Січень
Різдво у Львові 2017
Дата проведення: 10 грудня 2016 — 22 січня 2017 року
Місце проведення: центральна частина міста
Львів завжди вирізнявся прихильністю до традиційної української культури, саме
тому святкування Різдва огорнене тут особливим шармом. Львів’яни дбайливо
бережуть старовинні звичаї та полюбляють нові, стилізовані під архаїчні, веселощі.
Фестиваль відроджує традицію виготовлення великих (1,5 - 2 м) Різдвяних звізд, які є
головним символом Різдва. Також вже традиційним для львівського Різдва є
фестиваль «Велика коляда». Акцент цьогорічного фестивалю робиться на
гуцульський Різдвяних обрядах.
Львівський Різдвяний ярмарoк 2017
Дата проведення:10 грудня 2016 р. – 20 січня 2017 року
Місце проведення: пр. Свободи, площа Ринок
Щорічний Різдвяний Ярмарок – епіцентр святкувань із безліччю цікавих заходів та
подій: співи, веселощі, солодощі та гаряче вино, мед, вареники, сувеніри та
подарунки, колядки та забави, тепла святкова атмосфера. Для львів’ян та гостей міста
свої твори репрезентуватимуть майстри писанкарства, лозоплетіння, вишивки,
гончарства, різьбярства, національного одягу, художніх виробів зі шкіри, бісеру,
ковальської справи. Чудовий новорічний настрій подаватимуть з гарних дерев’яних
будиночків, що стали в Європі, а тепер і у Львові, символом Різдва.

Лютий
День Валентина у Львові
14 лютого, весь світ відзначатиме День закоханих. Для львів’ян та гостей міста будуть
організовані багато заходів.
Виставка ювелірних виробів "EлітЕКСПО"
Дата проведення:23-26 лютого 2017 р.
Місце проведення:Львівський Палац мистецтв, вул. Коперника, 17.
Магія краси та роскоші чекають на Вас 23-26 лютого у Львівському Палаці мистецтв,
вул. Коперника, 17!
Єдина спеціалізована ювелірна виставка-продаж в Західній Україні ЕлітЕКСПО.
Березень
Lviv Wedding Festival 2017
Дата проведення: 4-5 березня 2017
Сповнені ентузіазму організатори Lviv Wedding Festival, компанія «Mopis» створили
весільний фестиваль і не прогадали. Це дводенне свято щороку збирає однодумців, які
об’єднані найкращими творчими професіями: візажистів, перукарів, дизайнерів,
фотографів, відеографів, рестораторів, кондитерів, флористів та організаторів
різноманітних івентів. Усі вони представляють свою майстерність, адже саме з них

майбутні молодята складуть кістяк свого особливого дня. Серед сотень пропозицій
наречені легко оберуть ті, що підходять саме для них.
«Lviv Fashion Week»
Дата проведення: 23—26 березня 2017 року
Lviv Fashion Week / Львівський Тиждень Моди - проект міжнародного формату, що
проводиться за стандартами світових тижнів моди ready-to-wear. Lviv Fashion Week
орієнтований на виявлення і підтримку молодих дизайнерів та водночас надає якісний
подіум для демонстрації колекцій відомим брендам.
Метою проекту є створення у Львові конкурентоздатного центру моди європейського
рівня зі всією супровідною інфраструктурою, сприяння розвитку легкої
промисловості, основною ідеєю – підтримка молодих дизайнерів і українських
брендів ready-to-wear.
Сайт:www.lvivfashionweek.com

Національне Свято Шоколаду
Дата проведення: 24-26 березня 2017
Місце проведення:Львівський Палац мистецтв, вул. Коперника, 17.
Місто Лева готується до грандіозного VIII Національного Свята Шоколаду.
Незабарому Львівському палаці мистецтв ви поринете в атмосферу «абсолютного
шоколаду», вас приємно здивують смак та різноманіття шоколадних солодощів,
майстер-класи від найкращих шоколатьє, і ви напевне проведете найкращі
«шоколадні» вихідні у своєму житті!
Сайт:www.shokolad.lviv.ua;

Квітень
Фестиваль Писанок у Львові
Дата проведення:1-18 квітня2017
Місце проведення: весь Львів
Сайт:www.easter.lviv.ua
Великдень — «Великий день» для єдності родини, це час, коли рідні та друзі ходять
один до одного на гостини, збираються за урочистим столом, з добрими думками
після тривалого посту розговляються Великодніми стравами, діляться радістю та
достатком.
У Львові, як ніде в іншому місті, намагаються дотримуватися, відроджувати та
берегти українські традиції. Щоб відчути справжню святкову атмосферу, зануритися у
давні народні звичаї.
Уже традиційно у передвеликодній час у Львові відбувається Фестиваль Писанок,
своєрідний арт-проект, у рамках якого відомі митці, аматори, юні майстри, громадські
діячі, молодіжні рухи створюють унікальні роботи у формі Писанки, де кожна робота
– це ідея, мрія та історія.

З 1 по 18квітня на пл. Музейній у Галереї мистецьких писанок буде презентовано
авторські півметрові писанки, які створено спеціально до Фестивалю.
У Галереї писанок поряд із експозицією діятиме і Великодня арт-майстерня. Усі охочі,
дорослі і діти, зможуть взяти участь у майстер-класах створення свічок ручної роботи
та зробити собі писанку.
Також у рамках фестивалю писанок реалізують арт-проект тканої писанки. Проект є
досить символічним, адже ткацтво і писанкарство займають чільне місце в побуті
українського народу. Творитимуть мистецьку писанку митці Дитячої школи народних
мистецтв протягом Страсного тижня на пл. Музейній. На Великдень писанку буде
презентовано у Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський Гай», де
мешканці та гості міста зможуть досхочу милуватися Великодньою красунею.

Травень
День міста Львова
Дата проведення:6-9 травня2017
Місце проведення: центральна частина Львова
“Де ще є людям так файно, як тут”? Це символічне запитання щороку отримує однуєдину відповідь: ”Тільки у Львові!”. За багато років святкування Дня міста виробило
чимало гарних традицій, серед яких – театралізовані вуличні постановки, забави,
фестивалі.
З нагоди Дня міста вулицями Львова пройде великий святковий парад, участь у якому
візьмуть тисячі учасників, серед яких – дитячі колективи, лицарі у латах, актори на
ходулях з муніципальних та аматорських театрів, оркестри, "Чудо-поїзд», карети з
ангелятами, народні танцювальні колективи, представники молодіжних, спортивних,
громадських організацій та національних товариств. Хочете взяти участь у параді?
Чому ж ні!!! Святковий парад, за гарною традицією, щороку об’єднує і львів’ян, і
гостей міста
Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози»
Дата проведення: 18 травня–11 червня 2017
Місце проведення: Львівська обласна філармонія (вул. Чайковського, 7)
Сайт:www.philharmonia.lviv.ua
Фестиваль «Віртуози» має тривалу історію та відоме ім’я. Ось уже 30 років впродовж
останніх весняних днів львів’яни та гості міста насолоджуються перлинами світової
класики різних жанрів і напрямів у віртуозному виконанні зірок класичної музики
світового рівня, концерти яких відбуваються у найвідоміших та найпрестижніших
концертних залах та звучать на всіх музичних фестивалях світу.
Міжнародний фестиваль єврейської музики «LvivKlezFest»
Дата проведення: 15 травня - 4 червня 2017 року
Місце проведення: площа Ринок, вул. Староєврейська, площа Арсенальна

«LvivKlezFest» – це міжнародний фестиваль єврейської музики, пісні і танцю, який
відроджує музичну культуру євреїв, зокрема тих, які мешкали в Галичині. Фестиваль
триває кілька днів на вулицях міста, пов’язаних з єврейською історією, впродовж яких
львів’яни та гості міста мають змогу ознайомитися з клезмерською музикою, танцями,
співом та спілкуватися з учасниками фестивалю, серед яких – відомі ансамблі, сімейні
капели та окремі виконавці. На гала-концерті пісні виконуватимуться не лише ідиш, а
й мовами тих країн, які представляють учасники фестивалю – українською,
угорською, молдавською, російською, польською, німецькою.
Всі охочі зможуть відвідати стилізований «єврейський квартал», потанцювати під
запальну єврейську скрипку, скуштувати традиційних страв, а також власноруч
виготовити сувенір у спеціальних ремісничих майстернях.

Червень
Alfa Jazz Fest
Дата проведення: 24—27 червня 2017 року
Місце проведення: пл. Ринок, вул. Валова / Парк Культури
Сайт:http://alfajazzfest.com
Міжнародний open-air джазовий фестиваль, що щорічно проходить у Львові на
початку червня. Очікується виступ понад 15 колективів з усього світу.
Alfa Jazz Fest у Львові яскраво заявив про себе на європейській фестивальній мапі та
став знаковою культурною подією в житті України, його відвідало близько 40 000
гостей. Alfa Jazz Fest отримав високі оцінки серед музикантів, журналістів, критиків
та любителів джазу. На початку червня Львів вкотре збере джазових зірок та,
сподіваємось, ще більшу кількість гостей. Цього року фестиваль стане ще
масштабнішим,яскравішим та подарує ще більше музики та виступів.
Відтепер Європа починатиме своє фестивальне літо під гостинним львівським небом
на Alfa Jazz Fest щорічно!
«Леополіс Гран Прі»
Дата проведення: 2-4 червня 2017 року
Сайт:www.leopolis-grand-prix.com
«Леополіс Гран Прі» – це міжнародний фестиваль ретро–автомобілів, у межах якого
пройдуть міжнародний автопробіг історичних автомобілів, автомобільний парад–
карнавал та театрально–костюмований конкурс Елеганції. Головною подією є
автомобільні шоу–перегони історичною трасою «Львівський трикутник». До Львова
з’їдуться автовиробники, щоб показати історію своїх автомобілів.У програмі
фестивалю, окрім автоперегонів – дитяче автомобільне свято, екскурсійно–
навігаційний квест, семінари для журналістів спеціалізованих автомобільних видань.
Змагання проходять за правилами Міжнародної федерації старожитніх автомобілів
(FIVA) та входять до офіційного календаря Автомобільної федерації України (ФАУ). У
2011 році в фестивалі взяло участь 74 екіпажі, з них 34 з–за кордону.

Липень
Фестиваль органної музики «Діапазон»
Дата проведення: 8-30 липня 2017 року
Місце проведення: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери,
8)
Сайт:www.organy.lviv.ua
Фестиваль «Діапазон» спрямований на повернення Львову гідного звання центру
органної музики. З усіх міст України наше має найбагатші органні традиції – давній
Львів конкурував з Краковом, Варшавою, Прагою, Віднем, Вільно.
Фестиваль "Діапазон" надав нового стимулу для розвитку 600-літньої історії органної
музики у Львові. У фестивалі візьмуть участь видатні органісти-корифеї та молоді
виконавці з різних країн світу, які філігранною технікою та палкими емоціями щороку
викликають захоплення слухачів.
Цьогоріч фестиваль запросив до Львова музикантів з Японії, Франції, Німеччини,
Швейцарії та інших країн світу
«Ніч у Львові»
Дата проведення: 14-16 липня 2017 року
Місце проведення: музеї та галереї Львова
Сайт:www.lviv.travel
Нічні екскурсії стають ще однією туристичною цікавинкою Львова. Так культурне
життя Львова продовжується до глибокої ночі. Традиційно у місті двічі на рік у липні
та листопаді проходить промоційна акція «Ніч у Львові». Близько 100 нічних
екскурсій, театралізованих дійств, мистецьких перформансів, в музеях, театрах,
галереях відбуваються для гостей та мешканців міста.

Серпень
Міжнародний фестиваль українського танцю і культури
Дата проведення: 11—14 серпня 2017.
З 11 по 14 серпня 2017 року у Львові пройде International Ukrainian Dance & Culture
Festival (Міжнародний Фестиваль Українського Танцю та Культури). Учасниками
Фестивалю є ансамблі українського народного танцю з усіх куточків світу.
Мета фестивалю – презентація усього розмаїття Українського танцю, музики й пісні з
усіх куточків світуде проживають Українці.
Українська діаспора у світі доклала багато зусиль й коштів для посильної допомоги
Україні у найскрутніший час її боротьби за справжню Незалежність. Наші брати і

сестри у всьому світі є такими ж Українцями як ми, що проживаєм на Материнській
землі. Наша відкритість до всіх, для кого Україна є дорога, як Батьківщина, допоможе
об’єднати Українців усього світу в одну велику націю. Українська культура та
мистецтво є тими універсальними засобами добровільного єднання різних поколінь
наших земляків в усіх куточках земної кулі.
Організовують ці заходи компанія Cobblestone Freeway (Канада), спільнота Ukrainian
Dance World, Nadiya Art Agency (Канада), компанія «Чудо-Тур» (Україна) та
Заслужений ансамбль танцю України «Юність» (Львів, Україна).
День Незалежності України
Дата проведення: 24 серпня 2017 року
Місце проведення: центр міста, райони Львова
Сайт: www.cultureandtourism.lviv.u
Святкування Дня Незалежності у Львові – особлива подія. Неймовірна пульсація
свята відчувається у всьому – змінюється ритм міста, всі традиційно очікують
вуличних постановок, мистецьких візій і, без сумніву, святкового концерту. Вже
стало традицією, що у День Незалежності більшість городян вдягають вишиванки,
тому вже зранку місто, як і завжди цього дня, розквітне вишуканими барвами, в яких
закодовані прадавні знаки-символи на здоров'я та добробут.

Вересень
Форум видавців у Львові
Дата проведення: вересень 2017 року
Місце проведення:Палац Мистецтв, вул. Коперника 17
Сайт:www.bookforum.com.ua
Міське свято “На каву до Львова”
Дата проведення: 22-25 вересеня 2017
Місце проведення: пл. Ринок
Сайт: www.coffeefest.lviv.ua
Свято кави у Львові, котре набуло надзвичайної популярності – як у місті, так і далеко
за його межами, – теж перетворилося на справжній символ прекрасного осіннього
Львова.
Цьогоріч відвідувачі свята зможуть відвідати кавовий ярмарок. Найкращі львівські
кав’ярні приготували тонни найсмачнішої кави з усього світу!
У рамках свята відбудеться традиційне голосування за номінацію “Найкраща
кав'ярня”. Голосування відбувається в три способи: голосування у кав’ярнях з

допомогою бюлетенів – 50%, голос кавових Короля та Королеви – 10% та інтернетголосування – 40%.
Інтригуючим моментом свята стане прибуття кавових Короля та Королеви, які
вирушать у тур за пошуками найгостиннішої кав’ярні із найсмачнішою кавою.
Здивують і цьогорічні дизайнерські костюми та кортеж королівських персон.
Спеціально для свята “На каву до Львова” створять ексклюзивну кавову суміш, яку
можна придбати лише під час свята. Склад святкової суміші містить особливі сорти
кави, які обсмажують просто перед покупкою!
Вже вдруге на Святі запрацює Кавова пошта «From Lviv with Love». Особлива пошта
дає змогу всім охочим відправити творчу кавову листівку з серця найромантичнішого
міста у будь-яку точку планети!
Також в рамках свята відбувається Західноукраїнський чемпіонат баріста, де
змагаються найкращі баріста зі Львова та західного регіону України.
Програма свята: ароматна кава, драйвова музика, театральні виступи, вечірні
кінопокази, кавові сувеніри, лате-арт і багато іншого.
Дні європейської спадщини
Дата проведення: 9 - 10 вересня 2017
Місце проведення: територія міста
деталі на: www.lviv.travel
Низка безкоштовних екскурсій та акцій для львів’ян і гостей міста по об’єктах, які є
зазвичай маловідомими або малодоступними.
European heritage days, або Дні європейської спадщини, проходять щороку у вересні
по всій Європі. Це день, коли маловідомі закриті споруди відкривають свої двері для
відвідувачів, щоби розповісти таємниці, приховані за їхніми фасадами. Офіційно
започаткована Радою Європи у 1991 році, ця традиція покликана привернути увагу до
культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного суспільства.
Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев на вулиці»
Дата проведення: 17 вересня — 2 жовтня
Місце проведення: Теaтр «Воскресіння», центральна частина міста, проспект
Свободи,площа Ринок
Сайт: www.voskresinnia.eu, www.golden-lion.com.ua
Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев на вулиці» – головна театральна
подія не тільки Львова, а й усієї України. Щороку «Золотий Лев» перетворює Львів на
величезну театральну сцену, дарує яскраві враження і відчуття. На вулицях міста, як і
завжди, можна буде побачити вистави світового визнання, прем’єри,
експериментальні постановки молодих театрів. Цього року глядачі матимуть змогу

подивитися вистави вуличних театрів із України, Польщі, Італії, Німеччини, Ірландії,
Франції, Канади, Голландії, Білорусі та Литви.
«Тиждень актуального мистецтва»
Дата проведення: вересень 2017
Місце проведення: галерея «Дзиґа», «Фабрика Повидла» (вул. Б. Хмельницького,
124),центральна частина міста
Сайт:www.dzyga.com.ua
«Тиждень актуального мистецтва» є культурною акцією року, яка щораз привертає
велику увагу до проблем сучасного мистецтва, демонструє, якими шляхами
розвивається і якою мовою нині спілкується мистецтво з суспільством. Проект, як і
завжди, передбачає цікаві перформанси, інсталяції, нове медійне мистецтво,
eкспериментальну електронну музику, кінопокази, лекції, диcкусії тa майстер-класи.

Жовтень
Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти»
Дата проведення: 6-15 жовтня 2017
Місце проведення: Львівська філармонія (вул. Чайковського, 7)
Сайт:www.philharmonia.lviv.ua
Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти» було засновано у Львові
восени 1995 року. Відтоді, з року в рік, у цьому святі музики беруть участь все більше
і більше відомих музикантів, привертаючи увагу широкої аудиторії та викликаючи
щоразу більший резонанс. Фестиваль покликаний розкрити львів’янам та гостям міста
розмаїття сучасних музичних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій, підкреслюючи
особливий, часто контрастний характер нової музики.
Національне Свято шоколаду
Дата проведення: 13-15 жовтня 2017 року
Сайт свята: www.shokolad.lviv.ua
Свято Шоколаду запрошує усіх поціновувачів та шанувальників солодощів поринути
у світ гармонії і смакування шоколадного мистецтва.
Вже чимало століть місто Лева тішить своїх мешканців та гостей унікальною аурою з
ароматом кави та шоколаду. Вишукані львівські солодощі мають давню історію –
львів'яни відкрили для себе шоколад ще в Середньовіччі. Відтоді у Львові з'явилися
східні солодощі та французькі десерти. Потім місцеві майстри – пекарі та кондитери –
самі почали виготовляти розмаїті солодкі смаколики. З початком ХХ ст. майже в
кожному будинку теперішніх проспектів Свободи і Шевченка були цукерні. У той же
час Львів став, після швейцарського Берна, другою європейською столицею шоколаду.

Свято сиру і вина
Дата фестивалю: 20-22 жовтня 2017 року
Сайт свята: www.cheeseandwine.com.ua
Здавалося б, що поєднує львів’ян із сиром та вином? Однак сьогодні мало хто знає, що
чотири століття тому клімат у Львові був настільки теплим, що виноградники на
південних схилах Високого Замку, Личакова, а потім – на пагорбах Кайзервальду, аж
до Винник, давали львів'янам щорічно більше сотні бочок вина.
Три дні гості свята матимуть змогу відвідати рекордний Ярмарок сирів та вина з
різних куточків країни, забави, конкурси, концерти музичних колективів, та багато ще
цікавого.
IV Міське свято Сиру і Вина — це гарна нагода більше довідатись про культуру
сироваріння та традиції виноробства у Львові та Україні, відвідати ярмарок, забави,
різнопланові розважальні акції, анімації, конкурси, концерти фольклорних колективів
та, безумовно, скуштувати доброго сиру та хорошого вина.
Головною подією свята стане «Гігантська давильня винограду», де тонну винограду
перетворять ногами на сік, а в майбутньому на вино. На минулорічному «Святі Сиру і
Вина» вперше опанували це давнє мистецтво, таким чином започаткувавши традицію
фестивального вина. Відтак, тепер усі гості Міського свята Сиру і Вина зможуть
скуштувати фестивальне вино.
Уже третій рік поспіль на Святі запрацює «Львівська винна пошта», яка минулоріч
надіслала 3571 лист з ексклюзивною винною art-листівкою у будь-який куточок світу!
Винні листування продовжено!
Брі, камамбер, шаблі, бордо, рокфор, сирне фондю та різотто в пармезані — всім цим
та багато іншим можна поласувати на IV Святі Сиру і Вина.

Листопад
Фестиваль сучасної драматургії "Драма.UA"
Дата проведення: листопад 2017 року
Сайт:www.drabyna.org/drama
"Драма.UA" - єдиний в Україні фестиваль сучасної української та європейської
драматургії. Фестиваль проходитиме під гаслом “Більше драми”. Мета фестивалю популяризувати драматургію як цікавий і актуальний для широкої аудиторії жанр,
оскільки центральною темою нових п'єс виступає звичайна людина з її світоглядом,
проблемами і сподіваннями.
Головною подією фестивалю є читання і обговорення п'єс. В межах фестивалю
відбуваються також театральні постановки за текстами сучасних драматургів,
майстер-класи, лекції, конкурс п'єс "Драма на Драбині". Фестиваль об'єднує
найвідоміших українських і європейських драматургів, а також представляє нові
імена.

Грудень
Міжнародний фестиваль «Jazz Bez»
Дата проведення: 1-10 груденя 2017 року
Місце проведення: заклади культури Львова
Сайт:www.dzyga.com
"Jazz Bez" надійно посів почесне місце у європейських джазових рейтингах. Щороку
він нівелює кордони й об'єднує меломанів із різних країн світу.
Цього року на фестиваль завітають найкращі колективи, котрі впродовж попередніх
років грали у Львові, та найбільш перспективні молоді гурти, що експериментують з
джазом і довкола джазу.
Свято Святого Миколая
Дата проведення: 19 грудня 2017 року
Сайт:www.cultureandtourism.lviv.ua
Вже склалося традиційно, що святом Святого Миколая розпочинається цикл
новорічних та Різдвяних святкувань у Львові, оскільки саме цього дня відбувається
урочисте відкриття головної новорічної ялинки. Кожного року 19 грудня відбуваються
різноманітні вистави для дітей та молоді, благодійні акції та концерти. Але не
тільки… Святий Миколай у Львові готує сюрпризи і для дорослих учасників свята.
Якщо вони, звичайно, чемні…

