ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. ЯНУАРИ 2017 Г.
І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ
13 - 14 януари
18,00 – 24,00 ч. - Селищата от региона
Народен празник “Сурва” - местни маскарадни игри
Организатор: Кметства и читалища /по отделна програма/
16 – 25 януари
10,30 ч. – 16,00 ч. – детските градини
„Да бъде!“ – Детска маскарадна щафета /по отделна програма/
27 – 29 януари
ХХVI Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва”
/по отделна програма/
ІІ. ГАЛЕРИИ
06 януари
17,30 ч. – Галерия “Кракра”
Изложба живопис на Данаил Атанасов - носител на голямата награда
„Струма“ 2016
10 януари
16,00 ч. – Галерия “Любен Гайдаров”
V Изложба на студентите от НБУ
16 – 18 януари
13,30 ч. – Районен младежки дом - Мошино
"Маските на Сурва - магия, фантазия и колорит" - отворени врати на
Школата по керамика към РМД Мошино
19 януари
17,30 ч. – Галерия “Арт салон”
“Празнични звънчета” – изложба на Ателието към ХГ Перник
24 януари
14,00 ч. – фоайе на хотел „Струма“
“Тайните на Сурва“ - изложба приложно изкуство
25 януари
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17,30 ч. – Галерия “Кракра”
„Сурва“ - фотографска изложба
26 януари
14,00 ч. – Галерия “При кмета ”
“Магията на Сурва” – изложба от конкурс за детски рисунки
ІІІ. МУЗЕИ
03 – 31 януари
Изложби:
09,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей
„Сътворена хубост“ – старинни ръкоделия и накити от Пернишко
„Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“
„Дарове за боговете“ – находки от светилището в махала Арбанас, гр. Радомир
ІV. ТЕАТЪР
10 януари
19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Женско царство“ от Ст. Л. Костов
Младежка театрална формация към ОбДТ „Боян Дановски“ - Перник
Постановка: Васко Чушев
Хореограф: Тодор Тодоров
Участват: Йордан Траянов - Иван, Ричард Николов - Божил, Маринела
Драгомирова - Райна, Николай Антонов - Стоян, Яна Радулова - Злата, Тея
Симеонова - Кметицата, Галин Вутов – Дядо Еньо, Клаудиа Ставрева – Св.
Никола, Габриела Бориславова - Съветника, Йоана Цветкова – Стражарка
18 януари
11,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Приказка за калпаците“ от Панчо Панчев
Постановка: Веселин Мезеклиев
Участват: Веселин Мезеклиев, Аделина Петрова, Михаил Петров, Иван
Хаджиянев, Татяна Петрова
19 януари
19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Женско царство“ от Ст. Л. Костов
Младежка театрална формация към ОбДТ „Боян Дановски“ - Перник
Постановка: Васко Чушев
Хореограф: Тодор Тодоров
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Участват: Йордан Траянов - Иван, Ричард Николов - Божил, Маринела
Драгомирова - Райна, Николай Антонов - Стоян, Яна Радулова - Злата, Тея
Симеонова - Кметицата, Галин Вутов – Дядо Еньо, Клаудиа Ставрева – Св.
Никола, Габриела Бориславова - Съветника, Йоана Цветкова – Стражарка
25 януари
19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Лъжци по неволя“ от Антъни Нийлсън
Постановка: Здравко Митков
Участват: Николай Урумов, Михаил Сървански, Мартина Вачкова, Мария
Статулова, Красимир Куцупаров, Кирил Бояджиев, Александра Сърчаджиева
Гостува Сатиричен театър „Алеко Константинов“ - София
V. БИБЛИОТЕКИ
20 януари
10,30 ч. - Регионална библиотека “Св. Минков”
„Спомен за Сурва” - гостуват ученици от училищата в Перник с изложба на
рисунки и маски на сурвакари
25 януари
17,00 ч. – Регионална библиотека “Св. Минков”
„Сурва - Перник” - традиционна изложба документи и фотоси
VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
11 януари
10,30 ч. – ДГ № 11”Знаме на мира”
Образователен концерт на Камерен оркестър „Орфей” при ОК Дворец на
културата, диригент Райчо Христов
17 януари
10,30 ч. – ДГ № 12”Радост - 1”
Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата,
ръководител Венцислав Андонов
18 януари
10,30 ч. – ДГ № 12”Радост - 2”
Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата,
ръководител Венцислав Андонов
19 януари
10,30 ч. – ДГ № 1”Миньорче”
Образователен концерт на Духовия оркестър при ОК Дворец на културата,
диригент Трифон Трифонов
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22 януари
11,00 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата
Матине на Камерен оркестър „Орфей” при ОК Дворец на културата,
диригент Райчо Христов
26 януари
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на Народния оркестър при ОК
Дворец на културата, ръководител Венцислав Андонов
VІІ. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ
19 януари
10,30 ч. – Голям салон, Обединен детски комплекс
Патронен празник на ГПЧЕ „Симеон Радев“
17 януари
17,30 ч. – Галерия „Любен Гайдаров“, Дворец на културата
„Фантомите на Линджа“ – литературна премиера на новия роман на Албена
Борисова, със специалното участие на Зорница Радионова – пиано, и проф.
Йосиф Радионов - цигулка
VІІІ. ШОУ-ПРОГРАМИ
11 януари
18,00 ч.- Общински младежки дом, Второ фоайе
„Карнавал” - училище по танци с модерен балет „Ди денс”
Организатор: Общински младежки дом
13 – 29 януари
09,00 – 17,00 ч. – Прес център
„Сурва“ – световно културно наследство“ – видео панорама
17 януари
17:00 ч.- Общински младежки дом, зала № 4
„Илюзиите на Икар” - открит урок на Детското илюзионно студио
Организатор: Общински младежки дом
25 януари
17,30 ч. – Общински младежки дом
“Мама, татко и аз... по Сурва” – забавно състезателно шоу
25 – 26 януари
16,00 – 17,00 ч. – Централна градска част
„Сподели Сурва“ – уличен театър, презентация на програмата на ХХVI
МФМИ „Сурва“
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Организатор: Обединен детски комплекс
26 януари
18,00 ч. – пред Районен младежки дом – Мошино
"Игри с маски" - танцов спектакъл
ІХ. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
04 януари
10,00 ч. – НЧ ,,П. К. Яворов 1926” – с. Мещица
„Пейо Яворов“ - фото изложба
06 януари
12,00 ч. – река Рударска, с. Рударци
“Йордановден” - вадене на кръста, програма на самодейците при читалището
Организатор: НЧ ,,Васил Левски-1968 г.”и Кметство с. Рударци
14,00 ч. – Дневен център за възрастни хора – с. Мещица
Йордановден и Ивановден - тържество
Организатор: НЧ ,,П. К. Яворов -1926 г.”
10 януари
10,00 ч.- Арт център „Нови хоризонти”
«Промяната – от вътре навън» – дискусионен клуб
Организатор: НЧ ”Нови хоризонти-2009 г.”
11,00 ч. – ХІ ОУ „Елин Пелин”
„Зеленчуци, който не яде…“ - беседа за здравословното хранене при децата
Организатор: НЧ „Искра – 1960 г.”
13,00 ч. – ОУ “Отец Паисий” с. Ярджиловци
Работилница за маски, сурвачки и картички
Организатор: НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
14,00 ч. – НЧ „7-ми септември-1961 г.”
„Да бъде свято името ви” - отбелязване имените дни на активни членове на
читалището
17,00 ч. - НЧ ”Елин Пелин-1903г.”
„Пернишки родове“ - среща разговор на Клуб „Родинознание“
17,30 ч. - Областна администрация, зала Атриум
„Обредни маски и костюми от Европа“ – изложба макети
Организатор: НЧ ”Нови хоризонти-2009 г.”
13 януари
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15,00 ч.- Арт център „Нови хоризонти” ул. „Радомир“ 1
Среща с Васил Тосев - българин, посветен за дервиш
Организатор: НЧ ”Нови хоризонти-2009 г”
18,00 – 20,00 ч. – Селищата от региона
Народен празник „Сурва“ - откриване на местните маскарадни игри и
ритуално запалване на сурвакарския огън
14 януари
07,00 - 17,00 ч.- Селищата от региона
Народен празник „Сурва“ – местни маскарадни игри
17 януари
10,00 ч.- VI СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
«Снежинките - уникални шедьоври на природата» - Мобилно ателие
«Цветни парченца от детството»
Организатор: НЧ ”Нови хоризонти-2009 г.”
18 януари
10,30 ч.- в читалището
135 години от рождението на Алън Милн, английски писател, автор на
книгите за Мечо Пух - презентация и прожектиране на филм
Организатор: НЧ „Просвета-1909г.” и ДГ „В. Терешкова” - гр. Батановци
20 януари
“Бабинден” – празнуване
11,00 ч.- ДГ № 6 „Българче ”, НЧ „Искра – 1960 г.”
13,00 ч.- НЧ “Христо Ботев -1961 г.”, с. Люлин
13,00 ч.- НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
14,00 ч. - НЧ „7-ми септември-1961 г.”
21 януари
Ден на родилната помощ – Бабинден – честване
10,00 ч.- НЧ ”Просвета -1909 г.”, кв.”Църква”
10,00 ч. – Дневен център за възрастни хора, НЧ ,,П. К. Яворов 1926” – с.
Мещица
10,00 ч.- НЧ “Васил Левски-1968 г”с. Рударци
11,00 ч. – НЧ “Св. Паисий Хилендарски 1927 г.” с. Кралев дол
12,30 ч.- НЧ „Просвета-1909г.“ гр. Батановци
14,00 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв.”Бела вода”
14,00 ч. – НЧ “Христо Ботев-1940г.” с. Ярджиловци
14,00 ч. – НЧ „Чичо Стоян-1927 г.“ , с. Дивотино
24 януари
17,00 ч.- НЧ ”Елин Пелин-1903”
Ден на родилната помощ - честване
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25 януари
08,00 ч. – параклис “Св. Григорий” с. Черна гора
“Григоровден“ – честване
Организатор: НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора
14,00 ч. – Клуб на пенсионера, НЧ „Искра – 1960 г.”
Бабинден – честване

XХVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ
“СУРВА” ПЕРНИК 2017
ПРОГРАМА
27 януари
09,00 – 16,00 ч. – Конферентна зала, Дворец на културата
“Маскарадът в селото и в града” – научна конференция
10,00 – 17,00 ч. – Обединен детски комплекс
“Децата на Сурва“ – творческа забавачница
10,30 – 18,00 ч. – Общински младежки дом
“Мечкарница” – работилница за маски (продължава и през трите дни)
11,00 ч. - пред Общинския младежки дом
“Рецептите на Сурва” – кулинарни демонстрации и дегустации на
традиционни зимни ястия
13,30 ч. - Галерия „Любен Гайдаров“
“Сурва арт” – обща художествена изложба
14,00 ч. – пл. “Кракра”
“Сурвакариада” – младежко маскарадно дефиле
17,45 ч. – Централна градска част
Факелно сурвакарско дефиле
18,00 ч. – пред Двореца на културата
„Огънят на Сурва ”- концерт спектакъл и официално откриване на ХХVI
МФМИ “Сурва” – Перник`2017
19,30 ч. - Сурвакарско село
“Приятели без граници” – концертна програма на чуждестранните групи
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28 януари
10,00 – 17,00 ч. – Централна градска част
Състезателни фестивални дефилета
11,00 – 14,00 ч. - пред Двореца на културата
Втора сцена за гостуващите чуждестранни групи
11,00 – 16,00 ч. - пред Общинския младежки дом
„Детски панаир“ - творчески ателиета за маски, марионетки и колажи
18,00 ч. - Сурвакарско село
“Хайде на хорото” – фолклорна програма
29 януари
10,00 – 17,00 ч. – Централна градска част
Състезателни фестивални дефилета
11,00 ч. – Естрада, Градски парк
Кулинарно шоу с Иван Звездев
11,00 – 16,00 ч. - пред Общинския младежки дом
„Детски панаир“ - творчески ателиета за маски, марионетки и колажи
11,00 – 17,00 ч. - пред Двореца на културата
Втора неформална сцена за българските групи
18,00 ч. – пл. “Кракра”
“До нови срещи, Сурва ” – официално закриване на фестивала
30 януари
10,00 ч. – Конферентна зала, Дворец на културата
Пресконференция на журито и обявяване на резултатите от класирането на
маскарадните групи, участници в ХХVІ МФМИ „Сурва“ – Перник` 2017
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