ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
м. Ноември 2015 година
01.11. – 30.11.
09,00 ч. – 17,00 ч.
Регионален исторически
музей

01.11./неделя/
10,00 ч.
Арт-център
НЧ “Нови хоризонти-2009
г.”
11,00 ч.
Театрален салон «Георги
Русев»
14,00 ч.
НЧ “Пробуда-1928 г.”
с.Богданов дол
02.11./понеделник/
10,00 ч.
НЧ “Наука-1967 г.”
с.Черна гора
03.11. /вторник/
10,30 ч.
ЦДГ №5 „Вела Пеева”
17,00 ч.
НЧ “Пробуда-1935 г.”
кв.Бела вода
12,30 ч.
НЧ “Искра-1960 г.”
кв.Изток
17,00 ч.
VIPgallery
НЧ “Нови хоризонти-2009
г.”
19,00 ч.
театрален салон “Г. Русев”

Изложби:
 “Пришълец от палеогена” – изложба на фосили и
минерали
 “Иконописания от Пернишко”
 „Въоръжение и снаряжение”
 „Археологическа изложба – непоказвани
артефакти от Средновековна крепост Перник
“Будителството като национална свяст” интерактивен дискусионен клуб “Нови хоризонти”
«Кино в театъра» - детска анимация
Ден на народните будители - честване

Ден на народните будители - презентация

Образователен концерт на Духовия оркестър,
диригент Трифон Трифонов
80 години от основаването на НЧ “Пробуда-1935 г.”
кв.Бела вода - празничен концерт
“На България – чеда достойни” – среща разговор с
историка Милена Карамфилова
Творческа среща-благотворителен търг на картини по
повод Деня на българския художник
„Красиви тела“ от Лора Кънингам, постановка
Владимир Люцканов, участват: Силвия Лулчева, Нона
Йотова, Стефания Колева, Антоанета Добрева – Нети,
Кристина Янева, Искра Ангелова, Ненчо Илчев, гостува
Младежки театър - София
1

04.11./сряда/
10,30 ч.
ОДГ ”Пролет”
15,00 ч.
Театрален салон “Г.Русев”
07.11. /събота/
11,00 ч.
Театрален салон «Георги
Русев»
08.11. /неделя/
11,00 ч.
Театрален салон «Георги
Русев»
09.11./понеделник/
10,30 ч.
ОДЗ №12 ”Радост” - 1
10.11./вторник/
17,30 ч.
Общински младежки дом
11.11./сряда/
10,30 ч.
ОДЗ №12 ”Радост” - 2
17,30 ч.
галерия „Кракра”
18,00 ч.
Руски клуб
12.11./четвъртък/
17,30 ч.
галерия “Марин Гогев”
18,00 ч.
Общински младежки дом
14.11./събота/
10,00 ч. – 17.00 ч.
Тържествена зала –ІІ фоайе
Минна дирекция
11,00 ч.
Театрален салон «Георги
Русев»
15.11./неделя/
11,00 ч.
Театрален салон «Георги
Русев»
17.11./вторник/
12,00 ч.
Малък салон

Образователен концерт на Камерен оркестър „Орфей”,
диригент Райчо Христов
50 години ПГТС „Арх. Йордан Миланов“
«Кино в театъра» - детска анимация

«Кино в театъра» - детска анимация

Образователен концерт на Камерен оркестър „Орфей”,
диригент Райчо Христов
Открит урок на Танцова школа „Ситара денс”
Образователен концерт на Камерен оркестър „Орфей”,
диригент Райчо Христов
Изложба графика на Николай Спасов
Вечер с поезията на Владимир Хлебников - по повод
130 години от рождението му, инициатива на НЧ
“Миньор-2005 г.”
“Спомени за Марин Гогев” – изложба, инициатива на
НЧ “Съзнание-1922 г.”
Открит урок на „Есктрийм шоу”
V регионален фестивал на фолклорното слово
“Разказвачи”, инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.”
«Кино в театъра» - детска анимация

«Кино в театъра» - детска анимация

Ноемврийски музикални дни: Музикален спектакъл за
деца
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Дворец на културата
18.11./сряда/
13,30 ч.
Арт-център “Нови
хоризонти”
14,00 ч.
НЧ “7-ми септември-1961 г.”
гр.Перник
17,30 ч.
Галерия „Артсалон”
19,00 ч.
театрален салон “Г. Русев”

19.11./четвъртък/
17,00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
17,30 ч.
Галерия „Любен Гайдаров”
17,30 ч.
Общински младежки дом
17,30 ч.
Обединен детски комплекс
20.11./петък/
14,00 ч.
РМД - Мошино
13.30 ч.
НЧ “Просвета-1909 г.”
гр.Батановци
14.00 ч.
НЧ “7-ми септември-1961 г.”
Дневен център
НЧ “П.К. Яворов-1926 г.”
с.Мещица
15.00 ч.
НЧ “Христо Ботев-1940 г.”
с.Ярджиловци
15.30 ч.
НЧ “Наука-1967 г.”
с.Черна гора
16.00 ч.
библиотека
НЧ “Пробуда-1922 г.”
с.Драгичево

“Магията на цветовете” – творческа работилница,
инициатива на НЧ “Нови хоризонти – 2009 г.”
“Ръкотворие” – изложба на ръчно изработени предмети
Изложба живопис на Жени Желязкова
„Рейс“ от Станислав Стратиев, постановка Здравко
Митков, участват: Тончо Токмакчиев, Александро
Сърчажиева, Мартина Вачкова, Михаил Сървански,
Красимир Куцупаров, Светломир Радев, Петър Лъджев гостува Сатиричен театър “А. Константинов” - София
Честване на Деня на православната християнска младеж
и семейство
„40 г. творческа дейност” - изложба на Силвия Топалова
„Мама, татко и аз +” забавно-състезателно шоу
Концерт на ДЮФА „Граовче” по повод Деня на
християнското семейство
„Аз обичам природата” – екопразник на учениците от
основните училища в кметство „Изток”, в партньорство с
РИО и РИОСВ – Перник
Ден на православната християнска младеж и
семейство – читалищни инициативи
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17.00 ч.
НЧ “Пробуда-1935 г.”
кв.Бела вода
18.00 ч.
ХГ “Марин Гогев” кв.Изток
НЧ “Съзнание-1922 г.”
кв.Мошино
21.11./събота/
11,00 ч.
Театрален салон «Георги
Русев»
14.00 ч.
НЧ “Отец Паисий-1928 г.”
с.Витановци
15.00 ч.
НЧ “Пробуда-1928 г.”
с.Богданов дол
17.00 ч.
малък салон на
НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”
с.Дивотино
17.00 ч.
Клуб на пенсионера
НЧ “Димитър Полянов-1927
г.” с.Расник
18.00 ч.
кметство
НЧ “Солидарност-1930 г.”
с.Лесковец
18,00 ч.
19,00 ч.
ОбДТ “Боян Дановски”
22.11./неделя/
11,00 ч.
Музикално фоайе
Дворец на културата
23.11./понеделник/
10,30 ч.
ЦДГ с. Драгичево
24.11./вторник/
12,00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
12.50 ч.
ХІІІ ОУ

«Кино в театъра» - детска анимация
Ден на православната християнска младеж и
семейство - честване

Нощ на театрите
- театрална изложба
- представяне на проекта „Кракра“
Ноемврийски музикални дни: Концерт на Софийски
камерен хор „Васил Арнаудов”, диригент проф. Теодора
Павлович
Образователен концерт на Народен оркестър,
ръководител Венцислав Андонов
Ноемврийски музикални дни: Музикален спектакъл за
деца
Среща-разговор с отец Александър за Деня на
православната хирстиянска младеж и семейство,
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“Св.св.Кирил и Методий”
13.00 ч.
НЧ “Елин Пелин-1903 г.”
25.11./сряда/
13,00 ч.
Малък салон
Дворец на културата
13.30 ч.
Х-то ОУ “Алеко
Константинов”
15.00 ч.
ХІІІ-то ОУ “Св.св.Кирил и
Методий”
19,00 ч.
театрален салон “Г. Русев”
26.11./четвъртък/
16,30 ч.
Регионален исторически
музей
17,30 ч.
Галерия „Любен Гайдаров”
18,00 ч.
Малък салон
Дворец на културата

18.00 ч.
Vipgallery
НЧ “Нови хоризонти-2009
г.”
27.11./петък/
17,00 ч.
Подземен минен музей
19.00 ч.
Общински младежки дом
28.11./събота/
11,00 ч.
Театрален салон «Георги
Русев»
11.00 ч.
Общински младежки дом
11,00 ч.
Регионален исторически

инициатива на НЧ “Искра-1960 г.”
“Литературен свят” - гостува Владимир Виденов, с
участието на ученици от VІІІ ОУ “Кракра Пернишки”
Образователен концерт на Духовия оркестър за
възпитаници на СОУ”Д-р П. Берон”, диригент Трифон
Трифонов
Клуб “Аз съм Българче” – традиционни български
празници прем м.ХІ, инициатива на НЧ “Аврора-2013 г.”
кв.Изток

„Мъжът на жена ми” от Миро Гавран, постановка на
Мариус Куркински, участват: Мария Сапунджиева,
Веселин Анчев, Ненчо Илчев
“Съхранена памет” – изложба от дарения за РИМ –
Перник 2014 г. – 2015 г.
“Окарина” – представяне на стихосбирката на Румен
Шекерджиев, инициатива на НЧ “Миньор-2005 г.”
Ноемврийски музикални дни: „Фолклорът – настояще и
бъдеще” – концерт на Народния оркестър при ОК Дворец
на културата с ръководител Венцислав Андонов и трио
”Евридика” – студенти от Нов български университет с
преподавател доц. д-р Георги Петков, проект по
програма „Дебюти” на НФК
Представяне на неконвенционално изкуство “Бодиарт”

“ Изпята поезия” – лиричен спектакъл на поетесата с
китара Татяна Йотова по музика на Хайгашот Агасян,
съвместна инициатива с Клуб на дейците на културата
„Таланти в аванс” – младежко студио
«Кино в театъра» - детска анимация
Куклен театър
“ Хапче доброта” с поетесата Татяна Йотова
5

музей
29.11./неделя/
11,00 ч.
Театрален салон «Георги
Русев»
30.11./понеделник/
10,30 ч. – 17,00 ч.
РБ “Св.Минков”
15,00 ч.
ЦДГ
с.Ярджиловци

«Кино в театъра» - детска анимация

“105 г. от рождението на Йордан /Данчо/ Николов
/30.11. 1910 г. – 29.10.1992 г./”- създател на Маскарадния
фестивал „Сурва” - изложба
“Андреевден” – празник с децата от ЦДГ и Клуб
“Родинознание”, инициатива на НЧ “Христо Ботев-1940
г.”
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