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Пропонуємо Вашій увазі огляд культурно-мистецьких подій, які можна відвідати цього
тижня у Івано-Франківську:

Музей мистецтв Прикарпаття (майдан Шептицького, 8)

Вхід на усі виставки: 3-10 грн.

1 березня о 16.00 Відкриття виставки харківських художників „З любов’ю, краю мій”

Івано-Франківський краєзнавчий музей (вул. Галицька, 4а) 

Вхід на усі виставки: 2-5 грн.

Триває фотовиставка „Відрядження в один кінець: Колима/ ГУЛАГ/ Аляска” – про минуле
сталінських концтаборів

Триває виставка „Сакральний птах Трипілля”

Триває   виставка з приватної колекції Віктора Матури „Скам’янілості та  відбитки 
різноманітних рослин та тварин минулих геологічних епох”

28 лютого о 16.00 Відкриття виставки творчих робіт виконавців дитячої художньої студії
„Febryary”.
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Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка (вул. Чорновола, 22)

На усі заходи вхід вільний

Триває персональна виставка Тетяни Павлик. 

Триває книжкова виставка „Мистецтво єдине, а виявів його тисячі: майстри німецького
живопису та графіки”

28 лютого о 15.00 Правничі діалоги „Поради юриста”

29 лютого о 16.00 Презентація книги Олександра Сича „Український націоналізм:
традиція і модерн”

1 березня о 16.00 „Презентація шоколадних віршів про кохання”

Кінотеатр „Космос” (вул. Незалежності, 97)

„Отже,   війна” (21 грн.), „Ніжність” (16-21 грн.), „Джек і Джил” (10-29 грн.),   „Примарний
гонщик-2. 3D” (25-40 грн.), „Залізна леді” (16-21 грн.),   „Мами” (26-29 грн.).

Культурно-мистецький центр „Є” (вул. Незалежності, 31)

На усі заходи вхід вільний
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28 лютого о 17.00 Майстер-клас ліплення з пластиліну

1 березня о 18.00 Поетичне чаювання з Михайлом Жаржайлом 

2 березня о 18.00 Перегляд відео  концерту видатного  джазового трубача  Дізі Гілеспі

Івано-Франківський обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка (вул.
Незалежності, 42):

28 лютого о 18.00 „Наталка Полтавка”

29 лютого о 18.00 „Заробітчанки, або Мамо, повернись...”

2 березня о 18.00 „Vivat women!”

3 березня о 18.00 „Кайдашева сім’я”

4 березня о 18.00 „Таксист-2, або Кохання на швидкості”

Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки (вул.
Незалежності, 10а):

3 березня о 12.00 „Ще раз про Червону Шапочку”

4 березня о 11.00 та о 13.00 „Ще раз про Червону Шапочку”
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