ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. декември 2014 г.
01 – 30.12.
09.00 – 17.00 ч.
Регионален исторически
музей

01 – 16.12
По график в средните
училища
01.12./понеделник/
14.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1937”
С. Кладница
17.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1922”
с. Драгичево
02.12./вторник/
13.15 ч.
ХІ ОУ ”Елин Пелин”
17.00 ч
Общински младежки
дом
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев “
03.12./ сряда/
18.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
Дворец на културата
05.12. /петък/
10.00 ч.
Дневен център за
възрастни хора

Изложби:
 „Генерал Славчо Трънски – човекът и политикът.
100 години от рождението”
 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ Перник”
 „Археологическа изложба - непоказвани
артефакти от Средновековна крепост Перник”
 "Ненадминат по сила и ненадминат по храброст –
цар Самуил"
“Месец на кандидат-студента” – презентации на ВСУ,
ЮЗУ- Благоевград и ТУ- София, инициатива на РМД
Мошино
Световен ден за борба срещу СПИН - лекция

“Като насън” - прожекция на филм и презентация за
превенция на СПИН, инициатива на НЧ ”Искра-1960”
„На добър час, приятели!” – празник с доброволци по
проект „Открий Европейска доброволческа служба в
Перник”
„ Слънчеви момчета“ от Нийл Саймън, режисьор
Андрей Калудов, участват: Павел Попандов, Валентин
Кашъмов, Виктория Панева, Димитър Варадинов
Клавирен рецитал на проф. Ростислав Йовчев

Ден на доброволчеството: “Подари книга на приятел”,
инициатива на НЧ “П.К. Яворов-1922”
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с. Мещица
14.00 ч.
Дневен център за
възрастни хора
с. Мещица
16,00 ч.
Регионален исторически
музей
17.00 ч.
Кооперативен пазар
Кметство”Изток”
17.30 ч.
пред Дворец на
културата
06.12. /събота/
10.00 ч.
Манастир “Св.Николай”
с. Кладница
11.00 ч.
Арт салон на ХІІІ ОУ
“Св.св. Кирил и
Методий”
12.00 ч.
зала на кметството
с. Расник
14.00 ч.
НЧ ”Христо Ботев-1940”
с. Ярджиловци
НЧ ”Пробуда-1928”
с. Богданов дол
НЧ ”Отец Паисий-1927”
с. Витановци
15.00 ч.
НЧ”Васил Левски -1975”
с. Зидарци
10.30 - 17.30 ч
Общински младежки
дом
08.12. /понеделник/
13.30 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
15.00 ч.
НЧ”Пробуда-1922 г.”
С. Драгичево
17.00 ч.
Общински младежки

Изложба на рибни ястия по повод Никулден ,
инициатива на НЧ “П.К. Яворов-1922”
“Приложното изкуство в детските градини” – изложба
на учители от детските градини в община Перник
„Да бъде светлина” – тържествено запалване светлините
на елхата, с участие на съставите на РМД Мошино
Запалване светлините на Коледната елха, с участието
на АНПТ ”Граовска младост” и Духовия оркестър при
ОК Дворец на културата
Никулден - читалищни инициативи

Уъркшоп, вдъхновен от културата на Индия инициатива на Младежка академия „Перник на младите”
съвместно с Дружество "Ведa”
Работилница за сурвачки – традиции и новости,
инициатива на НЧ “Съзнание-1922 г.”
170 години от рождението на Капитан Петко Войвода
/Петко Киряков/ - дискусия
„Матрицата”- изложба изобразително и приложни
изкуства и народни художествени занаяти,
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дом
09.12. /вторник/
Пърформанси в детски
градини, училища и др.,
по допълнителен график
18,00 ч.
Обединен детски
комплекс
10.12. /сряда/
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
Общински младежки
дом
11.12. /четвъртък/
11.30 ч.
Галерия ”Марин Гогев”

инициатива на Сдружение „Кракра Арт”
„Илюзии в куфар”– пътуваща творческа работилница.
Инициатива на Общински младежки дом и илюзиониста
Икар
Благотворителен концерт

Коледен концерт на възпитаници на ОШИ от класа на Й.
Козарева
„Мама и аз”- забавно-състезателно шоу

Български светци и празници през декември
- обучителна програма за ученици, инициатива на НЧ
”Съзнание-1922”
Литературен конкурс

15.00 ч.
Арт център
НЧ ”Нови хоризонти2009”
19.00 ч.
„Когато котката я няма“ от Джони Мортимър и Брайън
Театрален салон „Георги Кук, режисьор Асен Блатечки, участват: Асен Блатечки,
Русев “
Калин Врачански, Елена Петрова, Силвия Лулчева, Мира
Бояджиева, Ирена Тодорова
12.12. /петък/
12.00 - 18.00 ч.
“Да творим заедно за Коледа” – творчески ден за
Галерия ”Марин Гогев” художници в галерията, инициатива на НЧ ”Съзнание1922”
14.00 ч.
Св. Спиридон - демонстрация и изработка на
НЧ ”Отец Паисий-1928” кошничари; изложба на тъкани и плетива
с. Витановци
17.00 ч.
“Седем погледа “ - сборна фотографска изложба с
Входно фоайе
участието на А.Тасев, С.Богданова,Сн. Борисова,
Дворец на културата
Е.Маврова, В. Начев, М. Милчева и Г. Борисов
17.30 ч.
„С песен в сърцето” – шоу с деца изпълнители на
Малък салон
народни песни, съвместна инициатива с КТ ”Кракра”
Дворец на културата
14.12. /неделя/
10.00 – 20.00 ч.
“Модни тенденции 2015” - салон на абитуриента
Входно фоайе
Дворец на културата
15.00 ч.
Украсяване на коледна елха и младежка дискотека,
площада
инициатива на НЧ “Пробуда-1928”
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с. Богданов дол
18.30 ч.
площада
с. Мещица
15.12. /понеделник/
13.30 ч.
НЧ ”Наука-1967”
с. Черна гора
18,00 ч.
изложбена зала
Обединен детски
комплекс
18.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
16.12. /вторник/
Пърформанси в детски
градини, училища и др.,
по допълнителен график
10.55 ч.
ХІ ОУ”Елин Пелин”
12.00 ч.
Общински младежки
дом
14.30 ч.
Х ОУ ”Алеко
Константинов”
16.00 ч.
ХІІІ ОУ“Св.св. Кирил
и Методий”
16.30 ч.
Регионален исторически
музей
17.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
17.30 ч.
галерия „Кракра” и
галерия „Арт салон”
18.00 ч.
Vipgallery
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев “
17.12. /сряда/
10.00 ч.

Запалване светлините на Коледната елха - фолклорна
програма, инициатива на НЧ “П.К. Яворов-1926”
“Седянка” – пресъздаване на зимни обичаи, свързани с
Коледа
Коледен концерт на хор “Родна песен”

„Коледни музикални послания” - концерт на КО
„Орфей” с диригент Райчо Христов и Духовия оркестър с
диригент Трифон Трифонов
„Илюзии в куфар”– пътуваща творческа работилница.
Инициатива на Общински младежки дом и илюзиониста
Икар
“Пей ми, мамо” – среща-разговор с поетесата Цветанка
Бъчева, инициатива на НЧ ”Искра-1960”
“Традиционни български зимни ястия , напитки и
реквизит ” – областна кулинарна изложба конкурс
между читалищата, инициатива на НЧ “Съзнание-1922”
Клуб “Аз съм българче”, инициатива на НЧ ”Аврора2013”

«Книга за Цар Самуил и неговото време» - представяне
на книгата на историка Антон Съботинов, по повод 1000годишнината от смъртта на българския цар Самуил
“Коледни звънчета” - концерт на Школата по пиано и
ДВГ ”Хвърчило” при РМД - Мошино
“Тиха нощ” - обща коледна изложба на пернишки
художници
Изложба – живопис, посветена на Рождество Христово,
инициатива на НЧ ”Нови хоризонти-2009”
„Чудеса, чудесии или чудния свят на приказките“ благотворителен спектакъл на фонд „Протегни ръка“ и
Прокредит банк
Изложба на сурвачки, изработени от деца, инициатива
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пощата
с.Драгичево
16.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”
17.00 ч.
РМД – Мошино
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
18.00 ч.
Обединен детски
комплекс
18.00 ч.
Обединен детски
комплекс
19.00 ч.
Общински младежки
дом
17 – 24.12.
09,00 – 17,00 ч.
Фестивален център
09,00 – 17,00 ч.
18 – 23.12.
10,00 ч. – 18,00 ч.
Първо фоайе
Дворец на културата
18.12./четвъртък/
14.00 ч.
НЧ “П.К. Яворов-1926”
с. Мещица
17.00 ч.
НЧ ”Елин Пелин-1903”
17,00 ч.
Обединен детски
комплекс
17.30 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата
19.00 ч.
Общински младежки
дом
19,00 ч.
Театрален салон “Георги
Русев”

на НЧ “Пробуда-1922”
Трета изложба на студентите от НБУ – Департамент
“Изящно изкуство” и Департамент “Музика”
Коледен карнавал на Школата по художествена
гимнастика „Едая”
Общ Коледен концерт на възпитаници на ОШИ
“Приказка за Коледа” – концерт на Балетно студио “Вая”,
хор “Родна песен”, ДЮФА “Граовче” и Школата по
спортни танци
Коледна изложба на школите по графика, живопис,
социална среда и творчество, изобразително и приложно
изкуство
„Заедно на Коледа”- коледен концерт на художествените
формации и състави в ОбМД
Коледна видео витрина
Коледна инсталация в Мемориала на миньорския труд
Изложба – базар на творческата школа на ДЦВУ с
ръководител Таня Китанова
“Бъдни вечер” – пресъздаване на обичая

Коледен концерт
Коледен концерт на Вокална формация “Сладък глас”
„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на
Народния оркестър с ръководител В. Андонов
Коледен концерт на Танцова школа „Ситара денс”
"Шегите, които Бог си прави или Пещерния човек за
напреднали" - моноспектакъл с Димитър Бакалов.
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19.12. /петък/
11.30 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
14.00 ч.
НЧ” 7-ми септември1961”
кв. Димова махала
16,00 ч.
Обединен детски
комплекс
18.00 ч.
Общински младежки
дом
18,00 ч.
Минна дирекция
19.00 ч.
Театрален салон „Георги
Русев “
20.12. /събота/
10.00 ч.
НЧ ”Паисий
Хилендарски-1927”
с. Кралев дол
11.00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
11.00 ч
Общински младежки
дом
10,00 – 13,00 ч.
Регионален исторически
музей
14.00 ч.
Арт клуб “Търтеите”
14.00 ч.
НЧ ”Христо Ботев-1940”
с. Ярджиловци
14.00 ч.
Клуб на пенсионера
С. Богданов дол
15.00 ч.
НЧ”Отец Паисий-1928”
с. Витановци
16.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров”

“Коледна вълшебна приказка” – среща с
първокласници, инициатива на НЧ ”Съзнание-1922”
“Да запалим Коледните светлини” - тържество с
жителите от квартала
“Трите прасенца” – куклена постановка на ДЮТ
“Мускетарите”
Коледен концерт на Арт академия „Утринна звезда”

Празничен концерт на Дамски вокален ансамбъл
“Агапе”, инициатива на НЧ “Миньор – 2005”
„Коледна приказка“ – концерт на танцова формация
„Майсторите на танца“
Новогодишно детско тържество

Коледно парти за деца и родители
Куклен театър
Семейна неделя в музея - Коледна обредност,
Бъднивечерски благословии и наричания за здраве.
Коледен концерт на музикалната школа за народно
пеене “Хармония”, инициатива на НЧ “Искра-1960”
Коледно-новогодишно тържество
Пресъздаване на обичая “Бъдни вечер”, инициатива на
НЧ”Пробуда-1928”
Игнажден - пресъздаване на обичая
Коледен концерт на възпитаниците на ОШИ от класа на
В. Милотинова
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Дворец на културата
16.00 ч.
17.00 ч.
Арт салон на ХІІІ
ОУ”Св.св.Кирил и
Методий”
21.12. /неделя/
11.00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
11.00 ч.
НЧ ”Пробуда-1937”
С. Кладница
22.12./понеделник/
10.30 ч.
НЧ ”Христо Ботев-1961”
с. Люлин
11.00 ч.
НЧ ”Ралица-1969”
кв. Ралица
16.00 ч.
НЧ”Наука-1967”
С. Черна гора
17.00 ч.
РМД – Мошино
18.00 ч.
второ фоайе
Дворец на културата
18,00 ч.
Минна дирекция
23.12./вторник/
10.00 ч.
ЦДГ № 2
кв.Бела вода
16.00 ч.
НЧ”Съзнание-1919”
С. Студена
13.00ч.
кооперативен пазар
кметство „Изток”
24.12./сряда/
15.00 ч.
НЧ”Васил Левски-1975”
с. Зидарци
25.12. /четвъртък/
14.00 ч.

Коледен концерт на читалищни колективи и формации
Театрално-развлекателно представление за деца,
инициатива на НЧ ”Аврора-2013”

Коледно матине – концерт на КО „Орфей”, диригент Р.
Христов
Изложба на обредни хлябове и посрещане на Дядо
Коледа
Коледно- новогодишни тържества

Открит урок на Школата по класически балет
„Спортист на годината”- церемония по награждаване
на най-изявените спортисти на Перник.
Празничен концерт на хор “Добри Христов”,
инициатива на НЧ “Миньор – 2005г.”
Коледни тържества

„Коледен благослов” – новогодишна проява за жителите
на кметство „Изток”, инициатива на РМД - Мошино
Бъдни вечер - пресъздаване на обичая

Детско коледно тържество
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НЧ”Отец Паисий-1928”
с. Витановци
26.12./петък/
14.00 ч
НЧ”Чичо Стоян-1927”
С. Дивотино
16.00 ч.
НЧ”Просвета-1909”
кв.Църква
17.00 ч.
НЧ”Димитър Полянов1927”
с.Расник
18.00 ч.
НЧ”Люлински изгрев1903”
с. Голямо Бучино
20.00 ч.
НЧ”Васил Левски-1968”
с. Рударци
27.12 /събота/
11.00 ч.
НЧ”Отец Паисий-1928”
с. Витановци
14,00 ч.
НЧ”Св.св.Кирил и
Методий-1933”
С. Вискяр
28.12. /неделя/
16.00 ч.
НЧ”Васил Левски-1975”
с. Зидарци
18.00 ч.
НЧ”Димитър Полянов1927”
с. Расник
29.12. /понеделник/
14.00 ч.
НЧ”Христо Ботев-1961”
с. Люлин
15.00 ч.
НЧ”Д.Иванов-1927”
кв. Калкас
17.00 ч.
НЧ”Пробуда-1935”
кв. Бела вода

Коледа - честване

Новогодишно тържество за жителите на селото

Новогодишно тържество за жителите на селото

Коледно-новогодишни тържества

8

17.30 ч.
НЧ”Наука-1967”
С. Черна гора
18.00 ч.
Галерия ”Марин Гогев”
17,00 ч.
Минна дирекция
30.12. /вторник/
17,30 ч.
Минна дирекция
31.12./сряда/
22.30 ч.
пред Дворец на
културата
31.12. - 01.01.
00.30 ч.
Център за отдих на
открито
Кметство „Изток”

Бал на художника, инициатива на НЧ “Съзнание -1922”
Празнична изложба на възпитаниците на Арт академия,
модул “Изобразително изкуство”, инициатива на НЧ
“Миньор – 2005”
“Пътят...” – представяне на книгата с автори Невена
Гелина и Христина Василева, инициатива на НЧ “Миньор
– 2005”
„Честита и щастлива 2015 година, перничани! ” –
празнична програма
„Да е мирна и честита!” – празнична новогодишна
програма
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