
ПРАГРАМА  СВЯТА 

«Навагрудак – 

            праз стагоддзі» 

5 кастрычніка 2019 года 

Храмы горада 
9:00-11:50 - Святочнае богаслужэнне ў храмах Навагрудка 
11:50-12:00 - Святочны перазвон званоў у храмах Навагрудка 

Пл.Леніна, галоўная сцэна 
12:00-14:30 - Урачыстая цырымонія адкрыцця свята «Сіла мінулага ў 
гісторыі, сіла будучыні ў нас», Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь 
"Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр» 
14:30-16:00 - «Фанфары над Навагрудкам», пляц-парад духавога аркестра ГУ 
«Узорна-паказальны аркестр Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», канцэрт 
«У рытме 975» 
16:00-18:30 - «З юбілеем, Навагрудак!», канцэртна-віншавальная праграма 
гарадоў-пабрацімаў 
18:30-21:45 - «Навагрудку прысвячаецца», канцэрт зорак беларускай эстрады 
- гурт «Цяні-Талкай», Арт-група "Беларусы", Вольга Плотнікава 
21:45-22:00 - Шоу агню, святла з удзелам хадулістаў ад гурта «INFINITI» 
г.Баранавічы 
22:00-22:05 - выкананне Гімна Навагрудка зводным хорам удзельнікаў і 
творчых калектываў Навагрудчыны 
22:05-22:15 - Святочны салют 
22:15-24:00- Святочная дыскатэка  

Чаша Замка 
13:00-20:00 - «Меч караля» - фестываль гістарычнай рэканструкцыі 

(Уваход платны. Кошт білетаў – на сайце https://novagarodak.by) 
      У праграме фестывалю: відовішчныя спаборніцтвы закутых у даспехі 
рыцараў, масавыя баі пешых рыцараў (бугурты), турнір конных рыцараў, 
турнір алебардзістаў, турнір сярэднявечных лучнікаў, рыцарскі лагер, 
кірмаш рамеснікаў, катанне на конях, выступленні сярэднявечных музыкаў, 
вулічнага тэатра, танцавальнага тэатра, а таксама мноства іншых 
сюрпрызаў і незвычайных забаў для гасцей мерапрыемства! Выступленне 
сярэднявечных і народных музычных гуртоў. Вядучы фэсту - Аляксей 
Шыраеў. 
21:00 - старт ультрамарафона «Дарога Замкаў» 

На працягу свята 
12:00- 22:15 - "Горад майстроў" - выстава-продаж вырабаў дэкаратыўна-
прыкладной творчасці «Навагрудчына - скарбніца традыцый» 
- святочны гандаль 



Помнік Адаму Міцкевічу - Курган Адама Міцкевіча 
13: 00-18: 00 - Вернісаж мастакоў «Навагрудскі Манмартр» 
 

Курган Міцкевіча, вул.Малый Замак 
13: 00-18: 00 - Фестываль нацыянальных культур «Шматнацыянальная 
Навагрудчына. Сэрцы, якія гучаць ва ўнісон» 
 

Гарадскі парк 
13: 00-15: 00 - Фотакрафт «Горад, якім я ганаруся!» 
13: 00-18: 00 - «Восеньскі калейдаскоп» - работа дзіцячай пляцоўкі 
14: 00-15: 00 - «Мой горад - мой лёс» - культурна-забаўляльная праграма для 
людзей сталага ўзросту 
15: 00-16: 00 - "Навагрудчына - скарбніца традыцый», квэст-гульня 
 

Алея ліхтароў, сквер Адама Міцкевіча 
13: 00-15: 00 - Арт-пляцоўка «Правінцыйныя замалёўкі» 
 

Дом-музей Адама Міцкевіча 
14: 00-18: 00 - Літаратурна-музейны праект «Літаратурны Алімп 
Навагрудчыны» 
  

Гістарычная пляцоўка «Гарадскія наваколлі», вул.Валчэцкага 
15: 00-15: 30 - Адкрыццё памятнага знака «Уязная брама» 
 

Музей пад адкрытым небам «Страчаная спадчына», вул.Міцкевіча 
16: 00-16: 30 - Інтэрактыўная экскурсія «Займальнае падарожжа па 
гістарычных мясцінах Навагрудчыны» 
 

Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы музей 
09: 00-18: 00 - Работа фотагалерэі «Гартаючы старыя старонкi» 
16: 00-17: 00- Рэтра-канцэрт «Старая пласцінка» 
17: 00-18: 00 - Дэфіле «Час праходзіць - мода застаецца» 
  

Тэрыторыя Навагрудскай раённай бібліятэкі 
12: 00-17: 00 - «Вялікі рэспект малой радзіме» - літаратурна-гістарычная 
галерэя (фотазона «Застылая гісторыя», бібліякафе «Гістарычная кніга», 
гісторыка-літаратурная экспедыцыя «Навагрудчане на карце свету») 
 

Міні-стадыён аграрнага каледжа, вул.Савецкая 
13: 00-18: 00 - Спартыўная пляцоўка «Кніга рэкордаў Навагрудчыны» 
 

Стадыён «Камсамолец», ул.Спортовая, 26а 
   16: 30-17: 30 - Конкурс паветраных змеяў «Ружа вятроў» (ГА «БРСМ») 


