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КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК 
 

М.  АПРИЛ  2016 г. 

 
 

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

 

25 април 

18,00 ч. - Галерия “Любен Гайдаров” 

Изложба от колекцията на Светлин Русев 

 

20 – 22 април 

Конкурс „Талантите на Перник” 

 

Програма 

 

20 април  

10,00 ч. - 13,00 ч.  – Обединен детски комплекс, театрален салон 

14,00 ч.-  18,00 ч.- Обединен детски комплекс, театрален салон 

Танцово изкуство   

    

21 април  

10,00 ч. - 13,00 ч. – Обединен детски комплекс, театрален салон 

14,00 ч.-  18,00 ч.- Обединен детски комплекс, театрален салон 

Театрално изкуство 

22 април   

10,00 ч. - 13,00 ч. – Обединен детски комплекс, театрален салон 

14,00 ч.-  18,00 ч.- Обединен детски комплекс, театрален салон 

Музикално изкуство 

 

22 -  24 април 

ХІ  Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални 

инструменти 

Х   Международен конкурс за детска рисунка 

 

Програма 

22 април 

16,30 ч. - Дворец на културата, Второ фоайе 

Откриване на изложба на наградените от  Х  Международен конкурс за 

детски рисунки и тържествена церемония по награждаване 

18,00 ч. -  Дворец на културата, галерия „Л. Гайдаров”   

Откриване на ХІ Международен конкурс за млади изпълнители на 

класически музикални инструменти и концерт на наградените от конкурса 

през 2015 г. 

 

23 април 
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8,30 ч. -  Дворец на културата, малък салон  и галерия „Л. Гайдаров”,   

Конкурсен тур по възрастови групи и категории; 

Обявяване на резултатите от конкурсния тур; 

Творческа среща на участници, преподаватели, жури и гости на конкурса 

 

24 април 

17,00 .ч -  Дворец на културата, малък салон   

Награждаване и Гала- концерт на лауреатите от ХІ Международен конкурс 

за млади изпълнители на класически музикални инструменти 

 

28 април 

14,00 ч. – пл. „Кракра” 

„Писано  яйце” – конкурс за боядисване на яйца, с участието на ученици от 

пернишките училища 

 

12 - 13 април 

   10,00 ч. – Районен младежки дом - Мошино 

  XVII Панорама на средните училища в област Перник 

  Оганизатор : РМД Мошино и РИО- Перник 

 

14-15  април 

10,00 ч.- 17,00 ч.- Общински младежки дом, Първо фоайе 

Панорама на средните училища в Област Перник 

 

ІІ. ГАЛЕРИИ  

                     

 7 - 8  април 

 10 ,30 ч. – Районен младежки дом - Мошино 

„Празник на глината” – творческо ателие. Отворени врати на Школата по 

керамика при РМД – Мошино 

 

7 април 

18,00 ч.  – Галерия “Любен Гайдаров” 

„ Пространство, време , памет”  - изложба живопис на Албино Пити  

 

15 април 

17,30 ч. – галерия „Марин Гогев”кв. Изток 

Обща великденска изложба на пернишки художници  

 

19 април 

17,30 ч.  – Галерия “Артсалон” 

Традиционна Великденска изложба  

 

21 април 

17,30 ч.  – Галерия “Кракра” 

Юбилейна изложба живопис на Костадин Костадинов 
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25 април 

14,00 ч. – Обединен детски комплекс, изложбена зала 

Великденска изложба на школите по изобразителни изкуства в ОДК 

 

27 април 

14,00 ч. – Обединен детски комплекс, изложбена зала 

„Най-оригинално великденско яйце и великденски сувенир” – изложба и 

награждаване на участниците в конкурса 

 

27 април 

17,00 ч. – Дворец на културата, р-нт „Двореца” 

„Деца помагат на деца”- благотворителен базар в подкрепа на децата от Център 

за настаняване от семеен тип – кв.Изток 

 Организатор : IX ОУ”Т.Ненков”, Кметство „Изток”и РМД - Мошино 

 

ІІІ. МУЗЕИ 

 

4– 8 април 

9,00 - 12,00 ч. – Регионален исторически музей 

 „Ваканция в музея“ – творчески ателиета за деца и ученици 

 

18 април 

Международен ден за опазване на паметниците на културата 

10,00 ч. – 17,00 ч.- Регионален исторически музей 

Ден на отворените врати 

 

18 – 28 април 

„Великденско ателие“ – изнесени работилници в детските градини и училища 

 

22 април 

16,00 ч. - Регионален исторически музей 

„Пътят на времето“ – изложба, реставрация и представяне на урни и дарове от 

некропол Дрен 

 

23 април 

10,00 ч.-  Регионален исторически музей 

Семейна събота в музея - „Великден“ 

 

ІV. ТЕАТЪР  

                   

                 3 април 

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

Кино в театъра - „Кумба“, анимация 2 D 

 

                 7 април 

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

Кино в театъра  -„Маймунджелъци“, анимация 2 D 
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                   8 април 

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

Кино в театъра - „Гнездото на дракона“, анимация 2 D 

 

                 9 април 

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

Кино в театъра - „Кумба“, анимация 2 D 

 

                  11 април 

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

 „Луда нощ по френски“  

Постановка: Стефан Къшев 

Участват: Латинка Петрова, Вяра Табакова, Васил Драганов, Любомир 

Петкашев, Владислава Николова 

Гостува театър „Сълза и смях“ - София 

  

                 16 април 

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

Кино в театъра  - „Царството на жабоците“, анимация 2 D 

 

                17 април 

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

Кино в театъра  - „Дъщерята на фараона“, анимация 2 D 

 

                  18 април 

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

„Лавина“ 

Автор: Тунджер  Джудженоглу 

Постановка и режисура: Румен Рачев 

Постановка и режисура: Боряна Георгиева 

Сценография: Петьо Начев 

Участват: Стоян Алексиев, Йорданка Стефанова, Адриана Петрова, Стела 

Здравкова, Асен Диков, Николай Брънзалов, Александър  Митев 

Гостува Драматичен театър - Кюстендил 

 

19 април 

18,30 ч. – Обединен детски комплекс, театрален салон 

„Слуга на двама господари” – от Карло Голдони, постановка на ДЮТ 

„Мускетарите” 

 

23 април 

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

Куклен театър 

 

25  април 

19,00ч. – Театрален салон „Георги Русев“  
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„Вечеря за тъпаци“ от Франсис Вебер 

Превод: Красимир Мирчев 

Постановка:  Иржи Менцел 

Декор: Чайка Петрушева 

Костюми: Петя Стойкова 

Фотограф: Иво Хаджимишев 

Участват: Христо Гърбов, Иван Бърнев, Йорданка Стефанова, Веселин Ранков, 

Жанет Йовчева, Калин Сърменов, Ана Вълчанова 

Гостува Сатиричен театър „Ал. Константинов“ - София 

 

V. БИБЛИОТЕКИ 

 

1 април 
10, 30 ч.- Регионална библиотека „Св. Минков”, голяма читалня и детски отдел                           

„Книжчице любима, хайде, разкажи ми!”- представяне на новопостъпилата 

литература в Детския отдел  на ученици от началния курс на СОУ ”Св. Иван 

Рилски” и „Празник на буквите” 

 

14 април 

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

„ОЧИ В ОЧИ” -  гостува  Аксиния Михайлова, поетеса,  носител                                    

на наградата   „Гийом  Аполинер”, Франция  

Организатор:Р егионална библиотека  „Св. Минков” 

 

21април 

17,30 ч.   -  Клуб на дейците на културата, Дворец на културата   

"АМИ ТОВА Е" - Представяне на новата книга на Христо Стоянов                                
Организатор:Р егионална библиотека  „Св. Минков”и Клуб на дейците на 

културата 

 

22 април 

 14,00 ч.- Регионална библиотека „Св. Минков”, голяма читалня 

  Маратон на четенето -  ученици от Професионална гимназия  по енергетика 

и минна промишленост  четат  творби на пернишки автори                                                                              

 

VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ 
 

1 април 

11,00 ч.  и  12,30 ч. –Дворец на културата, малък салон 

„Карнавал на животните” – концерт на КО „Орфей” за ученици от пернишки 

училища,  диригент Райчо Христов 
 

2 април 

11,00 ч. – пред Дворец на културата 

Концерт на Танцова формация „Майсторите на танца” 

 

5 април 
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11,30 ч.  – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър,  диригент Трифон Трифонов 
 

8 април 

Международен ден на ромите 

11,30 ч.  – пред Двореца на културата 

Концерт на Духовия оркестър,  диригент Трифон Трифонов 
 

10 април 

11,00 ч.  –Дворец на културата, Музикално фоайе 

Матине – концерт на КО „Орфей” и солисти,  диригент Райчо Христов 
 

12 април 

18,00 ч. - Дворец на културата, галерия „Л. Гайдаров”  

Концерт на Концертно дуо от гр. Карлсруе, Германия - виолончело и пиано 
 

21 април 

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

„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 

 

26 април 

17,00 ч. – Обединен детски комплекс, театрален салон 

Благотворителен концерт на ДЮФА „Граовче” 

 

27 април 

18,00 ч. – Дворец на културата, Второ фоайе 

Пролетен  концерт на хор „Родна песен” 

 

VІІ. ЧЕСТВАНИЯ И ГОДИШНИНИ 

     

22 април 

10,00 ч. – парково пространство пред Кметство „Изток” 

"Земя като една човешка длан"- празнични прояви, посветени на Световния 

ден на земята,  в партньорство с училища и детски градини 

Организатор:  Кметство „Изток”, РМД -Мошино, РИОСВ - Перник          

 

26 април 

17,00 ч. – Дворец на културата, малък салон 

 „90 г. от рождението на писателя Цанко Живков” - честване 

   

14,00 ч. - Обединен детски комплекс 

„Достойни сме, Родино” – състезание с участието на ученици от Х ОУ „Алеко 

Константинов”, ХІ ОУ „Елин Пелин”, ХІІІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ 

„Д-р Петър Берон” и ОУ „Св. Иван Рилски”, по повод  140 г. от Априлското 

въстание 
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VІІІ.  ШОУ-ПРОГРАМИ 

 

4 април 

11,00 ч. -  пред Общински младежки дом 

„Мегдански хора” – училище по танци с Детско-юношески фолклорен 

ансамбъл”Чудно оро” 

 

5 април  

11,00 ч.-  пред Общински младежки дом 

Училище по танци с танцова школа „Ситара денс” 

 

6 април 

11,00 ч.- пред Общински младежки дом 

Училище по танци с Модерен балет „Ди Денс” 

 

8 април  

11,00 ч.-  пред Общински младежки дом 

Училище по танци с хип-хоп група „Switch” 

                   

14 април 

18,30 ч. – Театрален салон „Георги Русев“ 

Концерт на Веселин Маринов 

 

24 април  

11,00 ч.-  пред Общински младежки дом 

„Люлки по цветница”- фолклорен празник с ДЮФА „Чудно оро” 

 

28 април  

17,30 ч.- Общински младежки дом, сладкарница 

„Мама, татко и аз +”  забавно състезателно шоу 
 

ІХ. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 

 

  1 април  

10,00 ч. –ОДЗ „В. Терешкова” 

Поговорки и весели случки, представени от деца 

Организира: НЧ “Просвета-1909 г.” гр.Батановци 

 

  2 април  

10,00 ч. – НЧ “Пробуда-1937 г.” с. Кладница 

“Любим герой от любима книга” – изложба на детски рисунки и обсъждане на 

героите и книгите 

 

4 април 

10,00 ч. – НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода 

150 години от рождението на Чичо Стоян – честване 

130 години от рождението на Ран Босилек – честване 
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8 април  
10, 00 ч. – НЧ “Рома-2001 г.” 

Международен ден на ромите - честване  

 

10, 00 ч. – местност ”Анев дол” 

Ден на гората – спортен празник с жителите на селото 

Организира: НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора 

 

14.00 ч. – на площадката на ул.”17-та” кв.Рудничар 

Международен ден на ромите  - концертна програма 

Организира: НЧ “Рудничар-1997 г.” кв.Рудничар 

 

9 април 

16, 00 ч. – Клуб “Встреча”  

“Музикален 5 O`clok” – среща с композитора Михаил Добрев и артистите 

Калина Диханова и Агрипина 

Организира: НЧ “Миньор-2005 г.”  

 

  12 - 13 април  

12,00 ч.- 13,00 ч. – НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

“Театър на маса” - с участието на ученици от  СОУ “Д-р Петър Берон”  

 

13,00 ч. – VІ СОУ “Св.св.Кирил и Методий”  

“Цветни парченца от детството” – творчески експеримент в областта на 

изобразителното изкуство “колаж” 

Организира: НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

 

  18 април  

14,00 ч. – НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

“Театър на маса” - с участието на ученици от ІІІ клас от VІ СОУ “Св.св.Кирил 

и Методий”  

 

19 април 

12,00 ч. -  галерия „Марин Гогев“ кв. Изток 

„140 г. от Априлската епопея ” - викторина  

Организира: НЧ “Съзнание-1922 г.”  

 

20 април  

13,30 ч. – НЧ “Елин Пелин-1903 г.” 

Среща- разговор  на поетесата Цветанка Бъчева с ученици от ІІІ клас на VІІІ 

ОУ “Кракра Пернишки”  

Изложба на Школата по изобразително изкуство 

 

13,30 ч. – Х ОУ “Алеко Константинов”  

Клуб “Аз съм българче” – обичаи и традиции на българите през месец април 

Организира: НЧ “Аврора-2013 г.” кв.Изток 
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17,30 ч. – Минна дирекция  

Проект  “100 години кино. 10 шедьовъра на руското кино” 

Организира: НЧ “Миньор-2005 г.”  

 

  21 април  
13,00 ч. –НЧ “Елин Пелин-1903 г.”  

Беседа по повод Международният ден на книгата и авторското право с 

учениците от V клас на VІІІ ОУ “Кракра Пернишки”  

 

15,30 ч. – ХІІІ ОУ “Св.св. Кирил и Методий”  

Клуб “Аз съм българче” – обичаи и традиции на българите през месец април 

Организира: НЧ “Аврора-2013 г.” кв.Изток 

 

21 – 22 април 

11,30 ч. –НЧ “Елин Пелин-1903 г.”  

Маратон на четенето – с участието на ученици от СОУ „Д-р Петър Берон” 

 

  22 април  

     Световен ден на земята 

10,00 ч. – цветните алеи пред НЧ “Пробуда-1935 г.” кв. Бела вода  

Цветен празник – засаждане на цветя 

 

10,00 ч. – хижа “Славей”, планина Голо бърдо 

“Да посадим дърво” 

Организира: НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

 

11,00 ч. – ОДЗ № 11 “Знаме на мира”  

Засаждане на дърво и детски празник 

Организира: ОДЗ № 11 “Знаме на мира”, НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток и 

РИОСВ гр.Перник 

 

17,30 ч. – галерия „Марин Гогев” кв. Изток 

„Стихове за малки и големи” - представяне стихосбирката на Невена Радева  

Организира: НЧ “Съзнание -1922 г.”  

 

18,00 ч. - Минна дирекция,  тържествена зала   

Пролетен концерт на Дамски вокален ансамбъл “АГАПЕ”  

Организира: НЧ “Миньор-2005 г.”  

 

  23 април  

 ЛАЗАРОВДЕН – читалищни изяви 

08,00 ч. –НЧ “Пробуда-1935 г.” кв. Бела вода 

      НЧ “Христо Ботев-1961 г.” с. Люлин 

09,00 ч. –НЧ”Пробуда-1922 г.” с. Драгичево 

      НЧ”Отец Паисий-1928 г.” с. Витановци 

10,00 ч. –НЧ “Просвета-1909 г.” кв.Църква 
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      НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” с. Дивотино 

      НЧ “Васил Левски-1968 г.” с. Рударци 

      НЧ”Пробуда-1937 г.” с. Кладница 

      НЧ”Пробуда-1928 г.” с. Богданов дол 

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

 

12,00 ч. – местността:”Мъртвака” 

Традиционен събор 

Организира: Кметство и НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с.Ярджиловци 

 

14,00 ч. – Клуб на пенсионера 

“Ой, Лазаре, Лазаре” – тържество по повод Лазаровден и Цветница 

Организира: НЧ “Пробуда-1928 г.” с. Богданов дол 

 

18,00 ч. – VIP Gallery – комплекс “Елена”  

Представяне на реплики по картини на Иван Мърквичка по повод 160 

години от рождението му 

Организира: НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

 

       24 април  

    ЦВЕТНИЦА/ВРЪБНИЦА/ 

 

10,00 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” кв. Църква 

“Цветница” – празнуване 

 

11,00 ч.- река “Мещичка” 

Пресъздаване на обичая “Кумичене” 
Организира: НЧ “Отец Паисий-1928 г.” с. Витановци 

 

14,00 ч. – залата на кметството 

Пресъздаване на обичая “Връбница” 

Организира: Кметство и НЧ “Димитър Полянов-1927 г.” с. Расник 

 

   26 април  

10,00 ч. – галерия „Марин Гогев” кв. Изток 

Великденски шах-турнир  

Организира: НЧ “Съзнание-1922 г.”  

     

12,50 ч. – ХІІІ ОУ “Св.св. Кирил и Методий”  

Среща-разговор с отец Александър за Лазаровден, Цветница и Великден 

Организира: НЧ “Искра-1960 г.” кв. Изток 

  

    27 април  

9,30 ч. – Дневен център за възрастни хора 

Пролетни празници – Лазаровден, Цветница и Великден и кулинарна  изложба 

Организира: НЧ “П.К. Яворов – 1926 г.” с.Мещица 
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14,00 ч. – Клуб “Ален мак” кв.Изток 

“Ой, Лазаре, Лазаре” – тържество за Лазаровден и Цветница 

Организира: НЧ “Искра-1960 г.” кв.Изток 

 

  28 април  
11,00 ч.- галерия „Марин Гогев” и пред Кметство „Изток“ 

Ритуално боядисване на яйца и украса на великденско дърво  

Организира: НЧ “Съзнание -1922 г.”  

 

10,00 ч. – НЧ “Пробуда-1935 г.” кв. Бела вода 

“Приказка без край – писане на яйца” 

 

10,00 ч. – НЧ “Св.Паисий Хилендарски-1927 г.” с. Кралев дол 

Изложба на боядисани яйца 

 

10,00 ч. – НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора 

“Писано яйце” – боядисване на великденски яйца 

 

10,00 ч. – ОУ “Отец Паисий” с. Ярджиловци 

Ритуално боядисване на великденски яйца и  конкурс за най-красиво 

боядисано яйце 

Организира: ОУ”Отец Паисий” и НЧ “Христо Ботев-1940 г.” с. Ярджиловци 

 

11,00 ч. – НЧ “Пробуда-1937 г.” с. Кладница 

Боядисване на великденски яйца 

 

12,00 ч. – НЧ “Пробуда-1928 г.” с. Богданов дол 

Боядисване на великденски яйца и изложба 

 

13,00 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” гр. Батановци 

Боядисване на яйца 

 

13,30 ч. – Арт център “Нови хоризонти-2009 г.”  

Представяне на великденска експозиция с творби на участници в 

школите по изящни и приложни изкуства 

Организира: НЧ “Нови хоризонти-2009 г.”  

 

30 април  

18,00 ч. – НЧ “Просвета-1909 г.” кв. Църква 

Великденски концерт 

 

 

 

 

 

 

ВАКАНЦИОНЕН ОТДИХ 
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Април`2016 

 

1 април 

11,00 ч.  и  12,30 ч. –Дворец на културата, малък салон 

„Карнавал на животните” – концерт на КО „Орфей” за ученици от пернишки 

училища,  диригент Райчо Христов 

 

4 април 

10,00 ч. – 14,00 ч. – Обединен детски комплекс, Балетно студио „Вая” 

„Танцувални стъпки” - начални уроци по танци  

 

10,00 ч. – 14,00 ч. – Обединен детски комплекс, Школа по изобразително 

изкуство 

Ателие „Изобразително изкуство” 

 

10,00 ч. – 14,00 ч. – Обединен детски комплекс, Школа по английски език 

„Играем и учим” – забавен и разговорен английски 

 

11,00 ч. -  пред Общински младежки дом 

„Мегдански хора” – училище по танци с Детско-юношески фолклорен 

ансамбъл”Чудно оро” 

 

4– 8 април 

10,00 ч. – 14,00 ч. – Обединен детски комплекс 

Четем приказки и играем роли - актьорско майсторство и куклен театър с 

ДЮТ „Мускетарите” 

 

4– 8 април 

10,30 ч. и 11,30 ч. – Обединен детски комплекс 

Кино в ОДК - прожекция на детски филми 

 

4– 8 април 

9,00 - 12,00 ч. – Регионален исторически музей 

 „Ваканция в музея“ – творчески ателиета за деца и ученици 

 

5 април  

10,00 ч.- 14,00 ч. – Обединен детски комплекс, ДЮФА „Граовче” 

„Танцувални стъпки” - начални уроци по народни танци 

 

11,00 ч.-  пред Общински младежки дом 

Училище по танци с танцова школа „Ситара денс” 

 

6 април 

10,00 ч.- 14,00 ч.–Обединен детски комплекс, Школа по изобразително изкуство 

Ателие „Изобразително изкуство” 

 

11,00 ч.- пред Общински младежки дом 
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Училище по танци с Модерен балет „Ди Денс” 

 

7 април 

10,00 ч.- 14,00 ч. – Обединен детски комплекс, ДЮФА „Граовче” 

„Фолклорът” – народно пеене и традиции 

 

7 - 8  април 

 10 ,30 ч. – Районен младежки дом -  Мошино 

„Празник на глината” – творческо ателие. Отворени врати на Школата по 

керамика при РМД – Мошино 

 

8 април  

10,00 ч.- 14,00 ч. – Обединен детски комплекс, Хор „Родна песен” 

Детска и забавна музика 

 

10,00 ч.- 14,00 ч. – Обединен детски комплекс, Школа по спортни танци 

„Танцувални стъпки” - начални уроци по танци 

 

11,00 ч.-  пред Общински младежки дом 

Училище по танци с хип-хоп група „Switch” 

 


