ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО - ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. юни 2014 година
01. - 30.06.
Всека сряда и петък
11.00 – 14.00 ч.
Общински младежки дом
09,00 – 17,00 ч.
Регионален исторически
музей

01.06. – 31.08.
10.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
01.06. /неделя/
10.00 ч.
11.00 ч.
Пред Двореца на културата

“Арт ареа” – международна работилница с участието на
артисти от Австрия, Полша и България по проект “Открий
Европейска доброволческа служба в Перник”
Изложби:
 „Крепостта Перник - позната и непозната”
 „Автоматите на Чърчил. Уникална колекция на
английско оръжие от Втората световна война”
 „За нашето АБВ”
 „Да разлистим страниците на старите възрожденски и
пернишки вестници - „Свобода” (1873 г.),
„Независимост” (1873 г.), „Пернишки миньор” (30-те
години на ХХ век)”
Лятна занималня с деца от 7 до 12 г. за изучаване на
традиционен фолклор

Денс парти
„Приказни вълшебства”- детско забавно шоу,
общоградски детски празник по повод Международния ден
на детето, инициатива на Община Перник и Общински
младежки дом
12.00 ч.
„Съкровището”- детски театрален спектакъл; автор И.
Пред Общинския младежки Николова, постановка на Театрален колеж „Любен Гройс”
дом
10.30 ч.
„Една усмивка прави чудеса”- детски празник
Пред РМД Мошино
10.00– 17.00 ч.
„Улица Вълшебна” - интерактивна изява
Регионален исторически
музей
10.00 – 17,30 ч.
Международен ден на детето - читалищни инициативи
По читалища
02.06./понеделник/
08,00 – 17,00 ч.
„Подвигът на 26 Пернишки пехотен полк” - изложба
Регионален исторически
музей
09.00 – 17.00 ч.
„Но стига ми тая награда…“ – видео витрина
Фестивален център
11.30 ч.
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и
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Паметник на Христо Ботев
/пред ПЕМГ «Хр. Ботев»/
18.00 ч.
местност ”Паметника”
кв. Калкас
18.00 ч.
площада в Г. Драгичево
с. Драгичево
03.06. /вторник/
17.30 ч.
Галерия „Любен Гайдаров”
17,30 ч.
Обединен детски комплекс
04.06. /сряда/
14. 00 ч.
Клуб “Ален мак”
кв. Изток
17.00 ч.
Галерия „Марин Гогев“
18,00 ч.
Обединен детски комплекс
19.00 ч
Общински младежки дом
05.06. /четвъртък//
10,00 – 18,00 ч.
Обединен детски комплекс
11.30 ч.
Пред Двореца на културата
18.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев“
18.30 ч.
Галерия ”Л. Гайдаров”
05. - 06.06.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
06.06. /петък/
08,00 – 17,00 ч.
Регионален исторически
музей
10.00 ч.
НЧ “Светлина-1919 г.”

независимостта на България - общоградско поклонение,
поднасяне на венци и цветя
Традиционен събор, с участието на НЧ “Данчо Иванов-1927
г.”
Традиционен събор - празнична програма на НЧ “Пробуда1922 г.”
“11 свята” – изложба на Чешкия културен център
Концерт на ДЮФА „Граовче”, посветен на 85-годишнината
от обявяването на Перник за град
“Българио, за тебе те умряха” - среща разговор с историка
Огнян Аспров, инициатива на НЧ “Искра-1960 г.”
Изложба на школата по изобразително изкуство „Съзнание“
– инициатива на НЧ “Съзнание-1922г.“
Концерт на школата по спортни танци, посветен на 85годишнината от обявяването на Перник за град
„Далавера за леваци” от М. Куни, постановка Васко Чушев
- представление на Младежко театрално студио „Чушките”
Изложба на творби на деца от школата по изобразително
изкуство, посветена на 85-годишнината от обявяването на
Перник за град
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
„Лято в Двореца – ела и ти” – забавни игри за деца и
родители
Концерт на Балетно студио “Вая”, посветен на 85годишнината от обявяването на Перник за град – инициатива
на ОДК
„Виртуозна музика за цигулка” – концерт на КО”Орфей”,
диригент Райчо Христов, солисти Саджар Сапаев,
Узбекистан и Шанел Беднарчик, Полша
Пленер “Съзнание` 2014”
„Един български герой. 170 години от рождението на Иван
Соколов” - изложба
“Моята градина” - фото изложба – конкурс
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с. Студена
06.06. – 08.06.
Обединен детски комплекс
/ по отделна програма /
07.06./събота/
11.00 ч.
НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
08. 06./неделя/
10.00 – 16,30 ч.
с. Големо Бучино
16.00 - 20.00 ч.
площада
с. Богданов дол
17.30 ч.
Галерия “Марин Гогев”
9.06. /понеделник/
10.00 ч.
манастир ”Св.Троица“ с.
Дивотино
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
10.06. /вторник/
11.30 ч.
пред Двореца на културата
17.00ч.
Галерия „Марин Гогев“
11.06. /сряда/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
12.06. /четвъртък/
11.30 ч.
пред Двореца на културата
17.00 ч.
пред Общински младежки
дом
17.30 ч.
Галерия Арт салон
18 .00 ч
Галерия „Марин Гогев“

Първи Национален детско- юношески театрален
фестивал „Арлекин” за комедийни спектакли
“Дърво с корен” – подготовка за изработване на родословно
дърво на рода Папункьови
Традиционен събор в памет на загиналите във войните
бучинци, инициатива на НЧ ”Люлински-изгрев-1903 г.”
“Петдесетница” – традиционен събор, с участието на НЧ
“Пробуда-1928 г.”
“Музиката в нас” – концерт на възпитаниците от Школата
по цигулка и китара, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”
“Св. Дух” – традиционен събор, с участието на НЧ “Чичо

Стоян-1927 г.”
„Млади дарования” – концерт на възпитаници на ОШИ и
КО „Орфей”, диригент Райчо Христов
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
Изложба от скулптури на ученици от училището по
изкуствата – Враца, инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”
Концерт на възпитаници на ОШИ от класа на Й. Козарева и
Н. Станимирова
Концерт на Духовия оркестър, диригент Трифон Трифонов
„Лято в Двореца – ела и ти” – забавни игри за деца и
родители
„Art school Workshop” - международна инициатива между
България и Полша.
„Пернишки мотиви” - изложба графика от фонда на ХГ
Годишен акт-концерт на Вокална формация „Dolche voche“
„Сладък глас“ при НЧ “Съзнание -1922г.“
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18.30 ч.
Галерия ”Любен Гайдаров”
13.06. /петък/
17.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
19.00 ч.
площада
с. Вискяр
14.06. /събота/
16.00 ч.
площада
с.Вискяр
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
15.06. /неделя/
18.00 ч.
площада
с.Витановци
16.06./понеделник/

Концерт на КО ”Орфей” и джаз певицата Маринела
Пашова, диригент Райчо Христов

11.00 ч.
НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”
с. Мещица
17.30 ч.
Входно фоайе
Дворец на културата
17.06./ вторник/
11.30 ч.
пред Двореца на културата
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч
галерия „Марин Гогев“
18.06. /сряда/
17.30 ч.
Общински младежки дом
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев

Състезание за писане и обработка на текст на компютър

19.06. /четвъртък/
11.30 ч.
пред Двореца на културата

Концерт на на възпитаници на от класа на Сл. Вражалска
при РМД - Мошино
Ден на село Вискяр – с участието на НЧ “Св.св.Кирил и
Методий-1933 г.”
Традиционен събор
Концерт на възпитаници на ОШИ от класа на В.
Милотинова, А. Тодорова и Ю. Манолова
“Вси светии”: Ден на село Витановци - традиционен събор,
с участието на НЧ “Отец Паисий -1927г.”

Годишна изложба на възпитаници на ОШИ от класа
по изобразително изкуство на Сн. Велинова
Концерт на Духовия оркестър, диригент Трифон Трифонов
Общ годишен концерт на възпитаниците на Обединената
школа по изкуства
Годишен концерт на музикалната школа при НЧ “Съзнание1922г.“ кв. Мошино
„Мама и аз”- забавно-състезателно шоу
„Досадникът” от Франсис Вебер, режисьор Богдан
Петканин, участват: Мариан Бачев, Александър Кадиев,
Александър Дойнов, Александър Сано, Петьо Петков –
Шайбата, Михаил Петров
Концерт на Духовия оркестър, диригент Трифон Трифонов
„Лято в Двореца – ела и ти” – забавни игри за деца и
родители

20.06. /петък/
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11.00 ч.
НЧ ”Христо Ботев-11961г.”
с. Люлин
18,00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
21. - 22.06.
10.00 ч.
Пред читалището
с.Кладница

10.00 ч.
Пред читалището
кв.Църква
24.06. /вторник/
11.30 ч.
пред Двореца на културата
10.00 ч.
местността ”Ладовице”
кв.Изток
07.00 – 14.00 ч.
По читалища
17.30 ч.
Галерия „Кракра”
17.30 ч.
галерия „Марин Гогев“
18.00 ч.
НЧ ”Димитър Полянов1927 г.”
с. Расник
25.06. /сряда/
14.00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата

19.00 ч
Общински младежки дом
26.06./четвъртък/
09.00 – 17.00 ч.

Изложба на детски рисунки
Концерт на хор „Родна песен”, посветен на 85годишнината от обявяването на Перник за град - инициатива
на ОДК
VІІ Регионален фолклорен фестивал “Витошки напеви” –
за селищата около планината”Витоша” и по долината н
р.Струма и р.Места, инициатива на НЧ “Пробуда-1937 г.” с.
Кладница и ХІ Общински събор на народното творчество
– етап от ХІ Национален събор на народното творчество –
Копривщица 2015, инициатива на Община Перник, кметство
и НЧ “Пробуда-1937 г.”с. Кладница
VІІІ Републикански многожанров фестивал на хората с
увреждания – с участие на балканските народи, съвместна
инициатива на Съюза на инвалидите в България и НЧ
“Просвета-1909 г.”
Концерт на Духовия оркестър, диригент Трифон Трифонов
“Еньовден” – ІІІ Регионален фестивал на любителското
творчество на възрастните хора и пенсионарските
клубове от Югозападна България, инициатива на НЧ
“Искра-1960 г.”
Еньовден – читалищни инициативи
Изложба на Eлисавета Владимирова
Изложба от фонда на НЧ “Съзнание-1922 г.”
Среща с поета Кирил Скримчев и концерт, съвместна
инициатива с НЧ “Елин Пелин-1903 г.”

“Перник – митнало, настояще, бъдеще” – ученически
конкурс за мултимедийна презентация, заключителен
общински кръг
“Моят Перник” – представяне на призьорите от конкурса за
есе и стихотворение, посветени на 85-годишнината от
обявяването на Перник за град
Годишен концерт на Детски фолклорен ансамбъл „Чудно
оро”
„Старият Перник“ – видео витрина по повод 85 години от
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Фестивален център
10.00 ч.
По училища
11.30 ч.
пред Двореца на културата
17.00 ч.
Минна дирекция
17.30 ч.
пред Общински младежки
дом
19:00 ч.
Пред Двореца на културата
27.06./петък/
19,00 ч.
Театрален салон “Георги
Русев”
29.06./неделя/
09.00 ч.
местността “Св.Петър и
Павел”
с.Дивотино
10.00 ч.
местността ”Манастирска
могила”
с. Вискяр
10.00 ч.- 12.00 ч.
местността
“Ришка могила”
с.Расник
10.00 ч. – 18.00 ч.
площада
с.Мещица
10.00 ч.- 12.00 ч.
параклис “Св.Петър и
Павел”
с.Рударци
12.30 ч.
църква “Св.Петър и Павел”
с.Кралев дол
14.00 ч.
площада
кв.Църква
29.06. – 01.07.
По отделна програма

обявяването на Перник за град
“85 години от обявяването на Перник за град” – ритуал за
издигане на националния флаг
Концерт на Духовия оркестър, диригент Трифон Трифонов
„Лято в Двореца – ела и ти” – забавни игри за деца и
родители
“Зоната-2” - фотоизложба със сюжети от Перник по
съвместен проект на НЧ “Миньор-2005 г.” и Фотоакадемия София
„Перник”- мобилна фото изложба, 3D поглед – България,
Полша, Австрия
85 години от обявяването на Перник за град – празничен
концерт
„Нашият начин -2” танцов спектакъл на хип-хоп формация
„Da Clique”, посветен на 85 години от обявяването на
Перник за град
Петровден – традиционни събори

Фестивал “Китариада” – изяви по проекта “Китариада –
“културна марка” за град Перник” по ОП Регионално
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развитие 2007 – 2013
“Джулай морнинг”
30.06./понеделник/
10.30 – 16.00 ч.
Регионален исторически
музей
11.00 ч.
16.00 ч.
Регионален исторически
музей

„Ваканция в музея” - интерактивна програма за деца.
Кръгла маса „Проект: Въоръжение и снаряжение от фонда
на РИМ - Перник. Опазване. Консервация. Експониране.”
Откриване на изложба „Въоръжение и снаряжение от
фонда на РИМ - Перник”
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