ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. януари 2012 година
ХХI Международен фестивал на маскарадните
игри “Сурва” – съпътстващи изяви
13- 14.01.
Селищата от региона
14-26.01.
Детски градини и училища
19.01. /четвъртък/
17.30 ч.
Галерия “Арт салон”
20.01. /петък/
17.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров“
23.01. /понеделник/
17.00 ч.
пл. “Кракра”
26.01. /четвъртък/
11.00 ч.
Галерия “При кмета”
17.00 ч.
Общински младежки дом

„На Сурва в Пернишко” - традиционни сурвакарски
игри
“Да бъде!” – детска маскарадна щафета
“Аз рисувам Сурва” – конкурс за детска рисунка
„Сурва“ – изложба на Светослав Савов и Николай
Амзов
Изложба „Карнавал“
Откриване на “Сурвакарското село”
Изложба на отличените творби от конкурса “Аз
рисувам Сурва”
Детска маскарадна щафета – финална изява
ХХI Международен фестивал на маскарадните
игри “Сурва” – програма

27.01. /петък/
10.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
11.00 - 18.00 ч.
Общински младежки дом
14.00 – 15.00 ч.
Пл. „Кракра”
16.00 ч.
Галерия „Кракра“
16.30 ч.
Пл. „Св. Иван Рилски”
17.00 ч.
Пл „Кракра”
17.40 – 17.55 ч.

„Пътят на маскарада“ - научна конференция
“Работилница за маски” – демонстрации на
изработването и изложба-базар на маски;
фотосесия “Лик”
“Сурвакариада” – младежко маскарадно дефиле
„Сурвакатури“ – изложба на Кирил Манов
„О, миг, поспри!” – опаковане на часовниковата
кула на Минната дирекция
Огнено шоу “Оратник” – атрактивни огнени
изпълнения, уличен театър
Факелно сурвакарско шествие
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Пл. „Св. Иван Рилски“ –
пл. „Кракра“
18.00 – 18.45 ч.
Пред Двореца на културата

20.00 – 22.00 ч.
пл. “Кракра”
28.01. /събота/
10.00 - 17.00 ч.
Централна градска част
10.00 – 18.00 ч.
Общински младежки дом
10.00 – 18.00 ч.
Мемориал на миньорския труд
12.30 – 14.00 ч.
Пред Дворец на културата
14.00 - 17.00 ч.
Пред Двореца на културата
15.00 – 16.00 ч.
Пл. „Кракра”
16.00 – 17.00 ч.
Езеро “Байкал”
17.00 – 18.00 ч.
Пред Двореца на културата
20.00 – 22.00 ч.
Пл. „Кракра”
29.01./неделя/
10.00.- 17.00 ч.
Централна градска част
10.00 – 18.00 ч.
Общински младежки дом
10.00 – 18.00 ч.
Мемориал на миньорския труд
12.30 – 14.00 ч.
Пред Двореца на културата
14.00 – 17.00 ч.
Пред Дворец на културата
15.00 ч.
Пл. „Кракра”

„Магията на Сурва”- гала-спектакъл за
официалното откриване на XХІ Международен
фестивал на маскарадните игри “Сурва” Перник 2012
Пиротехническо шоу
“Перник, здравей!” І част – концертна програма
на чуждестранните гости
Фестивални шествия
“Работилница за маски” – демонстрации на
изработването и изложба-базар на маски;
фотосесия “Лик”
Базар на маскараден реквизит
Конкурс „Най-атрактивни Мечкар и Мечка”
Втора сцена на гостуващите чуждестранни групи
Демонстрационни полети на делтапланери
“Маскарад на кънки” – ледена пързалка
”„Фестивална наздравица“ – подиум с микрофон
за поздрави
„Фестивален дрегер“
”Перник, здравей!” ІІ част – концертна програма
на чуждестранните групи
Фестивални шествия
“Работилница за маски” – демонстрации на
изработването и изложба-базар на маски;
фотосесия “Лик”
Базар на маскараден реквизит
Конкурс „Най-атрактивни Мечкар и Мечка“
Втора сцена на гостуващите чуждестранни гости
Рекламен балон “Сурва 2012”
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16.00 – 17.00 ч.
Езеро “Байкал”
17.00 – 18.00 ч.
Пред Двореца на културата
18.00 ч.
Пл. „Кракра”
18.30 – 22.00 ч.
Пл. „Кракра”
01.01. /неделя/
7.00 ч.
с. Рударци
03.01. /вторник/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
04.01. /сряда/
10.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
11.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
18.30 ч.
с. Драгичево
05.01. /четвъртък/
10.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
10.00 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
10.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
18.00 ч.
Vip gallery
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
08.01. /неделя/

“Маскарад на кънки”- ледена пързалка
„Фестивална наздравица“ – подиум с микрофон
за поздрави
„Фестивален дрегер“
Официално закриване на фестивала: Воеводско
хоро; фолклорен концерт и пиротехническо шоу
„Приятели завинаги ”- концертна програма на
чуждестранните групи и дискотека на открито за
участниците във фестивала
Васильовден – посещение на коледарчета по къщите
в селото, инициатива на НЧ “Васил Левски-1968 г.”
90 г. от рождението на Блага Димитрова - изложба
5 години от приемането на България в Европейския
съюз - изложба
120 г. от рождението на Дж. Р. Р. Толкин –
литературна витрина
90 години от рождението на поетесата Блага
Димитрова - литературна витрина
Българските празници и обичаи - Василовден,
Йордановден, Ивановден
160 години от смъртта на Луи Брайл – лекция,
инициатива на НЧ “Пробуда-1922 г.”
134 години от рождението на П. К. Яворов литературна витрина
90 год. от рождението на Блага Димитрова - изложба
134 години от рождението на П. К. Яворов - витрина
Изложба живопис, инициатива на НЧ “Нови
хоризонти-2009 г.”
140 г. от рождението на Александър Скрябин –
литературна витрина
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14.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
17.00 ч.
НЧ “Васил Левски-1968 г.”
с. Рударци
18.00 ч.
кафе “Център”
с. Богданов дол
09.01. /понеделник/
12.30 ч.
ХІ ОУ ”Елин Пелин”
9.01. – 30.01.
09.00 – 17.00 ч.
НЧ “Елин Пелин - 1903“
Перник
10.01. /вторник/
11.00 ч.
ОУ ”Отец Паисий”
с. Ярджиловци
18.00 ч.
Галерия ”M. Гогев”
кв. Изток
11.01. /сряда/
16.00 ч.
РМД - Мошино
12.01. /четвъртък/
17.30 ч.
Галерия ”М. Гогев”
кв. Изток
13.01. /петък/
18.30 ч.
Общински младежки дом
14.01. /събота/
14.00 ч.
НЧ “Рома-2001 г.”
Перник
15.01. /неделя/
10.30 ч.
НЧ “Христо Ботев-1961 г.”
с. Люлин
15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1922 г.”

Бабин ден – пресъздаване на обичая
Бабин ден
Честит имен ден на Васил, Йордан, Иван –
тържество, инициатива на НЧ “Пробуда-1928 г.”
“Чудесата на Исус” – среща разговор с отец Стоян и
ученици, изучаващи религия - инициатива на НЧ
“Искра-1960 г.” кв. Изток
“Сурва 2012” – литературна витрина

Работилница за маски, сурвачки и картички
-съвместна инициатива с НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
“След Нова година - вълшебства с цигулка и
китара”- концерт на участници в школата по китара
и цигулка, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”
“Игри с маски” – среща на древни култури
Изложба - инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”

Кинопрожекция
Честване на ромска Нова година

116 години от рождението на Гео Милев литературна витрина
”117 години от рождението на Гео Милев” дискусия
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с. Драгичево
16.01. /понеделник/
17.30 ч.
Галерия ”M. Гогев”
кв. Изток
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
17.01. /вторник/
12.00 ч.
Местността ”Корсеева поята”
с. Богданов дол
16.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
Перник
17.30 ч.
КДК
18.01. /сряда/
09.00 – 17.00 ч.
КИЦ
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
НЧ “Васил Левски-1968 г.”
с. Рударци
10,30 ч.
Театрален салон
ОДК
11.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
11.30 ч.
Дом за възрастни хора
Перник
19,00 ч.
Театрален салон

19.01. /четвъртък/
17.30 ч.
Малък салон

“Сурва 2012” - изложба на маски , инициатива на НЧ
“Съзнание-1922 г.”
390 г. от рождението на Молиер - изложба
50 г. от рождението на Владимир Виденов –
литературна витрина
Aнтонов ден – празник на открито, инициатива на
НЧ “Пробуда-1928 г.”
„Бабинден” – традиционен празник
Представяне на книгата на Антоанета Владимирова
“Ако сте свършили солта, поканете на трапезата
си… перничанин”
“Готови ли сте за Сурва?” – видео витрина
130 години от рождението на А. А. Милн - изложба
130 години от рождението на Алън Милн литературна витрина
“Игра на кукли” – постановка на ДЮТ
“Мускетарите”, автор Борис Априлов, режисьор
Ваня Михова
130 години от рождението на Алън Милн - витрина
Честване на Бабин ден, съвместна инициатива на НЧ
”Миньор-2005 г.” и БЧК - Перник
«Да готвиш с Елвис» - от Лий хол, режисьор
Николай Ламбрев, сценография и костюми Чайка
Петрушева, музикален дизайн Дони, пластика Мила
Искренова, участват: Веселин Мезеклиев, Савина
Бързева, Аделина Петрова, Михаил Петров
„Поетът и издателят Владимир Виденов на 50 …” –
среща разговор
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Дворец на културата
20.01. /петък/
18.30 ч.
Общински младежки дом
10.30 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
14.00 ч.
Дневен център за възрастни хора
с. Мещица
14.00 ч.
Пенсионерски клуб
с. Драгичево
16.30 ч.
НЧ “Отец Паисий-1927 г.”
с. Кралев дол
17.00 ч.
Тържествена зала
Минна дирекция
21.01. /събота/
11,00 ч.
НЧ “Люлински изгрев-1903 г.”
с. Големо Бучино
12,00 ч.
НЧ “Трудолюбие-1926 г.”
с. Боснек
НЧ”Наука-1967”
с. Черна гора
14.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1935 г.”
кв. Бела вода
НЧ”Просвета-1909 г.”
кв. Църква
НЧ”Пробуда-1928 г.”
с. Богданов дол
НЧ ”Хр. Ботев-1961 г.”
с. Люлин
НЧ ”Чичо Стоян-1927 г.”
с. Дивотино
15.00 ч.
НЧ ”Хр. Ботев-1940 г.”
с. Ярджиловци
НЧ “Отец Паисий-1928 г.”
с. Витановци

Кинопрожекция
Ден на родилната помощ – ритуал
Бабин ден – възстановка на обичая и изложба на
традиционни ястия за празника, инициатива на НЧ
“П. К. Яворов-1926 г.”
Бабин ден – празник с участието на д-р Тодорова,
инициатива на НЧ “Пробуда-1922 г.”
Бабин ден – изложба на традиционни ястия и
пресъздаване на обичая
Публично представяне на нови творби, създадени по
повод 120 години Пернишка мина, инициатива на
НЧ “Миньор-2005 г.”
Бабин ден – тържество с ритуал
Бабин ден – тържество с ритуал

Бабин ден – тържество с ритуал

Бабин ден – тържество с ритуал
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18.00 ч.
НЧ ”Данчо Иванов-1927 г.”
кв. Калкас
НЧ ”Пробуда-1937г.”
с. Кладница
22.01. /неделя/
11.00 ч.
Галерия ”Л. Гайдаров”
23.01. /понеделник/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
10.00 ч.
НЧ “П. К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
14.00 ч.
РМД – Мошино
25.01. /сряда/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
12.00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
13.30 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв. Изток
14.00 ч.
Клуб “Ален мак”
кв. Изток
16,00 ч.
РИМ
19,00 ч.
Театрален салон

26.01. /четвъртък/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
27.01. /петък/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”

Бабин ден – тържество с ритуал

Матине концерт на КО ”Орфей” с диригент Райчо
Христов
140 години от рождението на Гоце Делчев - изложба
140 години от рождението на Гоце Делчев литературна витрина
“Магията на Сурва”– изложба базар на школата по
керамика и художествена обработка на стъкло
180 г. от рождението на Луис Карол – литературна
витрина
Клуб ”Ателие” – среща с творчеството на Николай
Амзов, съвместно с ХГ и 7-мо ОУ „Г. С. Раковски”,
инициатива на НЧ ”Е. Пелин-1903 г.”
“Сурва 2012”- изложба на рисунки и маски на деца
от школа “Нюанси”
“Бабинден” – тържество, инициатива на НЧ “Искра1960 г.”
Енциклопедична поредица “История на малко
познатите неща”
«Да готвиш с Елвис» - от Лий хол, режисьор
Николай Ламбрев, сценография и костюми Чайка
Петрушева, музикален дизайн Дони, пластика Мила
Искренова, участват: Веселин Мезеклиев, Савина
Бързева, Аделина Петрова, Михаил Петров
„Инструменталната музика на България” – концерт
на Народния оркестър при ОК Дворец на културата
90 години от рождението на Цветан Ангелов изложба
215 г. от рождението на Франц Шуберт - изложба
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09.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
13.30 ч.
ХІ ОУ “Елин Пелин”
18.30 ч.
Кмеството
с. Драгичево
28.01. /събота/
9.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
10.00 ч.
НЧ “Васил Левски-1968 г.”
с. Рударци
30.01. /понеделник/
09.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
31.01. /вторник/
18.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”

180 години от рождението на Луис Карол литературна витрина
Музикално-образователен концерт на КО “Орфей”,
инициатива на НЧ “Изток-1960 г.” и ОК Дворец на
културата
180 години от рождението на Луис Карол литературна витрина, инициатива на НЧ “Пробуда1922 г.”
90 години от рождението на Цветан Ангелов изложба
90 години от рождението на Цветан Ангелов литературна витрина
130 г. от рождението на Теодор Траянов - изложба
Концерт на Камерен смесен хор „Иван Топалов” с
диригент Юли Дамянов и ДВГ “Ванила “ с
ръководител Петър Симеонов
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