
 

 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 
 

М. ФЕВРУАРИ  2016 г. 

 
 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 
 

 

1 февруари 

10,00 ч.  – Малък салон, Дворец на културата 

Пресконференция на журито на ХХV-я МФМИ „Сурва Перник - 2016” -

обявяване на класирането на маскарадните групи 

 

15.02.-01.03.2016 г. 

Осми Национален конкурс за мартеница “Пижо и Пенда” 

Организатори: НЧ ”П.К.Яворов-1926 г.” и Сдружение”Дай,бабо, огънче” 

гр.Перник 

 

19 февруари 

11,00 ч. – пред паметника на Васил Левски, гр.Перник 

„В памет на Апостола” – общоградско поклонение 
 

 

26 февруари 

17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата 

Награждаване на маскарадните групи, премирани на ХХV-я МФМИ „Сурва 

Перник - 2016” 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

 

                 12 февруари 

13,30 ч. – Районен младежки дом – кв. Мошино 

"С любов за теб" - творческо ателие - изработване на бижута от 

 бяла глина, съвместна инициатива на Школата по керамика  и основните  

 училища в кметство "Изток" 

 

18 февруари 

17,30 ч.  – Галерия “Кракра” 

Изложба на художниците водолеи  

 

25 февруари 

17,30 ч.  – Галерия “ Любен Гайдаров ” 

Изложба от фонда на Художествена галерия 

 

29 февруари 

17,30 ч.  – Галерия “Артсалон” 

Изложба на Мария Златкова и Евтим Постолов  

 

ІІІ. МУЗЕИ 



01- 29 февруари  

9,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

 Изложби: 

 „Маските на Сурва” 

„Пришълец от палеогена ”- фосили и минерали от фонда на РИМ-Перник 

„Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ - Перник”  

 

03- 15 февруари  

9,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

Фото изложба „Карнавалът в Монтевидео” 

 

19 февруари 

9,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей 

„Съратници” -  изложба по повод 143 години от гибелта на Апостола 

 

27 февруари  

10,30 ч. - Регионален исторически музей 

 „Марта” - Семейна събота в музея 

 

ІV. ТЕАТЪР  

                  

4 февруари 

19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

 „Ретро“ - автор Александър Галин 

Участват: Михаил Мутафов, Теодора Михайлова, 

Нели Вълканова, Юлияна Чернева,  Милена Кънева, 

Валентин Митев, Петя Янкова 

Гостува Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ - Варна 

 

 6 февруари 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра, анимация 2 D 

 

                  7 февруари 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра, анимация 2 D 

                  

10 февруари 

19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

„Вляво от асансьора“ 

Автор: Жерар Лозие 

Постановка: Васко Чушев 

Сценография: Стоян Чифлички - Танани 

Участват: Божидар Попчев, Татяна Петрова,  

Катрин Василева, Михаил Петров, Иван Хаджиянев,  

Иван Чипариков, Ивайло Аспарухов, Аделина Петрова,  

Веселин Мезеклиев, Виктория Кирилова 

                  



 13 февруари 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра, анимация 2 D 

 

          14 февруари 

11.00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра, анимация 2 D 

                 

 17 февруари 

19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

„Изневери в повече“ - от Артур Нюфийлд 

Постановка: Емил Марков 

Сценография: Милен Боричев 

Участват: Христо Гърбов, Албена Михова, Евгени 

Будинов, Александър Димов, Стела Ганчева,  

Стефан Попов, Ернестина Шинова 

        

20 февруари 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра, анимация 2 D 

 

18,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Концерт на  Танцова формация “Майсторите на танца” 

 

                 21 февруари 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра, анимация 2 D 

 

26 февруари 

18,30 ч.  - Театрален салон на Обединен детски комплекс 

„Слуга на двама господари” от Карло Голдони - постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” - ПРЕМИЕРА 

 

                  27 февруари 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра, анимация 2 D 

 

11,00 ч.- Общински младежки дом- голям салон 

„Мечо Пух”- куклен театър 

 

                  28 февруари 

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Кино в театъра, анимация 2 D 

                

       29 февруари 

19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“ 

„Мърлин Мърло“ от Николай Коляда 

Постановка Стайко Мурджев 



Участват: Ирмена Чичикова, Васил Дуев, Радина  

Кърджилова, Велислав Павлов 

Гостува Драматично-куклен театър „Иван Димов“ - Хасково 

 

V. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 
 

 

11 февруари 

17,30 ч. - Малък салон, Дворец на културата 

Концерт на Духовия оркестър и солисти с диригент Трифон Трифонов 

по повод Трифоновден 

 

16 февруари 

18,00 ч. - Малък салон, Дворец на културата 

Концерт на КО”Орфей” с участието на музиканти от Република Корея 
 

               19, 24 и 26 февруари 

   10,30 ч.- детските градини в кметство"Изток" 

  "Музикални приказки" - с участието на Школа по пиано , ДВГ 

"Хвърчило" и клуб по      художествена гимнастика"Едая"  

 Организатор:  РМД Мошино  
 

23 февруари 

13,00 ч. – ХІ-то ОУ”Елин пелин” гр.Перник 

Образователен концерт на Духовия оркестър, диригент Трифон Трифонов 

 

25 февруари 

17,30 ч. - Малък салон, Дворец на културата 

„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на Народния оркестър при ОК 

Дворец на културата с ръководител Венцислав Андонов и солисти – студенти,  

проект по програма „Дебюти” на НФК 

 

VІ. ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

10 февруари 

18,00 ч.- Общински младежки дом- второ фоайе 

Открит урок на Модерен балет „Диденс” 

 

18 февруари 

17,30 ч.- Общински младежки дом –сладкарница 

„Мама, татко и аз +”  забавно състезателно шоу 

 

VІІ. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

 

     01 февруари  

14,00 ч. – Клуб на пенсионера, НЧ “Светлина-1919 г.” с. Студена 

Св.Трифон Зарезан – честване 

 

 

17,00 ч. – НЧ “Пробуда-1928 г.” с.Богданов дол 



“Трифон Зарезан” – пресъздаване на обичая  

                   

09 февруари 

11,30 ч. – НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток 

Среща-разговор с историка Милена Карамфилова по повод 143 години от  

обесването на Васил Левски 

 

12  февруари 

14.00 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” гр.Батановци 

 “Любов и вино” –честване на “Трифон Зарзан” и “Св.Валентин”  

 

17,00 ч. – Арт салон на ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и Методий ,НЧ “Аврора-2013 г.” 

Ден на влюбените – работилница за изработване на валентинки с деца от 

ОДЗ № 4 “Чуден свят”  

 

17,00 ч. – НЧ “Светлина-1919 г.” с. Студена 

“Свети Валентин”– честване 

 

17,30 ч. – ХГ “Марин Гогев” кв.Изток, НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

“Любовта и виното” - изложба 

 

18,00 ч. – Клуб “Встреча” , НЧ “Миньор-2005 г.” 

“Ти и аз” – вечер на съвременната любовна поезия 

 

18,00 ч. – VIP Gallery, НЧ “Нови хоризонти-2009 г.” 

“Нарисувай ми сърце” – Арт инсталация и творчески дебют на възпитаници 

от школата по изобразително изкуство 

      

  14 февруари  

11,00 ч. – НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

Св.Трифон Зарезан и Ден на лозаря – честване 

 

13,00 ч. - НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора 

Ден на лозаря – честване 

 

14, 00 ч. – НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с.Витановци 

“Трифон Зарезан” и “Св.Валентин” – честване 

 

  15 февруари  
14,00 ч. – НЧ “7-ми септември-1961 г.”  

“С аромат на чаша вино” – честване на “Трифон Зарезан” 

   

16 февруари 

17,00 ч. –клуб на НЧ “Елин Пелин-1903 г.”  

Клуб “Надежда” – “Именяци-Веселяци” 

 

  17 февруари  

10,00 ч. – Център за деца с увреждания  



“С отворено сърце” – игри и творчески занимания за деца, посветени на 

Международния ден на спонтанните актове на доброта 

Организатор: НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

 

15,00 ч. – ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и Методий”,  НЧ “Аврора-2013 г.”  

Клуб “Аз съм българче” “Традиционните български празници през 

м.февруари” - – беседа 

 

18 февруари 

13,00 ч. – библиотека на НЧ “Просвета-1903 г.” гр.Батановци 

Мултимедийна презентация посветена на живота и делото на Васил Левски 

 

13,30 ч. – Общински младежки дом  

Викторина-състезание “Васил Левски – живот и дейност” 

Организатор: НЧ “Елин Пелин-1903 г.” ,VІ, VІІ и VІІІ училища – гр. Перник  

 

  19 февруари  

10,00 ч. – салона на пощата, НЧ “Пробуда-1922 г.” с.Драгичево 

Изложба на мартеници 

 

14,00 ч. – НЧ “7-ми септември-1961 г.” 

“Неуловимият” – изложба за живота и делото на Васил Левски 

 

14,00 ч. – Х ОУ “Алеко Константинов”, НЧ “Аврора-2013 г.” 

Клуб “Аз съм българче” “Традиционните български празници през 

февруари” - беседа 

 

17,30 ч. – ХГ “Марин Гогев” кв.Изток, НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

“Васил Левски” – среща-разговор за революционера 

 

            22февруари 

13, 30 ч. – ХГ “Марин Гогев” кв.Изток, НЧ “Съзнание-1922 г.” кв.Мошино 

“Работилница за мартеници” 

 

16,00 ч. – Минна дирекция – ІІ- ро фоайе  

“Мартенски радости” - изложба на деца от Арт академия при НЧ “Миньор-

2005 г.”  

 

17,30 ч. – Минна дирекция, тържествена зала, НЧ “Миньор-2005 г.” 

“100 години кино. Откриване на годината на руското кино” 

 

25 февруари  

10,00 ч. – клуб на НЧ “7-ми септември-1961 г.” 

Работилница за мартеници 

 

            26 февруари 

10,00 ч. – 16,00 ч. – Арт-център, НЧ “Нови хоризонти-2009 г.” 

“Светът в нюанси” – отворено Арт-ателие за професионални творци, деца,  



родители и учители. 

 

  29 февруари 

10,00 ч. – Общински младежки дом 

Изложба на мартеници от VІІІ Национален конкурс за мартеница “Пижо и 

Пенда” 

Организатори:НЧ ”П.К.Яворов-1926 г.” и Сдружение”Дай,бабо, огънче”  

         

10,30 ч. – ЦДГ № 2 , НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

Работилницата на Баба Марта – правене на мартеници заедно с деца и 

родители 

 

11,00 ч. – НЧ “Св.Паисий Хилендарски-1927 г.” с. Кралев дол 

Работилница за мартеници 

 

18,00 ч. - Минна дирекция, тържествена зала  

Вечер на любителското творчество за участниците в любителските 

формации при НЧ “Миньор-2005 г.”  

 

 

 
 


