ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. януари 2015 година
01.01./ четвъртък/
08.00 ч.
Васильовден - честване
НЧ “Васил Левски-1968”
с. Рударци
05 – 31.01.
09.00 – 17.00 ч.
Изложби:
Регионален исторически музей
 „Творби на учители-приложници от пернишките
детски градини “
 „Колекция “Въоръжение и снаряжение“
06.01. /вторник/
9,00 ч.
НЧ ”Васил Левски-1968”
с. Рударци
10,00 ч.
НЧ ”Св.св.Кирил и Методий1913”
с. Вискяр
НЧ “Пробуда-1937”
с. Кладница
14,00 ч.
НЧ ”П.К.Яворов-1926”
с. Мещица
17,00 ч.
НЧ “Димитър Полянов-1927”
с. Расник
07.01. /сряда/
14.00 ч.
НЧ ”Светлина-1919”
с. Студена
08.01./четвъртък/
11.00ч
Общински младежки дом
14.00 -18.00 ч.
Народните читалища
18.00 ч.
Кафе-център
с. Богданов дол

Йордановден - честване

Ивановден – честване с участниците от Пенсионерския
клуб
Благотворителна изложба на сурвачки за събиране на
средства за Музей на маската, съвместна инициатива с
РЕКИЦЧ и народните читалища
Бабинден - честване
“Честит имен ден на Васил, Йордан, Иван” - ,
инициатива на НЧ “Пробуда-1928”
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18.00 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
9.01. /петък/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
10.01. /събота/
11.00 ч.
Арт салон
ХІІІ ОУ “Св.св.Кирил и
Методий”
12.01./понеделник/
11.30 ч.
ОУ ”Отец Паисий”
с. Ярджиловци
17,30 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
13.01. – 14.01.
По селища
13.01. /вторник/
10.00 ч.
Дневен център за възрастни
хора
с. Мещица
18.00 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
14.01./сряда/
14.00 ч.
НЧ ”7-ми септември-1961”
15.01. /четвъртък/
17.30 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
16.01. /петък/
10.55 ч.
ХІ ОУ ”Елин Пелин”
17.01. /събота/
12.00 ч.
местност ”Корсеева поята”
с. Богданов дол
19.01. /понеделник/
18.00 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
20.01. /вторник/
14.00 ч.
Х ОУ “Алеко Константинов”

Концерт на децата от школата по китара и цигулка,
инициатива на НЧ “Съзнание-1922”
„С песен в сърцето” – гостуват деца изпълнители на
народна музика, съвместна инициатива с Кабелна
телевизия „Кракра”
Съботно арт ателие за изработване на сурвакарски
маски, инициатива на НЧ “Аврора-2013 г.”

Работилница за маски, сурвачки и картички,
инициатива на НЧ “Христо Ботев-1940”
“Непознатият Стефан Георгов” – изложба на творби от
частни сбирки
Народен обичай “Сурва” – местни маскарадни игри
Ден на българското кино - прожекция на филм,
инициатива на НЧ “П.К. Яворов-1926”
Ден на българското кино - прожекция на филм,
инициатива на НЧ “Съзнание-1922”
“Граовска трапеза” – обичаи от родния край
Зимна вечер с музика, поезия и вино, инициатива на НЧ
“Съзнание-1922”
Беседа за здравословното хранене при децата,
инициатива на НЧ”Искра-1960”
Антоновден – празник на открито, инициатива на НЧ
“Пробуда-1928”
80 години от рождението на Дамян Дамянов литературна вечер - гостува Надежда Захариева,
инициатива на НЧ “Съзнание-1922”
Клуб ”Аз съм българче” - запознаване със зимните
традиционни празници и обичаи, инициатива на НЧ
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“Аврора-2013”
21.01. /сряда/
10.00 – 18.00 ч.
Народните читалища
19.00 ч.
Театрален салон
„Георги Русев “
23.01./петък/
17,30 ч.
Общински младежки дом
24.01. /събота/
11.00 ч.
Общински младежки дом
25.01./неделя/
09.00 ч.
параклис “Св. Григорий”
с. Черна гора
11.00 ч.
Галерия “Л. Гайдаров”
Дворец на културата
26 – 29.01.
По график
Детски градини и училища
27.01./вторник/
15.00 ч.
ХІІІ ОУ “Св.св. Кирил и
Методий”
16,00 ч.
Регионален исторически музей
17,00 ч.
Обединен детски комплекс
28.01./сряда/
14.00 ч.
в двора на ХІІІ ОУ
“Св.св.Кирил и Методий”
29.01. /четвъртък/
14.00 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
16.00 ч.
НЧ ”Елин Пелин-1903 г.”
17.30 ч.
Малък салон

Бабинден – честване
„Симулатор за чифтосване“ от Джоузеф Скримшоу,
режисьор Пламен Панев, участват: Йоана Буковска,
Георги Спасов, Герасим Георгиев - Геро
“Към върха” – литературно-музикална вечер по повод 75
години от рождението на Владимир Висоцки, инициатива
на НЧ “Миньор-2005”
Куклен театър
Григоровден – честване, с участието на НЧ ”Наука1968”
Матине – концерт на КО „Орфей” с диригент Райчо
Христов
„Сурва, сурва, весела година!” – пътуваща забава, група
ученици от ОУ „Св. Иван Рилски” съвместно с Детския
отдел на Регионална библиотека „Светослав Минков”
представят народните обичаи
Клуб ”Аз съм българче” – запознаване със зимните
традиционни празници и обичаи, инициатива на НЧ
“Аврора-2013”
„Дарове за Перник“ – изложба на предмети, подарени от
гости на града
“Мечо Пух”– куклена постановка на ДЮТ
“Мускетарите”, премиера
Туристически тренинг в чест на Алеко Константинов –
създател на българското туристическо движение
- развлекателно-образователни занимания за туристическо
ориентиране, инициатива на НЧ “Аврора-2013”
“Лица от кал” – изложба на ученици от ІХ ОУ ”Темелко
Ненков”, съвместна инициатива с НЧ “Съзнание-1922”
Клуб “Родознание”- среща на пернишки родове,
съвместна изява с Регионален исторически музей
„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на
Народния оркестър с ръководител Венцислав Андонов
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Дворец на културата
30.01. – 01.02
По отделна програма

ХХІV Международен фестивал на маскарадните игри
“Сурва”– Перник 2015

ХХІV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ
„СУРВА“ – ПЕРНИК` 2015
СЪПЪТСТВАЩИ ИЗЯВИ
13.01 – 14.01
Селищата от региона
13.01 /вторник/
10.30 – 17.00 ч.
РБ “Св. Минков”
18.00 ч.
Центъра
с. Лесковец
14.01 /сряда/
13.00 ч.
НЧ ”Елин Пелин-1903”
17.30 ч.
Общински младежки дом
14 – 15.01.
14.00 ч.
РМД – Мошино
15. 01 /четвъртък/
17.30 ч.
Галерия „Кракра“
15.01 – 17.01
12.00 – 16.00 ч.
15.01 /четвъртък/
София
16.01 /петък/
Благоевград
17.01 /събота/
Кюстендил
15.01 – 29.01
Детските градини

Народен обичай „Сурва“ – местни
маскарадни игри
„Сурва в Перник през годините” – изложба
Народен обичай „Сурва“ – ритуално
откриване на празниците в с. Лесковец –
носител на голямата награда – сребърна
маска, от ХХІII МФМИ “Сурва”
“Как се прави Сурва” - Клуб “Ателие” с
ученици от ОУ ”Св. Иван Ралски”
„Мама и аз… по Сурва”– забавно
състезателно шоу
„Маската в маскарадните игри” –
отворени врати на Школата по керамика
Стъклопластика – изложба на Светослав
Савов
“Заповядайте в Перник!” – рекламни акции
на фестивала в градовете от Югозападния
регион

„Да бъде!“ – детска маскарадна щафета
15. 01 /четвъртък/
16.30 ч., ЦДГ № 3 “Пролетен цвят” –
откриване
16. 01 /петък/
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10.30 ч., ОДЗ № 4 “Чуден свят”
19.01 /понеделник/
10.30 ч., ОДЗ № 12 “Радост”
20. 01 /вторник/
10.00 ч., ОДЗ № 11 “Знаме на мира”
11.00 ч., ЦДГ № 6 “Българче”
21. 01 /сряда/
10.00 ч., ЦДГ № 8 “Изворче”
16.30 ч., ЦДГ № 15 “Райна Княгиня”
22. 01 /четвъртък/
10.30 ч., ЦДГ № 2 “Родолюбче” (сграда в
ОДК)
23.01 /петък/
10.30 ч., ОДЗ “Валентина Терешкова” –
Батановци
26.01 /понеделник/
10.30 ч., ОДЗ с. Драгичево
27.01 /вторник/
10.00 ч., ОДЗ № 14 “Славейче”
11.00 ч., ОДГ № 7/10 “Пролет” (сграда на 7
ОДГ)
28.01 /сряда/
10.00 ч., ОДЗ № 1 “Миньорче”
11.00 ч., ОДЗ № 9 “Калина Малина” (филиал
кв. “Проучване”)
29.01 /четвъртък/
16.30 ч., ОДЗ № 5 (новата сграда) – финал
17.01. /събота/
11.00 ч.
Арт салон
ХІІІ ОУ ”Св.св. Кирил и
Методий”
23.01 /петък/
10,00 – 18,00 ч.
Фестивален център
10.30 ч.
НЧ ”Искра-1960”
24.01 /събота/
15.00 ч.
Обединен детски комплекс
19.01 – 01.02
09.00 – 17.00 ч.
Фестивален център
20.01/вторник/
17.30 ч.
Арт салон
26.01/понеделник/

Празнично арт ателие – изработване на
сурвакарски маски, инициатива на НЧ
“Аврора-2013”
“ХХІV МФМИ “Сурва”– рекламна акция
“Фестивални етюди”- изложба на
възпитаници от школа “Нюанси”
“Мен не ме е страх, кара ме на смях ” –
конкурс за хумористична песен
„Ликувай по Сурва!“ – видео витрина
“Сурва” – изложба на Младежкото ателие
към Художествената галерия
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16.00 ч.
Фоайе на х-л Струма
27.01 /вторник/
14,00 ч.
Площад “Св. Иван
Рилски”
28.01 /сряда/
13.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
16.00 ч.
Галерия “При кмета”
16.45 ч.
Градски парк
17.00 ч.
Естрадата
Градски парк
29.01 /четвъртък/
17,30 ч.
пред РМД Мошино
29 – 31.01
14.00 – 15.00 ч.
Централна градска част
30.01 – 01.02.
10.00 – 17.00 ч.
Регионален исторически
музей
Подземен минен музей
Средновековна крепост
Художествени галерии
02.02 /понеделник/
10.00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата

“Глинен маскарад“ - изложба приложно
изкуство на ученици от IX ОУ “Т. Ненков”
“Сурва – 20 години във ФЕКГ” – рекламна
инсталация
„Магията на Сурва“ – среща разговор с
Цветана Манова – етнограф, дългогодишен
изследовател на фестивала, и обявяване на
наградените участници в литературен
конкурс
„Магията на Сурва“ – изложба от конкурс
за детски рисунки
“Перник – европейска фестивална
столица” – обновяване на пътепоказателля
“Сурвакарско село” - откриване

„Игри с маски” – танцов спектакъл
Уличен театър - презентация на
фестивалната програма
Дни на отворените врати

Пресконференция на журито и обявяване
на резултатите от класирането на
маскарадните групи - участници в ХХІV
МФМИ „Сурва“ – Перник 2015
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XХІV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ
“СУРВА” ПЕРНИК 2015
ГЛАВНА ПРОГРАМА
30. 01 /петък/
09.00 – 16.00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата
10.30 – 18.00 ч.
Общински младежки дом
11.00 – 16.00 ч.
Обединен детски комплекс
14.00 – 15.30 ч.
Централна градска част
17.45 ч.
Централна градска част
18.00 – 19.15 ч.
Пред Двореца на културата
19.30 – 20.30 ч.
Сурвакарско село
31. 01 /събота/
10.00 – 17.00 ч.
Централна градска част
10.00 – 18.00 ч.
Общински младежки дом
10.00 – 16.00 ч.
Обединен детски комплекс
11.00 ч.
Пред Общинския младежки
дом
12.00 ч.
Сурвакарско село
12.00 – 14.00 ч.
Пред Двореца на културата
14.00 – 17.00 ч.
Пред Двореца на културата
17.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров“
18.00 – 19.00 ч.
Сурвакарско село
01.02. /неделя/
10.00 – 17.00 ч.

„Маски и култура“ - научна конференция
„Мечкарница“ – работилница за маски
„Сурвачките на Сури и Сура“ – детско творческо
ателие
„Сурвакариада“ – младежко маскарадно дефиле
Факелно сурвакарско дефиле
„Мистерията Сурва“ – гала спектакъл и официално
откриване на ХХІV МФМИ „Сурва“ – Перник 2015
„Весел мегдан“ – концертна програма на
чуждестранните групи – І част
Фестивални шествия
„Мечкарница“ – работилница за маски
„Сурвачките на Сури и Сура“ – детско творческо
ателие
„Граовска трапеза“ – изложба-базар на традиционни
зимни ястия
„На казана“ – забавна дегустация на ракии
„Маскарадна сватба“ – открита сцена за маскарадни
персонажи
„Приятели, Ясу-ясу-ясу!“ – втора сцена на
гостуващите чуждестранни групи
„Маскарад“ - обща художествена изложба и
мултимедийна презентация на маскарадни постери
„Весел мегдан“ – концертна програма на
чуждестранните групи – ІІ част
Фестивални шествия
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Централна градска част
10.00 – 18.00 ч.
Общински младежки дом
10.00 – 16.00 ч.
Обединен детски комплекс
11.00 ч.
Пред Общинския младежки
дом
11.00 -15.00 ч.
Пред Общинския младежки
дом
12.00 – 14.00 ч.
Пред Двореца на културата
14.00 ч.
Сурвакарско село
14.00 – 17.00 ч.
Пред Двореца на културата
18.00 ч.
Сцена “Жури”
19.00 ч.
Дворец на културата

„Мечкарница“ – работилница за маски
„Сурвачките на Сури и Сура“ – детско творческо
ателие
Маскарад парти
„Фестивално Selfie”- фото ателие
„Маскарадна сватба“ – открита сцена за маскарадни
персонажи
Дегустация на вина на пернишки винопроизводителилюбители
„Приятели, Ясу-ясу-ясу!“ – втора сцена на
гостуващите чуждестранни групи
„До нови срещи, Перник!“ – официално закриване на
фестивала
„Всички заедно“, „All together”, “Alle zusamen”, „Все
вместе“ – караоке с гостуващите чуждестранни групи
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