ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО - ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК

месец юни 2011 година
01.06. /петък/
10.00 ч.
РМД - Мошино
10.00 ч.
Мемориал на миньорския
труд
10.00 ч.
ЦДГ № 15 “Райна
Княгиня”
10.00 ч.
пред НЧ “Пробуда-1935
г.”
кв. Бела вода
10.00 ч.
НЧ “Пробуда-1937 г.”
с. Кладница
10.30 ч.
На площада
с. Драгичево
10.30 ч.
Общински младежки дом
11.00 ч
пред Двореца на
културата
17.00 ч.
Пред Двореца на
културата
02.06./събота/
11.00 ч.
Пред Общинския
младежки дом
11.30 ч.
Паметник на Христо
Ботев
/пред ПЕМГ «Хр. Ботев»/
17.00 ч.
Площада в Г. Драгичево
с. Драгичево
18.00 ч.
местност ”Паметника”

Ден на детето – празник на открито, съвместна инициатива
с НЧ “Съзнание-1922” и НЧ “Искра-1960”
„Цветя в палитра“ – детски пленер
Празник в детската градина, инициатива на НЧ ” 7-ми
септември-1961 г.”
Увеселителни игри за деца

Изложба на детски рисунки
Детско утро, инициатива на НЧ “Пробуда-1922 г.”
Изложба рисунки на деца от ПДГ при ХІІІ ОУ „Св. св.
Кирил и Методий”
„Приказни вълшебства”- общоградски детски празник по
повод Международния ден на детето, инициатива на
Общинския младежки дом
Детски празник - инициатива на ОК Дворец на културата и
Стоматологичен център “ЕО Дент”
Арт училище по живопис, графика , батика - занимания
на школата по изобразително изкуство „Слънце”
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и
независимостта на България - общоградско поклонение,
поднасяне на венци и цветя
Традиционен събор на Горно Драгичево - концертна
програма на НЧ “Пробуда-1922 г.”
Традиционен събор, с участието на НЧ “Данчо Иванов1927 г.”
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кв. Калкас
03.06. /неделя/
16.30 ч.
В двора на училището
с. Големо Бучино
04.06. /понеделник/
12.30 ч.
ІV СОУ “Св. Климент
Охридски”
17.30 ч.
НЧ ”Съзнание – 1922 г.”
05.06. /вторник/
11.30 ч.
Пред Двореца на
културата
17.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
06.06. /сряда/
11.00 ч.
Клуб “Ален мак” в
НЧ “Искра-1960 г.”
кв.Изток
17.30 ч.
Галерия “Кракра”
18.00 ч.
Пред Общинския
младежки дом
07.06. /четвъртък/
11.30 ч.
Пред Двореца на
културата
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
08.06./петък/
10.00 ч.
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв. Мошино
09. 06./събота/
10.00 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
11.00 ч.

Традиционен събор в памет на загиналите във войните
бучинци – концертна програма на НЧ “Люлински изгрев1903 г.”
Прожекция на филма ”Пропуснат живот” и дискусия за
опасността от употребата на наркотици, инициатива на НЧ
“Искра-1960 г.”
Открит урок на Школата по класически балет
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
Концерт на Детската школа по пиано и Детската вокална
група „Хвърчило” към РМД – Мошино, със специалното
участие на КО „Орфей” при ОК Дворец на културата
“Българийо, за тебе те умряха” – среща разговор с
историка Милена Карамфилова
Дебютна изложба картини на Симоне Страхилова
Христова - възпитаник на Школа „Приложни изкуства” в
ОДК
„Фолклорна дъга” - концерт на танцова формация
„Майсторите на танца”
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
Продукция на класовете по пиано в Обединената школа по
изкуства
Пленер “Съзнание”, по повод 90 годишнината от
създаването на НЧ “Съзнание-1922 г.”
60 години от рождението на Йоана Николова - художник
/09.06.1952 г./ - литературна витрина
Арт училище по живопис, графика , батика - занимания
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Пред Общинския
младежки дом
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
11.06. /понеделник/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
19.00 ч.
Площада
С. Вискяр
12.06. /вторник/
11.30 ч.
Пред Двореца на
културата
17.00 ч.
Обединен детски
комплекс
17.30 ч.
Галерия “Арт салон”
13.06. /сряда/
17.00 ч.
пред Двореца на
културата
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
Галерия «Кракра»
14.06. /четвъртък/
11.30 ч.
Пред Двореца на
културата
16.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”

на школата по изобразително изкуство „Слънце”

17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
15.06. /петък/
10.00 ч.
Обединен детски
комплекс

Общ годишен концерт на възпитаниците на Обединената
школа по изкуства

Продукция на класовете по пиано и цигулка в Обединената
школа по изкуства
Концерт на възпитаници от класовете по пиано в
Обединената школа по изкуства
Св. Вартоломей – традиционен събо, концертна програма
на ОК Дворец на културата
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов при ОК Дворец на културата
„Дом на бъдещето” - изложба на Школата по
конструиране и макетиране
Картини от фонда на галерия “Марин Гогев” – изложба,
съвместна инициатива с НЧ “Съзнание – 1922 г.”
Концерт на АНПТ „Граовска младост”
Концерт на възпитаници от класовете по пиано и китара в
Обединената школа по изкуства
Изложба на преподаватели от Нов български университет
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
Годишен концерт на детската музикална школа при
читалището

Училищен празник на ОУ ”Св. Иван Рилски”
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16.00 ч.
Дворец на културата
18,00 ч.
Пред Общинския
младежки дом
16.06. /събота/
11.00 ч.
Пред Общинския
младежки дом
11.30 ч.
Обединен детски
комплекс
17.06. /неделя/
12.00 ч.
ТЕЦ “Република”
18.06. /понеделник/
16,30 ч.
Регионален исторически
музей
17.30. ч.
Галерия “Марин Гогев”
кв. Изток
18 – 30.06.
10.00 – 13.00 ч.
Регионален исторически
музей
19.06. /вторник/
10.30 ч.
кв. Проучване
11.30 ч.
Пред Двореца на
културата
19,00 ч.
Театрален салон “ Георги
Русев”

20.06. /сряда/
17.30 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”

Годишна изложба на възпитаници от класа по
изобразително изкуство в ОШИ
“ С предчувствие за лято” – концерт на творчески
формации на РМД - Мошино
Арт училище по живопис, графика , батика - занимания
на школата по изобразително изкуство „Слънце”
Концерт на Детски хор „Родна песен”

“Честит празник, енергетици!” - поздравителен концерт по
повод Деня на енергетика, инициатива на НЧ “Миньор2005 г.”
„Неизвестни неща за Георги Димитров“ – изложба по
повод 130 години от рождението на Георги Димитров
90 години от създаването на НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.
Мошино – тържествено честване и откриване на изложба
Пленер “Съзнание”2012
Ваканция в музея

«Лятната читалня» - инициатива на РБ «Св. Минков»:
„Засвирили са…- познаваме ли българските народни
инструменти?” - Нонка Кръстева представя
своята книжка на децата от ЦДГ в кв. Проучване
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
“Кланица” от Славомир Мрожек, режисьорНиколай
Ламбрев-Михайловски, сценография Чайка Петрушева,
участват: Михаил Петров, Савина Бързева, Аделина
Петрова, Александър Алексич, Ина Георгиева, Веско
Мезеклиев – копродукция на ОбДТ “Б. Дановски” и
театрална работилница “Сфумато”
Изложба от фонда на Художествената галерия, посветена
на 115-годишнината от рождението на Владимир Егер и
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55-годишнината от рождението на Иван Букарски
21.06. /четвъртък/
11.30 ч.
Пред Двореца на
културата
17.00 ч.
Пред Двореца на
културата
18.00 ч.
НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”
с. Дивотино
18.00 ч
пред Общинския
младежки дом
18.00 ч.
Център за отдих на
открито
Кв. Изток
22.06. /петък/
11.00 ч.
Галерия “Арт салон”
23.06. /събота/
8,00 ч.
Регионален исторически
музей
11.00 ч.
Пред Общинския
младежки дом
24.06. /неделя/
06.30 ч.
местност “Старо село”
с. Драгичево
07.00 ч.
Люлин планина, с.Люлин
14.00 ч.
Клуб на читалището
с. Кладница
11.00 ч.
Над стадион „Металург”
кв. Изток
26.06. /вторник/
11.30 ч.
Пред Двореца на
културата

Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
Концерт на АНПТ „Граовска младост”
85 години Народно читалище “Чичо Стоян” - честване
Годишен концерт на художествените състави на ОбМД
Концерт на ВФ ”Синева”, състав за буфосинхрон
„Тигретата” и хип-хоп формация при РМД - Мошино

“ Котка на разходка” - пърформанс за деца, изложба на
детски рисунки и фейс-арт за децата
„Еньовден в музея” - семейна неделя в музея
Арт училище по живопис, графика , батика - занимания
на школата по изобразително изкуство „Слънце”
Еньовден – читалищни инициативи

Еньовден – народно веселие, инициатива на НЧ ”Искра1960” и Съюза на пенсионерите
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
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27.06. /сряда/
17.00 ч.
Пред Двореца на
културата
18.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Дворец на културата
28.06. /четвъртък/
17,00 ч.
пред Двореца на
културата и Първо фоайе
11.30 ч.
Пред Двореца на
културата
18.00 ч
Пред Общинския
младежки дом
29.06./петък/
08.00 ч.
Храм „Св. св. Петър и
Павел”
с. Мещица
11.00 ч.
Манастир „Св. св. Петър и
Павел”
с. Дивотино
10.00 ч.
Храм „Св. Йеремия”
с. Рударци
12.30 ч.
Храм „Св. св. Петър и
Павел”
с. Кралев дол
30.06./събота/
11.00 ч.
Пред Общинския
младежки дом

„Лято, здравей!” – концерт на АНПТ „Граовска младост”
„Годишните времена” – Вивалди, концерт на КО „Орфей”
и студенти от майсторския клас на проф. Марио Хосен в
Нов български университет
Театрална изложба на декори, реквизит, костюми, плакати
и снимки
Концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон
Трифонов
„Къщата на промените”- шоу за Перник и младите

Петровден – традиционен събор

Традиционен събор

Традиционен събор – курбан
Традиционен събор

Арт училище по живопис, графика , батика - занимания
на школата по изобразително изкуство „Слънце”
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