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Загальні проблеми культури
Для попередження руйнації північно-західної частини Аккерманської
фортеці, що знаходиться у Білгород-Дністровському районі Одеської області,
ОДА було виділено 2 млн. 380 тис. грн. Крім того, на облаштування
декоративного освітлення пам'ятки та на розробку науково-проектної
документації для першочергових протиаварійних робіт в обласному бюджеті
на 2018 рік передбачено понад 3 млн. 100 тис. грн.
Бібліотечна справа
В ОУНБ ім. М. Грушевського м. Одеси стартував II фестиваль
Європейського кіно, до програми якого увійшли найкращі фільми, зняті у
країнах ЄС.
Читаймо зі смаками разом із козаками – саме так можна назвати захід
"Читай зі смаком", який проходив у ЦРБ м. Татарбунари Одеської області. Це
була виставка-інсталяція проекту Української бібліотечної асоціації "Дісплейкросинг", яка подорожує всією Україною.
Кіномистецтво
125 років тому народилася легендарна актриса німого кіно Віра
Холодна, останні зйомки якої сталися в Одесі. Тут же, в Одесі, вона померла і
була похована.
Клуби. Зоопарк. Парки
Турція допоможе відбудувати Палац культури: між Ренійською
райрадою Одеської області і турецькою агенцією із співробітництва та
координації при Раді Міністрів Турецької Республіки підписано угоду про
проведення капітального ремонту Палацу культури с. Котловина цього
району.
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Літературне життя
Про Одесу – зі смаком: пройшла презентація другого, доповненого
видання книги одеської письменниці Ю. Верби "Молдаванское отродье".
До 125-річчя видатної актриси німого кіно Віри Холодної відбулась
презентація історичного роману-реквієму історика кіно С. Гавриленка
"Сердце ангела".
Музеї. Пам’ятники
Одеський муніципальний музей приватних колекцій ім. О. Блещунова
продовжує проект "Моя молода бабуся", який зародився ще у 2012 році.
Розповіді та фотодокументи відвідувачів музею про своїх бабусь музейники
розділили на історичні періоди – від епохи модерну кінця XIX ст. до періоду
хіппі 60-70 років XX віку. Саме так експозицію підготоване до перегляду.
В Одеському музеї Голокосту в рамках проекту "Історії польських
євреїв "Польські праведники – повернення пам’яті" триває виставка
"Ризикуючи життям, поляки рятували євреїв під час Голокосту".
На будинку на вул. Князівській № 29, у якому народився Ю. Березін –
Штепсель, славнозвісна "половинка" відомого сатиричного дуету радянських
часів Тарапуньки і Штепселя, встановлено меморіальну дошку. На відкриття
цієї пам'ятки з Ізраїлю приїхали син та дочка артиста.
Національні культури
Незвичайну книгу з національним корінням презентовано одеськими
авторами у Києві. Ця книга, "Бессарабия. Кулинарное путешествие", не тільки
відправляє читача у кулінарну подорож до аутентичної кухні, а і пропонує
екскурс в історію краю.
Ой, пливи, віночку, та й по синій хвилі – на Савранщині Одеської
області проведено етно-фестиваль "Квітка папороті" до обрядового свята
Івана Купала.
40 років виповнилося народному фольклорному колективу "Витоки" з
с. Загнитків Кодимського району Одеської області.
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Образотворче мистецтво
У виставковій залі Одеського обласного центру української культури
експонується виставка творів майстрів народних промислів України "Узори
майстерності", на якій представлені роботи 18-и учасників об’єднання "Нить
Ариадны" з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Повернення Михайла Жука: у постійній експозиції Одеського
художнього музею зайняли гідне місце ранні твори видатного митця, одного з
найяскравіших представників українського модерну М. Жука.
Зупинись, театральна мить! У Всесвітньому клубі одеситів працює
фотовиставка "Театр у фотооб’єктиві", організована за ініціативою театру
музичної комедії ім. М. Водяного, ТЮГу ім. Ю. Олєши і продюсерського
центру "Open Doors".
Театрально-концертне життя
У цьому році одеській музичній групі "Мамини діти" виповнилося 20
років.
На завершення сезону режисер-постановник І. Руді в Одеському театрі
ляльок представила прем'єру спектаклю "Дюймовочка" за казкою
Г.Х. Андерсена. Ляльководи у виставі працюють безпосередньо на сцені, без
ширми.
Обидві Америки – в Одеській опері: в оперному театрі за підтримки
облради відбулась урочиста всеукраїнська прем’єра концерту симфонічного
оркестру "Orhestra of Americas", який складається з музикантів 26 країн світу.
Оркестр проводить європейський тур, у котрий вперше включено Україну
(Львів, Київ, Одеса).
Школи мистецтв, музичні школи, училища
Музика, шахи, хенд-мейд та унікальна жага до знань – все це про
вихованця Біляївської ДМШ Одеської області, який навчається грі на гітарі з
творенням власних композицій, багато читає, захоплюється шахами та дуже
полюбляє хенд-мейд.
Туризм
Гостям з Ізраїлю презентували туристичний потенціал нашого міста:
представники муніципалітетів ізраїльських міст Бейт-Шемеш і Нес-Ціон були
присутні на презентації інвестиційного потенціалу "Одеса 5 Т", де їм було
представлено Одесу як місто цілорічного відвідування з розвинутими
рекреаційними, оздоровчими, діловими, освітніми та ін. видами туризму.
3

Фестивалі. Конкурси. Свята
В Одесі пройшов III міжнародний фестиваль степу, на якому свою
майстерність представили зірки степу з 15 країн. Шановними гостями і
тренерами цього фесту були степісти з США, Іспанії, Бразилії.
Таланти співають про Одесу: пройшов другий відбірковий етап
міського вокального конкурсу "Пою о тебе я, Одесса моя". Переможці
візьмуть участь у гала-концерті до Дня міста.
До Ізмаїлу зазирнув фестиваль фарб: фестиваль-битва розсипчастими
фарбами "Холі" – на зразок однойменного індійського, з яскравими
танцювальними, музичними і театральними програмами. Фестиваль було
завершено яскравим фаєр-шоу.
Дитячі мрії мають збуватися: у м. Варна (Болгарія) відбувся дитячоюнацький фестиваль-конкурс "Веселка зірок". Хореографічний ансамбль
"Джокер" з м. Біляївка Одеської області взяв у ньому участь і виборов
Диплом I ступеню.
Перші – у Болгарії. Йдеться про народні самодіяльні колективи
Роздільнянського Палацу культури Одеської області, які брали участь у IV
Міжнародному фестивалі "Морско конче" у м. Обзор (Болгарія), де отримали
кубки та дипломи.
"Серце" української естради: в Одесі стартував III міжнародний
фестиваль української ретро-музики ім. Б. Весоловського, під час якого
відбувся конкурс молодих виконавців за участі гостей з Італії, Польщі,
Канади, Лівану, Румунії.
В Одеській області стартував Всеукраїнський фестиваль "Твоя країна
Fest", який проходитиме у семи містах України в рамках проекту "Українська
музика у невеликих містах України".
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