неси річко, віночок»

Міжрегіональний
фольклорномистецький фестиваль
«Рідна земле моя, ти
козацькою славою
щедра»

Сільський фестиваль
"Дика груша"

„Свято борщу”

папороті, масовий хоровод, стрибки через
вогнище.
Можна придбати сувенірну продукцію
майстрів декоративно-ужиткового мистецтва
Олександрійщини.
народні гуляння театралізоване свято Івана
Купала з відьмою яка намагається наслати злі
чари, водяним зі свитою який проганяє
відьму. Дівчата-русалки пускають на воду
вінки. Запалення купальського вогнища. Ігри.
Започаткований фестиваль на честь
першої письмової згадки про Казавчин, яка
датується 1664 року.
У програмі фестивалю виступи
фольклорних колективів Гайворонського,
Ульянівського, Голованівського, Савранського, Бершадського, Чечельницького та
інших, за згодою, районів.
Відвідувачі
фестивалю
мають
можливість познайомитися із Козацькими
звичаями, іграми, переглянути виставку
майстрів декоративно-ужиткового мистецтва
на релігійну тематику.
Фестиваль відпочинку у народному
стилі, звучить різноманітна музика, спортивні
змагання, майстер-класи у чудовому куточку
української природи
Етнографічний маршрут, під час якого
туристи задіяні у святі борщу. Свято
проводитиметься серед жителів села, а
туристи виступатимуть в ролі журі.
Куштування
борщу
супроводжується
презентацією кожної родини: пісня, танок,
театралізоване
дійство,
декоративно–

6 липня

смт.Устинівка,
с.Завтурове,
с.Інгульське

17 липня

Гайворонський район
с.Казавчин, беріг
р.Південний Буг

Контактні телефони:
05254-2-27-73 – Відділ
культури, туризму та
культурної спадщини
(Ірина Юріївна)

Третя декада
серпня

села Овсяниківка або
Івано-Благодатнє
Кіровоградського
району (місце
проведення
уточнюється)
с. Варварівка
Долинського району

095-926-98-61 –
Федчишин Павло
Валерійович

23 серпня

тел.: 0680680409
Райніч М.М.,
Ключник В.П.

тел.: (05234) 5 10 90

Відкритий чемпіонат
області на байдарках і
каное «Вільшанська
регата»
«Медовий край»
«Козацькі розваги»

Козацька Смакота
Свято національних
меншин «Вільшанська
фієста»
Районне фестиваль
фольклору „FOLK –
Долинська”

ужиткове мистецтво.
На чемпіонат з’їджаються спортсмени
з різних областей України, де змагаються на
швидкість та витривалість на різних
дистанціях
Театралізоване дійство в рамках
фестивалю меду
Театралізоване свято. Запрошуються
козаки в участі в конкурсі найкраща козацька
пісня, костюм, знання козацьких звичаїв,
спортивно-силових змагань.
Свято кулішу
Жителі району та гості зустрічаються
на базі міського будинку культури №2,
представляють національну кухню та виступи
колективів художньої самодіяльності.
Мета фестивалю – популяризація
українського
обрядово-фолькльорного
мистецтва,
збереження,
відтворення
самобутніх народних звичаїв та обрядів,
виховання у молоді любові до рідного краю,
бажання розвивати та примножувати народні
традиції. Програма фестивалю передбачала
організацію та оформлення стилізованих
майданчиків (локацій) на території міського
парку „Дружба”: весь, базарище, балаган,
козацькі забави, розмальовки, корчма, „Веселі
Боковеньки”, тощо. Виступ фольклорних
колективів. Виносна торгівля. Презентація
виставок та продажу робіт майстрів
декоративно-ужиткового мистецтва, народних
промислів, а саме: лозоплетіння, лялькарство,
вишивка, різьблення. Ігри, квести, флешмоби.
Боді-арт на патріотичну тематику. Продаж
продукції Дендропарку „Веселі Боковеньки”.

Серпень

Центральний пляж
смт Вільшанка

Серпень

смт Петрове

13.08.2016

с.Криничне
Устинівського району

Серпень
Серпень

м.Знам’янка
смт Вільшанка

10 вересня

м. Долинська

Прокопенко Максим
Сергійович
0506414020
тел.: (235) 9-70-08,
9-63-48,
096 -865-72-36
Пінчук Р.А.
тел.: 0989104449
тел.: 05233-2-09-13
Павлова Наталія
Михайлівна
тел.: 0669090436
Районний будинок
культури,
тел.: (05234) 5 10 90

Видовищно-театралізоване дійство (обряди,
уривки п’єс). Акція на підтримку воїнівземляків, учасників АТО.

День селища
Голованівськ

Відзначення
252
річниці
з
Дня
народження
селища
Голованівськ.
Культурно
мистецькі
заходи
(різноманітні виставки, майстер - класи,
концерти, спортивні розваги, дискотека)

Свято «Среща на
Після збирання урожаю три болгарських
граніцата» («Зустріч на села:
Вільшанка,
Добре,
Станкувате
межі»).
збираються разом – на межі – зустрічають
знайомих, друзів, родичів та спілкуються з
ними. Адже не хлібом єдиним та
матеріальними цінностями живе людина. Є
ще й духовність, вшанування рідної землі,
відродження традицій, мови, національної
культури. Три села представляють на святі
свої пісні й танці. Три громади вітають
присутніх хлібом-сіллю. Єднаються руки в
національному танці молодих дівчат і
поважних бабусь, одягнених у вбрання,
оздоблене вишивкою з орнаментом, який
притаманний болгарській культурі. На святі
широко представлена болгарська національна
кухня. Всі гості свята мають змогу
дегустувати традиційні болгарські блюда.
ЦентральноДаний фестиваль - регіональний проект,
Український музейно- спрямований
на
демонстрацію,
туристичний фестиваль популяризацію
науково-пізнавального

23 вересня

Центральний парк
селища
Голованівськ,
Голованівський
районний будинок
культури

Відділ культури,
туризму та культурної
спадщини
Голованівської
райдержадміністрації,
cмт. Голованівськ,
вул.Леніна, 45.
Контактний телефон
(05252) 21639,
електронний адрес:
buhcul@ukr.net

Остання неділя
вересня

смт Вільшанка

Павлова Наталія
Михайлівна
тел.: 0669090436

Кінець
вересняпочаток

м.Кіровоград

Департамент
туризму та
спадщини

культури,
культурної

Районне свято
козацької слави
«Покрова мати
козацька»
„Явлена криниця”
(об’єкт релігійного
паломництва
входить до
туристичного
маршруту „Мого села
козацькій корінь”)

День захисника
України та День
Козацтва

музейного та туристичного потенціалу
регіону,
обговорення
найбільших
актуальних тем розвитку туризму та
музейної справи, конкретних позитивних
досягнень окремих музейних закладів та
суб’єктів туристичної діяльності
Спортивні
змагання,
захист
куренів,
різноманітні конкурси
У свято Преполовення та свято Покрови
Пресвятої Богородиці проводиться Соборний
Водосвятний
молебень
з
освяченням
джерельної води „Явленої криниці”, посвята
в козаки Карабилівської степової сотні
Долинського степового куреня окремого
Чорноліського полку імені козака Мамая
Центрального козачого округу Українського
козацтва,
смакування
традиційних
Келбасівських страв.
В урочистостях приймуть участь
віруючі з міста Долинської, сіл Бокове,
Гурівки, Варварівки,
Ганнівки,
інших
населених пунктів Долинського району,
також із міст Кривий Ріг, Дніпропетровськ,
Кіровоград.
На території джерела встановлено
дубовий хрест, зроблені купальні та альтанка
над джерелом.
Театралізоване дійство. У програмі
фестивалю: виступи народних колективів
району, посвята у козаки юнаків та дорослих.
Під час проведення свята кожне село
району презентує власний курінь, де
представлено традиційний одяг та побут села,
різноманітні місцеві страви. Проводиться

жовтня

Кіровоградської
облдержадміністрації,
тел.: (0522) 22-04-00, 2453-66,
e-mail:
ukto_turizm@ukr.net
Тел.: (05259) 2-14-50

Жовтень

смт Ульяновка

14 жовтня

Цілюще джерело
„Явлена криниця”
проводиться на березі
притоки
р. Бокової.
с. Кірове
Кельбасівський хутір,
Долинський район

Районний будинок
культури,
тел.: (05234) 5 10 90

14 жовтня

смт
Новоархангельськ

Відділ культури, туризму
та культурної спадщини,
смт Новоархангельськ,
вул. Леніна, 42,
тел. (05255) 2-18-54,
e-mail: inbox6@novoarh.kradmin.gov.ua

Свято «День козацької
Слави»

ярмарок за участі сільськогосподарських
виробників району.
Свято супроводжується численним
театралізованими виставами, іграми та
конкурсами.
Свято українського козацтва та Дня захисника
України

Районне свято
духовного співу
«Молюсь і вірю в
Україну»

У програмі свята виступи церковних
хорів та хорових колективів Гайворонського,
Ульянівського,
Голованівського,
Савранського, Бершадського та інших, за
згодою,районів.
« Козацькій славі жити
Свято українського козацтва та Дня
у віках»
захисника України
Свято Покрови

Свято борщу «Його
величність –
український борщ»

Храмове свято Іоана
Милостивого
Фестиваль «На
гостини до тітки
Капустини»

Обрядове дійство обряд весілля. Дівчата
співають
обрядових
пісень,
одягають
наречену, прихід жениха, мати й батько
благословляють молодих.
Протягом 2–х годин в 2-х 100-літрових
казанах варили борщ 2 команди за своїми
ексклюзивними
рецептами,
а
потім
пригощали всіх бажаючих.Жителі та гості
міста їли з аппетитом просто неба під гарні
пісні, жарти ведучих свята
Дівчатка та хлопчики молодшого віку
змагаються між собою у конкурсах за звання
«Міні –міс Белгарче». Проводяться конкурси
На фестиваль з’їжджаються гості та учасники
художньої самодіяльності з сіл Тишківка,
Прищепівка, селища Капітанівка, Защита,
Камянуватка та міста.
Фестиваль проводиться на площі біля
клубного закладу. Тут розставлені столи на
яких
представлена
готова
продукція:

16 жовтня

м.Олександрія

тел.: (05232) 7-20-82

14 жовтня

Сквер «Перемоги» в
Гайворонський район

Жовтень

смт Петрове

14 жовтня

с.Докучаєве,
с.Мальчевка
Устинівський район

Контактні телефони:
05254-2-27-73 – Відділ
культури, туризму та
культурної спадщини
(Ірина Юріївна)
тел.: (235) 9-70-08,
9-63-48,
096 -865-72-36
тел.: 0988535461,
0963424137

Жовтень

м.Новомиргород

25 листопада

смт Вільшанка

Листопад

с.Йосипівска
Новомиргородського
району

тел.: (05256)2-10-44

Каленик Людмила
Андріївна
тел.: 0993243195
тел.: (05256) 97-1-16

Відкриття Новорічної
ялинки

капусняк, пиріжки та вареники з капустою,
голубці, солянка з капустю та грибами,
капустяники (млинчики з капусти), різні
страви з капусти з додаванням овочів.
Окремо проводяться конкурси на краще
приготування салатів з капусти, холодні
голубці ( фаршировані овочами), салати з
пекінської та синьої капусти.
Під час проведення конкурсів фольклорний
і колектив Йосипівського СБК виконує пісню
«Ти капуста, ти розсада» та
українські
жартівливі пісні.
В рамках свята театралізоване дійство,
фестиваль пісні «Новорічні дзвоники»,
ярмарок - продаж дитячих виробів та робіт,
ігри, хороводи, розваги для дітей, привітання
Діда Мороза і Снігурочки.

19 грудня

Центральний парк
селища Голованівськ,
Голованівський
районний будинок
культури

Андріївські вечорниці

У програмі фестивалю: виступи
народних
колективів,
проведення
традиційних святкових ігор та конкурсів за
участі усіх присутніх (наприклад, обряд
кусання
калити
і
т.п.),
проведення
театралізованих дійств.

13 грудня

с.Нерубайка,
с.Підвисоке,
с.Копенкувате
Новоархангельського
району

Відкриття резиденції
святого Миколая"

Театралізоване дійство з традиційними
народними персонажами до дня святого
Миколая, виставка декоративно-ужиткового
мистецтва, традиційні народні ігри.

19 грудня

База відпочинку
"Чайка", с. Нагірне
Світловодського
району

Голованівський районний
будинок культури,
смт. Голованівськ,
Суворова, 3
Контактний
телефон 2-18-77,
електронна адреса:
bahxz@ukr.net
Нерубайський сільський
будинок культури,
с.Нерубайка,
тел.3-35-31,
Підвисоцький сільський
будинок культури,
с.Підвисоке, тел.4-31-86,
Копенкуватський
сільський будинок
культури, с.Копенкувате,
тел. 4-53-31
Відділ культури і туризму
Світловодської
райдержадміністрації.
Середенко Микола
Володимирович

До Дня Святого
Миколая

Вистава, конкурси.

19 грудня

м. Бобринець

(098-29-49-473,
вул. Куйбишева, 38);
база відпочинку "Чайка",
Сокіл Григорій
Миколайович,
067-532-90-69
Відділ культури та
туризму
2-09-17, вул.
Орджонікідзе, 80
brda@bobr-rda.com.ua

