
3 ліпеня 2018 г. 

Плошча Леніна  

10.00 – тэатралізаваны пралог «З вытокаў Навагрудчыны маёй», мітынг 

10.50 – святочнае тэатралізаванае шэсце працоўных калектываў Навагрудчыны, 
дэманстрацыя спецыялізаванай тэхнікі прадпрыемстваў і арганізацый Навагрудскага 
раёна  

16:00-18:00 - «Экабатл» – спаборніцкі заезд на экалагічна чыстых відах транспарту: 
ровар, скейт, ролікі, сігвеі і інш. 

 Галоўная сцэна: 11.30-24.00 

11:30 – 12:00 – Радыёканцэрт “Песні маёй краіны” 

12:00 – 14:00 -  Святочны канцэрт «Наш талент табе, Беларусь!» з удзелам 
калектываў аматарскай творчасці Навагрудскага раёна 

18:00-18:50 - «Вянок прыгажосці» - дэфіле мадэляў у адзеннi з элементамі вышыванкі ад 
вытворцаў адкрытага акцыянернага таварыства «Навагрудская швейная фабрыка»  

18:50-19:00 - Флэшмоб «Пацалунак у вышыванцы» 

19:00-21:30 - Канцэрт «Будучыня за маладымі» з удзелам маладзёжных творчых 
калектываў і выканаўцаў Навагрудчыны 

21:30 – Эстрадна-патрыятычны праект «Кантынент» з праграмай «Песняй віншуем 
Беларусь» 

22:50 - Акцыя «Праспяваем гімн разам!» 

23:00 - Святочны феерверк 

23:10-24:00 -  святочная дыскатэка «Disco.by» 

 На працягу дня  10:00 – 18:00 

«Скарбніца» (выстава-продаж, майстар-класы, вопратка, сувеніры, аксэсуары і іншае з 
беларускім арнаментам ад майстроў народных промыслаў і дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва) 

Выстава-прэзентацыя з дэгустацыяй  прадукцыі прадпрыемстваў горада «Прапануем 
прысмакі на розныя смакі» 

10:00-24:00 -  Святочны гандаль 

Сквер  11:30-14:00 

Работа «палявой кухні» для ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, продаж кашы 



Пляцоўка ДУК “Дом-музей А.Міцкевіча” 10:00-16:00 
Выстаўка “Музей пад адкрытым небам” (тэрыторыя музея, выстаўка на 

мальбертах карцін з фондаў музея, на сцелажах – выстава партрэтаў А. Міцкевіча) 

14:00-15:00 - Акцыя «Чытаем Міцкевіча разам»  (чытанне твораў А. Міцкевіча на 

тэрыторыі музея) 

                           Пляцоўка ДУК “Гісторыка-краязнаўчы музей” 10:00-16:00 

 Гістарычнае квэст-падарожжа  «Мая Беларусь»  

Пляцоўка ДУК “Навагрудская раённая бібліятэка” 10:00-20:00 

Літаратурная пляцоўка “Разам з нашай краінай” 

Аўтастаянка за ДУК “Навагрудская раённая бібліятэка” 12:00-15:00 

 Выстаўка спецыялізаванай тэхнікі 

Аўтастаянка насупраць  камбіната бытавога абслугоўвання 12:00 – 15:00 

«Люстэрка эпохі» - выстаўка тэхнікі 

Кінатэатр “Зорка” 9:00 – 20:00 

Бясплатны паказ фільма («Не игра») 12:00 – 14:00 

Кафе пад адкрытым небам 

 Гарадскі парк (танцавальная пляцоўка) 12:00-21:00 
12:00-14:00 - –дзіцячая музычная праграма «Я краінай сваёй ганаруся, яе імя 

Беларусь!» - выступленне дзіцячых калектываў упраўлення адукацыі райвыканкама 

14:00 -14:40 - спектакль “узорнага” тэатра лялек “Шчарсунок” 

14:40-15:15 – дзіцячая забаўляльна-гульнявая праграма «Планета забаў» 

15:15-17:00 -  дзіцячая дыскатэка “Аранжавы настрой” 

12:00 – 21:00 - работа атракцыёнаў (“Лідар”, сетачны батут, каруселі, паравозік, 6D 

кінатэатр) 

Пляцоўка вакол круглай клумбы 12:00–16:00 
Работа тэматычных пляцовак: 

-арт-прастора «Я малюю горад» - конкурс тэматычных малюнкаў на асфальце “Мая 

малая Радзіма- Беларусь” 

- прэзентацыі новых ідэй і распрацовак ад навучэнцаў,  творчыя майстар-класы «У 

гасцях у творчасці»,  праца тату - салона і салона «Аквагрым» 

- выстава дзіцячай творчасці «Парад талентаў»; майстэрня па стварэнні мазаікі – 

вялікага пазла герба г. Навагрудка «Міні-Максі Pazzle»; дрэва Дабра; праца 

тэматычных фотазон 

Тэрыторыя парка 

11.00-21.00 – святочны гандаль 

12.00-14.00 – катанне на конях ад ўстановы "Навагрудская дзіцяча-юнацкая 

спартыўная школа № 2" 

12:00-15:00 – спартыўныя спаборніцтвы 

Чаша Замка  

12:00-16:00-Інтэрактыўная пляцоўка «народнага» ваенна –гістарычнага клуба 

«Мэта» 

15:00-16:00 У  гэты дзень адбудзецца адкрыццё музея пад адкрытым небам 

“Страчаная спадчына” 


