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Упраўленне культуры
Віцебскага аблвыканкама
Аб правядзенні калядных
святаў у рэгіёне
З 7 па 14 студзеня ва ўсіх рэгіёнах Віцебскай вобласці падчас калядных
святкаванняў запланавана шэраг мерапрыемстваў: абрады, вечары
адпачынку, рэтра-вечарыны, канцэртныя і забаўляльныя праграмы,
тэатралізаваныя прадстаўленні, святы народнага календара, народныя
гулянні, вячоркі, выставы.
У ДУ “Віцебскі АМЦНТ” з 20 снежня дзейнічае дзіцячая выстава
выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Калядны карагод”, якая
завершыцца 14 студзеня відовішчным прадстаўленнем з удзелам калектываў
вобласці.
Асаблівая ўвага надаецца папулярызацыі традыцыйных формаў народнай
творчасці, калядных абрадаў Віцебшчыны.
У Браслаўскім раёне традыцыйныя абрады калядавання «Зорка ззяе
дзіўна», «Шчодры вечар» пройдуць у Пакульнянскім і Урбанскім СДК;
У Верхнядзвінскім раёне народныя абрады “Каляда”, “Калядным
вечарам”, “Ой, калядачкі, бліны-ладачкі” плануюцца правесціся ў
Бігасаўскім, Валынецкім, Сенькаўскім СДК;
У Докшыцкім раёне традыцыйныя калядныя абрады “Мы шчадруем”,
“Сустракаем Каляду”, “Як пайшла Каляда”, “Пайшла Каляда, калядуючы”
пройдуць у Беразоўскім, Тумілавічскім СДК і Крулеўшчынскім Цэнтры
культуры і адпачынку;
Дубровенскі раён правядзе народныя гулянні «Ідзе Каляда, калядуючы»,
«Калядныя вандроўкі», «Пакінь сваё “Дам” к Калядам» у Станіславаўскім,
Асінторфскім, Рассасенскім СДК;

У Глыбоцкім раёне народныя абрады “Калядкі”, “Каляда ў госці
прыйшла”, “Ішла каляда па сялу” будуць праводзіцца ў Празароцкім СДК,
Абрубскім с/к, Пятроўшчынскім СДК, Стрынадкаўскім СДК. Вячоркі
“Узышло святло каляднай зоркі” запланавана правесці ў Мацюкоўскім СДК;
У Лепельскім раёне запланаваны народныя гулянні, абрады калядавання
«Ой каляда, калядзіца» – Слабодскі Цэнтр культуры і адпачынку, абрад
«Ваджэнне казы» – Паплаўскі СДК;
У Полацкім раёне будзе праводзіцца абрадавая калядная гульня “Жаніцьба
Цярэшкі” ў Вароніцкім СК, калядаванне “Ішла Каляда сялом”, “Калядныя
абыходы” ў Гомельскім і Дрэтунскім СДК;
У Пастаўскім раёне абрад “Калядаванне” з элементамі тэатралізацыі
правядуць Лынтупскі ГПДК, Камайскі, Ляхаўшчынскі СДК, Волкаўскі
сельскі клуб;
У Сенненскім раёне народныя абрады “Добры вечар-шчодры вечар”,
“Каляда, Каляда, вясёлыя святкі” пройдуь у Студзёнкаўскай бібліятэцы і
Першамайскім сельскім клубе;
У Шаркаўшчынскім раёне абрады «Калядуем, калядуем, дзе каўбаска
носам чуем», “Ой калядныя, бліны ладныя”, «Калядная ночка» правядуць
Васюкоўскі СДК, Верацееўскі ЦК і О, Лужкоўскі СДК. Фальклорнае свята
«Добры вечар–шчодры вечар» правядзе Століцкі СДК, абрад «Ваджэння
Казы» – Коўшэлеўскі ДФ;
У Міёрскім раёне народныя калядныя абрады “Шчодры вечар”, “Ішла
Каляда, калядуючы..” адбудуцца ў Павяцкім СДК, Нікалаеўскім СК,
Язненскім СДК;
Ва Ушацкім раёне традыцыйную народную гульню “Жаніцьба Цярэшкі”
правядуць у Матырынскім, Жарскім, Ільюшынскім, Кубліцкім СДК.
Горад Орша падрыхтаваў правядзенне калядных абрадаў з удзелам
народнага ансамбля народнай музыкі і песні “Крынічанька”, узорным
фальклорным калектывам “Шчодрыкі” г. Барань;
У горадзе Віцебску прайшло свята народнага календара “Віцебскія каляды”
у ДУ “Культурна-гістарычны комплекс “Залатое кальцо г. Віцебска “Дзвіна”.
На пляцоўцы ДУА “Дзіцячая школа мастацтваў №3 г. Віцебска “Маладзік”
адбылося тэатралізаванае прадстаўленне “Навагоднія прыгоды”;
г. Наваполацк будзе праводзіў свята народнага календара для ветэранаў,
пенсіянераў горада “Калядкі” у Доме культуры і адпачынку;
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