ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. ноември 2014 година
01.11. – 30.11.
09.00 – 17.00 ч.
Регионален исторически
музей

01.11./събота/
10,00 – 18,00 ч.
Народните читалища
Фестивален център
19.00 ч.
Голям салон
Общински младежки дом
03.11./понеделник/
10.00 ч.
НЧ “П.К.Яворов-1926”
с. Мещица
НЧ ”Отец Паисий-1928”
с. Витановци
10,30 ч.
НЧ ”Искра-1960 г.”
кв. Изток
17,00 ч.
Регионален исторически
музей
04.11. /вторник/
По график
Социални домове, детски
градини, Детско
отделение на МБАЛ “Р.
Ангелова”
13.15 ч.
ХІ ОУ “Елин Пелин”
17.30 ч.
Клуб на дейците на
културата
05.11. /сряда/
11.00 - 14.00 ч.

Изложби:
 „Археологическо лято 2014: Местността
“Свети Спас” - сакрално място в Перник“
 „1000 години от смъртта на цар Самуил “
 Колекция “Въоръжение и снаряжение“
Ден на народните будители – тематични изяви
„Далавера за леваци” от М. Куни, постановка Васко
Чушев - представление на Младежко театрално
студио „Чушките”
70 години от рождението на поетесата Надежда
Захариева - изложби, витрини

„Будителите – пазители на българщината“, среща
разговор с историка проф. Андрей Пантев
„Цирк в куфар” – пърформънси, пътуваща творческа
работилница “Арт ареа”, инициатива на Общинския
младежки дом
“Урок по родолюбие”: среща разговор с историка
Милена Карамфилова, инициатива на НЧ “Искра1960”
“Хорото на живота” – творческа среща с хореографа
Лозан Иванчев и Симеон Мильов - автори на
книгата “Крепи се буцо”, инициатива на НЧ “Миньор2005”
„Арт ареа” – международна работилница, с участието
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Общински младежки дом
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев “
06.11. /четвъртък/
17.30 ч.
Минна дирекция
07.11./петък/
11.00 - 14.00 ч.
Общински младежки дом
17.30 ч.
Минна дирекция
9.30 ч
Храм “Св. Архангел
Михаил”
с. Студена
10.30 ч.
Храм ”Св. Архангел
Михаил”
с. Богданов дол
09.11./неделя/
11.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
11.11./вторник/
По график
Социални домове, детски
градини, Детско
отделение на МБАЛ “Р.
Ангелова”
15.00 ч.
Х ОУ”Ал.Константинов”
16.00 ч.
ХІІІ ОУ “Св. св. Кирил и
Методий”
17,00 ч.
Клуб на дейците на
културата
17.30 ч.
Пенсионерски клуб
с. Расник
12.11./сряда/
9,00 - 16,30 ч.
Конферентна зала

на артисти от Австрия, Полша и България
„Възгледите на един учител за всеобщата
просвета” - моноспектакъл на Камен Донев
“Цветоструй” – изложба рисувана коприна от Йоана
Николова, инициатива на НЧ “Миньор-2005”
„Арт ареа” – международна работилница, с участието
на артисти от Австрия, Полша и България
“Реквием” – вечер на поезията по повод 125 години
от рождението на Ана Ахматова, инициатива на НЧ
“Миньор-2005”
Архангелов ден – храмов празник

Ноемврийски музикални дни: Матине-концерт на
Камерен оркестър „Орфей” и Квартет „Еолина”,
съвместна инициатива на ОК Дворец на културата и
ОКИ „Надежда” - София
„Цирк в куфар” – пърформънси, пътуваща творческа
работилница “Арт ареа”, инициатива на Общинския
младежки дом
Клуб “Аз съм българче” - инициатива на НЧ
“Аврора-2013”

Здравко Атанасов и Любчо Костов представят
пернишки творци
Сборник с краеведски разкази - автор Кирил
Скримчев - литературна премиера, инициатива на
НЧ ”Е.Пелин – 1903”
Национална стратегия “Учене през целия живот”информационна среща на читалищни работници с
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Дворец на културата
11.00 - 14.00 ч.
Общински младежки дом
14.11. /петък/
10.30 ч.
РБ “Св. Минков”
11.00 - 14.00 ч.
Общински младежки дом
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
15.11. - 15.12.
По училища
Км. “Изток”
18.11./вторник/
По график
Социални домове, детски
градини, Детско
отделение на МБАЛ “Р.
Ангелова”
12.00 ч.
Х ОУ ”Алеко
Константинов”
13.15 ч.
ХІ-то ОУ “Елин Пелин”
15.00 ч.
Арт център
“Нови хоризонти”
16,30 ч.
Клуб на дейците на
културата
17.00 ч.
НЧ “Елин Пелин – 1903”
17.30 ч.
Галерия Артсалон
18.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Дворец на културата

представители на Министерството на културата
„Арт ареа” – международна работилница, с участието
на артисти от Австрия, Полша и България
70 години от рождението на Милко МатеевМилмат, журналист, поет, сатирик - витрина
„Арт ареа” – международна работилница, с участието
на артисти от Австрия, Полша и България
Ноемврийски музикални дни: „С песен в сърцето” –
гостуват млади изпълнители на народни песни,
съвместна изява с КТВ ”Кракра”
Месец на кандидат-студента, инициатива на РМД
Мошино
„Цирк в куфар” – пърформънси, пътуваща творческа
работилница “Арт ареа”, инициатива на Общинския
младежки дом
Среща-разговор с отец Стоян по повод Деня на
православната християнска младеж и семейство.
инициатива на НЧ “Искра-1960”
“Денят на Яна” – прожекция на филма и презентация
за вредата от тютюнопушенето, инициатива на НЧ
“Искра-1960”
“Магията на цветовете” – творческа работилница
“Нови хоризонти”, инициатива на НЧ “Нови
хоризонти-2009”
“Ще възкръсна в собствената си кожа”- вечерпортрет на Милко Матеев по повод 70-годишнината
му
Клуб”Надежда” представя: Поетична вечер,
посветена на Деня на християнското семейство
Изложба на Емилия Димитрова
Ноемврийски музикални дни: „Музика от два
континента” – концерт на КО „Орфей” и музиканти
от Република Корея, гост диригент Ли У Ганг,
солисти с традиционен корейски фолклор Им Ил У –
пири, и Куон Да-Хе – каегъм

19.11./сряда/
11.00 - 14.00 ч.
„Арт ареа” – международна работилница, с участието
Общински младежки дом на артисти от Австрия, Полша и България
19.00ч.
„Брудершафт“ - автор Анатолий Крим, режисьор
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Театрален салон „Георги
Русев „
19.00 ч.
Общински младежки дом
20.11./четвъртък/
10,00 – 19.00 ч.
Народните читалища
Фестивален център
14.00 ч.
РМД - Мошино
17.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
21.11. /петък/
11.00 - 14.00 ч.
Общински младежки дом
24.11./понеделник/
17,30 ч.
Общински младежки дом
25.11./вторник/
По график
Социални домове, детски
градини, Детско
отделение на МБАЛ “Р.
Ангелова”
17,30 ч.
Галерия “Кракра”
26.11. /сряда/
11.00 - 14.00 ч.
Общински младежки дом
17,00 ч.
Клуб на дейците на
културата
17.30 ч.
Общински младежки дом
18.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
27.11. /четвъртък/
17,00 ч.
Регионален исторически
музей
17.30 ч.

Асен Шопов, сценография Владо Шишков, участват:
Васил Михайлов и Стефка Янорова
„Таланти в аванс” – младежко студио с участието на
Вокално-инструментална група “Sound Wave”
Ден на православната християнска младеж и
семейство - честване
„Аз обичам природата” - екопразник на учениците от
V до VII клас в основните училища на територията на
кметство „Изток” – съвместна инициатива с РИО Перник
Цани Цанев - изложба
„Арт ареа” – международна работилница, с участието
на артисти от Австрия, Полша и България
“Граовска вечер” – инициатива на Дом на туриста
“Васил Апостолов” – Перник
„Цирк в куфар” – пърформънси, пътуваща творческа
работилница “Арт ареа”, инициатива на Общинския
младежки дом
Изложба с творби на Миленти Милентиев
„Арт ареа” – международна работилница, с участието
на артисти от Австрия, Полша и България
“Есенни срещи” - Марин Георгиев представя новата
книга на Румен Шекерджиев
„Мама и аз” – забавно-състезателно шоу
Ноемврийски музикални дни: Оперетна
магияКонцерт на Духовия оркестър - солисти Елена
Механджийска и Марчо Апостолов, диригент Трифон
Трифонов
“95 години от Ньойския договор 1919 г.: Западните
покрайнини – история на една българска трагедия“
- среща-разговор с историка Милан Миланов,
председател на Дружество „Васил Левски“ – Перник
Ноемврийски музикални дни: „Фолклорът –
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Малък салон
Дворец на културата
28.11./петък/
11.00 - 14.00 ч.
Общински младежки дом
17.00 ч.
І фоайе, ІІ фоайе
17.30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Дворец на културата
29.11. /събота/
11.00 ч.
Голям салон
Общински младежки дом
30.11./неделя/
15.00 ч.
ЦДГ
с. Ярджиловци

настояще и бъдеще” – концерт на Народния
оркестър с худ. ръководител Венцислав Андонов
„Арт ареа” – международна работилница, с участието
на артисти от Австрия, Полша и България
Изложба на възпитаници на ОШИ
60 години Обединена школа по изкуствата –
концерт
Куклен театър

“Андреевден” – честване, съвместна изява с Клуб
“Родолюбие” и НЧ ”Христо Ботев-1940”
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