
ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ГАЛИЧИНИ  
ЗАПРОШУЄ 

у  лютому 2019 р. 
 
9 лютого 2019 року, субота об 11.00 год. 
Спортивне свято з корфболу 
 

Корфбол — командна гра з 
м'ячем, змішана гра, команда 
складається з хлопців  та 
дівчат у рівній кількості. Роль 
хлопців і дівчат однакова. 
Одному хлопцеві дозволено 
захищати тільки одного 
хлопця, а одній дівчині одну 
дівчину. Не дозволено двом 

захищати одного. Кожна 
команда має складатися з чотирьох дівчат і чотирьох хлопців. Не дозволено 
грати учасниками одної статі.  
Матч триває 60 хвилин. 
Контактний  телефон: (032) 275 03 95   В.Батяла 
 
10 лютого 2019 року, неділя 
Військовий Храм Стрітення Господнього 
Виступ «Прощання з колядою» Народної капели бандуристок 
«Дзвіночок»  

 
            Контактний  телефон:  067 12 41 548   М.Горішна 



 
13 лютого 2019 року, середа об 11.00 год., кіно-лекційний зал 
Обласне методичне об’ єднання керівників гуртків з образотворчого та 
ужиткового мистецтва 

 Заплановані доповіді: 
«Вовняна 
акварель у 
дитячій 
творчості», «Техніка 
макраме, особливості методики 
викладання», «Міжнародні 
трієнале художнього текстилю 
у Лодзі(історія виникнення та 
тенденції розвитку)», «Творчі 

можливості черпаного паперу».  Відбудеться обговорення положення 
конкурсу. 
Контактний  телефон:  (032) 276 97 82  Х.Кушнір 
 
16-17 лютого 2018 року, субота-неділя 
Обласний фестиваль «Стрітенські Ангелики» для дітей молодшого 
шкільного віку 
Фестиваль сприяє 
відродженню та 
утвердженню 
українських, 
культурних 
цінностей, залучає 
дітей до вивчення 
та розуміння 
кращих зразків 
традиційного 
народного та 
сучасного 
українського мистецтва, виявляє нові таланти та обдарування. 
Контактний  телефон: (032) 275 20 18 Я.Биткалюк 
 
22-23 лютого 2019 року, п’ятниця-субота 
Фестиваль польських аматорських театрів «Львівські  діти» 

 
Народний драматичний театр 
"Ми" організовує  фестиваль 
польських аматорських театрів 
"Львівські діти"  і  запрошує  вас 
взяти участь у цьому унікальному 



фестивалі театру. Програма фестивалю розрахована таким чином, щоб 
якомога більш ефективно  домогтися  досягнення двох основних цілей: 
підвищити рівень знань польської мови і навичок молодих поляків, що 
творять  театральні вистави за межами своєї Батьківщини та 
заохочувати представників інших національностей, зацікавлених у вивченні 
польської мови, в ознайомлені  з  польською історією та культурою. 
Контактний  телефон: 067 148 21 93   В.Собецький 
 
23 лютого 2019 року, субота 
Захист звання «Народний художній колектив» України  ансамблю танцю 
«Тайм Аут» 
Балетна вистава «За лісами-горами» 
ЕСТРАДНИЙ БАЛЕТ ,,ТАЙМ АУТ,, очолюють чудове подружжя Олена та 
Сергій Агапови, які у минулому пройшли цей нелегкий шлях танцюристів. 
За 20 років існування колективу, ці творчі люди зробили багато цікавого що 
привертає увагу всіх людей 
мистецтва. 
У балеті ,, Тайм – аут ,, займаються 
понад 100 осіб, які вивчають 
різноманітні напрямки естрадного 
сучасного танцю (модерн, джаз, 
контемп, креативна пластика, хіп 
хоп, крамп, тіктонік, електрик бугі, 
дискохауз і т.д.)  

Ансамбль естрадного танцю 
,,Тайм – аут,, за свою роботу був 
відзначений Міністерством освіти 
України і нагороджений званням 
Народний художній колектив 
України. 
Контактний  телефон: 067 7263494  О.Агапова, 0677420759  С.Агапов 

 

 
 


