ІНФО! 15 грудня на Софійській площі стартує
новорічно-різдвяний проект «Країна Північного сяйва» (+
програма заходів)!
НОВА ІНФОРМАЦІЯ
Уже цієї суботи у столиці розпочнуться масштабні новорічно-різдвяні святкування,
програма яких затверджена розпорядженням КМДА.
Організатори заходів цього року відтворять у Києві атмосферу європейського зимового
містечка зі збереженням українських народних традицій, що має не лише забезпечити киян
цікавим і змістовним дозвіллям, а й сприятиме залученню туристів, відродженню та
популяризації національних традицій.
Крім того, передбачено чимало благодійних заходів, які дадуть можливість відчути
святкову атмосферу дітям пільгових категорій.
Стартують свята відкриттям 15 грудня мистецько-розважального проекту «Країна
Північного сяйва», а завершаться 19 січня відзначенням Водохреща у Гідропарку.
Програма новорічних та різдвяних заходів у Києві
1. Дитяча різдвяна
фестивалія «Орелі»

15, 16 грудня 2018 року
Національний центр народної культури «Музей Івана
Гончара» (вул. Лаврська, 19)

2. Культурно-мистецький
проект «Країна Північного
сяйва»

15 грудня 2018 року – 13 січня 2019 року
Софійська площа, Володимирський проїзд (від
Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової)
15 грудня 2018 року – 20 січня 2019 року
Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного (від
Контрактової площі до перетину з вулицею
Андріївською), території, прилеглі до верхньої та нижньої
станцій фунікулеру
2.1. Засвічення Головної
новорічної ялинки.
Святкування Дня Святого
Миколая

19 грудня о 19:00,
Софійська площа

2.2. Засвічення новорічної
ялинки. Святкування Дня
Святого Миколая

19 грудня о 17:00,
Контрактова площа

2.3. Святкові концерти

22, 23, 25, 29, 30 грудня,
Софійська площа,
Контрактова площа

2.4. Урочистий захід
«Україна та світ святкують
Різдво Христове разом»

24 грудня, 16:00-22:00,
Софійська площа

2.5. Свято зустрічі Нового
року (новорічна ніч)

31 грудня 2018 року – 1
січня 2019 року
Софійська площа,
Контрактова площа

2.6. Святкові концерти

1, 5, 6 січня – Софійська
площа, Контрактова площа

2.7. Святкова різдвяна хода
звіздарів та Різдвяний
концерт

7 січня – Софійська площа,
Контрактова площа

2.8. Святкові концерти

12 січня – Софійська
площа,
12, 13, 14, 19 січня –
Контрактова площа

3. Новорічно-різдвяний
фестиваль

2.9. Урочисте закриття
святкової локації на
Софійській площі та
Володимирському проїзді

12 січня – Софійська площа

2.10. Урочисте закриття
святкової локації на
Контрактовій площі

19 січня – Контрактова
площа

15 грудня 2018 року – 15 січня 2019 року
Парк імені Тараса Шевченка

4. Новорічно-різдвяні
святкові заходи для дітей,
які потребують особливої
соціальної уваги та
підтримки – учнів закладів
загальної середньої та
професійно-технічної
освіти Києва

16 – 27 грудня

5. Свято Святого Миколая
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

17 – 21 грудня

6. Соціо-культурний захід
«Урочиста хода
волонтерів –помічників
Святого Миколая»

19 грудня, 16:00 – 19:00

7. Новорічні вистави для
дітей різних соціальних
категорій «Ходить по землі
Святий Миколай»

19, 20 грудня, 10:00 – 16:00

8. Мистецький проект
Зимова «Країна мрій» на
Лівому березі

19 грудня 2018 року – 7 січня 2019 року

9. Культурно-мистецький
проект «Всеукраїнська
різдвяна виставка»

20 грудня 2018 року – 13 січня 2019 року

10. Новорічний марафон
«Добрі справи для добрих
людей» –благодійні
новорічні вистави для
дітей різних соціальних
категорій

21 - 26 грудня, 10:00 – 16:00

11. Новорічний фестиваль
«Цитрусове Королівство»

21 грудня 2018 року – 13 січня 2019 року

Вистава «Краплі живої води» у Національному цирку
України (площа Перемоги, 2),
вистава «Академія бешкетників» у Національному палаці
мистецтв «Україна» (вул. Велика Васильківська, 103),
вистави у театрально-видовищних закладах культури

Вулиця Хрещатик, 36 (старт ходи) – вулиця Хрещатик –
Майдан Незалежності – вулиця Михайлівська –
Михайлівська площа – фунікулер – вулиця Петра
Сагайдачного – Контрактова площа (фініш ходи)

Колонна зала Київської міської ради (вулиця Хрещатик,
36)

Територія Міжнародного виставкового центру
(Броварський проспект, 15)

Центральний будинок художника
(вулиця Січових Стрільців, 1-5)

Культурно-мистецький комплекс
«Співоче поле» у Печерському ландшафтному парку
(вулиця Лаврська, 33)
12. Прем’єра хорового
мюзиклу «Різдвяна пісня»
за оповіданням Чарльза
Діккенса «A Christmas
Carol» у рамках Пісенного
новорічного фестивалю

25 грудня о 19:00
Концертна зала (проспект Перемоги, 38)

13. Відкриті змагання з
легкої атлетики «Різдвяні
старти – 2019»

11, 12 січня

14. Столичний Різдвяний
фестиваль

12-13 січня

Легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої
спортивної майстерності (проспект Павла Тичини, 18)

Парк імені Тараса Шевченка
15. Свято Водохреща в
Гідропарку

19 січня, 14:00 – 15:00
Гідропарк (поблизу каплиці на честь Хрещення
Господнього)

Посилання: http://bit.ly/2QOuwza

