
ПРОГРАМА 
проведення 46-го Всеукраїнського свята театрального 

мистецтва «Вересневі самоцвіти» 
(20 - 25 вересня 2016 року) 

 
20 вересня 2016 року 

(вівторок) 
Кіровоградський академічний обласний театр ляльок 

 
11.30 Вистава Черкаського академічного театру ляльок 

«Білосніжка та семеро гномів»,  Л.Устінов 
  
14.00 Вистава Криворізького міського театру ляльок 

«Зайчикові знахідки», І.Андрусяк 
21 вересня 2016 року 

(середа) 
Кіровоградський академічний обласний театр ляльок 

 
11.30 Вистава Ізраїльського театру юного глядача Шауля 

Тіктінера «Сонячний промінь», А.Попеску 
  
14.00 Вистава Вінницького академічного обласного театру 

ляльок «Півтори жмені», Н.Осипова 
  
18.00 Вистава Гомельського державного театру ляльок «Когда 

я стану облаком», Я.Корчак 
  

Кіровоградський академічний обласний український музично-
драматичний театр ім. М.Л.Кропивницького 

 
18.00 Вистава Донецького академічного обласного 

драматичного театру (м.Маріуполь) «Слава героям»,             
П. Ар’є 

22 вересня 2016 року 
(четвер) 

Кіровоградський академічний обласний театр ляльок 
11.30 Вистава Запорізького обласного театру ляльок «Гензель 

і Гретель» за казкою братів Грімм 
   
14.00 Вистава Дніпровського міського театру ляльок «Казка 

зустрічей та розставань», Г.Махмудов 
  
18.00 Вистава Львівського театру естрадних мініатюр                  

«І люди, і ляльки» «Еклезіаст», О.Кравчук 
  

Кіровоградський академічний обласний український музично-
драматичний театр ім. М.Л.Кропивницького 



18.00 
(велика сцена) 

Вистава Кіровоградського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру                         
ім. М.Л.Кропивницького «Чайка», А.Чехов 

  
18.00 
(мала сцена) 

Вистава Херсонського обласного академічного 
музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша 
«Порожнеча», В.Зуєв 

23 вересня 2016 року 
(п’ятниця) 

Кіровоградський академічний обласний театр ляльок 
11.30 Вистава Львівського театру естрадних мініатюр                  

«І люди, і ляльки» «Тото відважний», В.Бусаренко 
  
14.00 Вистава Херсонського академічного обласного театру 

ляльок «Жирафа і носоріг або чародій Марабу», 
Г.Хорст 

  
18.30 Вистава Львівського драматичного театру                    

ім. Лесі Українки «Білосніжка» за мотивами казки 
братів Грімм 

  
Кіровоградський академічний обласний український музично-

драматичний театр ім. М.Л.Кропивницького 
16.00 
(мала сцена) 

Вистава Кіровоградського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру                        
ім. М.Л.Кропивницького «Змішані почуття», Р.Баер 

  
18.00 
(велика сцена) 

Вистава Київського академічного обласного музично-
драматичного театру ім. П.К.Саксаганського «Нехай 
одразу двох не любить» за п’єсою М.Старицького «Ой, 
не ходи, Грицю» 

  
24 вересня 2016 року 

(субота) 
Філія Кіровоградського обласного краєзнавчого музею – музей-
заповідник І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) «Хутір Надія» 

   
09.00 Від’ їзд колони з гостями Свята до музею-заповідника 

«Хутір Надія» від Кіровоградського академічного 
обласного театру ляльок 
 

11.00 На території заповідника-музею І.К.Тобілевича 
(Карпенка-Карого) "Хутір Надія" розташовані та 
працюють тематичні майданчики: музичний, 
ляльковий, меморіальний, театральний, поетичний, 
фольклорний, декоративно-ужитковий, художній, 
книжковий. 
Проводяться екскурсії до музею хореографічного 



мистецтва та меморіального музею І.К.Карпенка-
Карого 
 

  
11.00 - 11.30 Проведення урочистих заходів, присвячених відкриттю 

46-го Всеукраїнського свята театрального мистецтва 
«Вересневі самоцвіти» 
 

11.30 - 12.20 Театральне поле. 
Музично-драматичне дійство «Дума про незалежність 
України» у виконанні акторів Кіровоградського 
академічного обласного українського музично-
драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького 

12.20 - 13.30 Нагородження переможців 57-го обласного огляду-
конкурсу аматорських театральних колективів 
«Театральна весна Кіровоградщини» та виступи 
аматорських колективів 

13.30 - 14.45 Святковий концерт Кіровоградського академічного 
обласного українського музично-драматичного театру 
ім. М.Л.Кропивницького 

  
15.00 Від’ їзд гостей Свята 

Кіровоградський академічний обласний український музично-
драматичний театр ім. М.Л.Кропивницького 

12.00 Вистава Кіровоградського академічного обласного 
театру ляльок  «Сонечко і сніговички», О.Веселов 

17.00 
(велика сцена) 

Вистава Ніжинського академічного українського 
драматичного театру ім. М.М.Коцюбинського 
«Останній Гречкосій» О.Огородник 

25 вересня 2016 року 
(неділя) 

Філія Кіровоградського обласного краєзнавчого музею – «Музейно-
природний заповідник «Тобілевичі» у с. Арсенівка Новомиргородського 

району 
«Вересневі самоцвіти» на батьківщині Івана Карпенка-Карого» 

08.00 Від’ їзд гостей свята до філії Кіровоградського 
обласного краєзнавчого музею - «Музейно-природний 
заповідник «Тобілевичі» у с.Арсенівка 
Новомиргородського району  

  
10.00 Урочистості та концертна програма за участю 

аматорських колективів Новомиргородщини та 
обласного літературного об’єднання «Степ» 

Кіровоградський академічний обласний театр ляльок  
12.00 Вистава Кіровоградського академічного обласного 

театру ляльок «Вовк та семеро козенят», О.Ємельянова 
 

Кіровоградський академічний обласний український музично-



драматичний театр ім. М.Л.Кропивницького 
17.00 
(велика сцена) 

Вистава Вінницького обласного українського 
академічного музично-драматичного театру        
ім. М.К.Садовського «Я б тобі небо прихилив…» за 
мотивами п’єси Івана Карпенка-Карого «Безталанна» 
 

18.00 
(м.Бобринець) 

«Вересневі самоцвіти» на батьківщині Марка 
Кропивницького» 

Театралізований святковий концерт Кіровоградського 
академічного обласного українського музично-
драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького  

 

 


