КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. ОКТОМВРИ 2016 Г.

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ
1 октомври
Международен ден на музиката
Международен ден на възрастните хора
1 – 9 октомври
Международен пленер по живопис Арт студио “Рударци`2016”
12 октомври
9,00 ч. – Спортна зала „Б. Гюдеров“
ХVI Традиционен турнир по волейбол / мъже /за Купа „ Борис
Гюдеров“, посветен на Деня на гр. Перник
13 – 16 октомври
Фестивал на балканската музика, кулинария и култура „Перник
мези“
14 октомври
14,00 ч. - Спортна площадка , кв. Изток"
Футболен турнир за Купата на кмета на Кметство "Изток" , посветен
на Деня на гр. Перник
18 октомври
16,00 ч. – пред Двореца на културата
„Български ритми от близо и далеч“ – концерт на фолклорни състави от
гр. Корча, Албания, гр. Босилеград, Сърбия, гр. Винга, Румъния, с.
Чушмелий,Украйна и със специалното участие на Илия Луков
19 октомври – 19 ноември
9,00 ч. – 17,00 ч. – галерия „Любен Гайдаров“, галерия „Кракра“, галерия
„Арт салон“
Зонална изложба “Струма”- представяне на художници от гр. Перник, гр.
Кюстендил и гр. Благоевград

19 октомври
ДЕН НА ГРАД ПЕРНИК
8,00 ч. - Храм „Св. Иван Рилски”
Света литургия в чест и памет на Св. Иван Рилски
10,00 ч. – 18,00 ч. – пред Регионален исторически музей
„Мини Перник на 125 години“ – мобилна изложба
11,00 ч. - пл. “Св. Иван Рилски“ – пл. „Кракра”
Празнично дефиле
11,10 ч. - пл. “Кракра”
Официално откриване на празника
 Ритуал за издигане на националния флаг
 Празнично слово на Кмета на община Перник
 Връчване на наградите „Перник” 2016 за принос в областта на
здравеопазването, социалната дейност, образованието,
културата, медиите и бизнеса
 “Честит празник” – концерт на Фолклорен ансамбъл “Граово“
12,00 ч. - Естрада в Градския парк
Програма за деца
12,30 ч. - Галерия “Любен Гайдаров”
Зонална изложба „Струма“ – откриване
15,00 ч. – пл. „Кракра“
„Талантите на Перник“ – младежка сцена
16,00 ч.- Регионален исторически музей
«Българските земи в старите географски карти и атласи» - изложба от
колекцията на д-р Симеон Симов – Германия
17,00 ч. – пл.. “Кракра”
Спектакъл на Прабългарска школа „Багатур“
17,30 ч. – Подземен минен музей
„ Багри от Пернишко“ – ревю на традиционни носии и накити
18,00 ч.- пл. „Кракра“
“Пернишки гласове” – концертна програма

19,00 ч. - пл. “Кракра”
„Легендите” – празничен концерт. Фойерверки
9,00 – 21,00 ч. - Централна градска част
“На празник, като на празник” – търговска част и атракциони
10,00 – 18,00 ч.- Регионален исторически музей, Средновековна крепост,
Художествени галерии
Ден на отворените врати
21 октомври
12,30 ч. – общински комплекс „Рударци“
Традиционен турнир по шахмат за хора със зрителни увреждания ,
посветен на Деня на гр. Перник

ІI. ГАЛЕРИИ
7 октомври
17,00 ч. - Галерия “При кмета”
Изложба от Арт студио „Рударци’2016”
1 -15 октомври
9,00 ч. – 17,00 ч. - Галерия “ Любен Гайдаров ”
“Избрано” - изложба на Илия Петров

ІІI. МУЗЕИ
4 октомври
17,30 ч. – Регионален исторически музей
„За животните с любов“ – постерна изложба на природозащитни
организации по повод Световния ден за защита на животните
1 – 15 октомври
9,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей
Изложби:
 „Пътят на времето“

 „Ваканция в музея“
1 – 31 октомври
9,00 ч. – 17,00 ч. – Регионален исторически музей
Изложби:
 „Дарове за боговете“
 „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник
12 октомври
13, 00 ч. – училища в кв. Изток
"Моят град - история и легенди" - пътуваща лектория с ученици от
основните училища в кв. "Изток" , съвместна изява на Районен младежки
дом и РИМ Перник
18 октомври
17,30 ч.- Подземен минен музей
„Греховната любов на Захарий Зограф“ - моноспектакъл на Любомир
Бъчваров
ІV. ТЕАТЪР
8 октомври
18,30 ч.- Общински младежки дом- голям салон
„Каша за душата или Коледното джудже в бакалницата” - по Х. К.
Андерсен - куклен театър, премиера
Режисьор- Д. Коева, сценография- Кр. Леков, анимация- Ст. Танева,
музика- М. Апостолов.
Организатор: Общински младежки дом
13 октомври
19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Жена ми се казва Борис“ от Рафи Шарт
Постановка: Владлен Александров
Участват: Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо
Петков- Шайбата, Диана Любенова, Ернестина Шинова, Жанина Дончева

Гостува Театър „Мелпомена“
21 октомври
19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Името“ от Матийо Делапорт и Александър дьо Ла Пателиер
Постановка: Здравко Митков
Сценография: Петър Митев
Участват: Михаил Билалов, Николай Урумов, Ана Вълчанова, Богдан
Казанджиев, Ирина Първанова
Гостува Сатиричен театър „Алеко Константинов“ – София
27 октомври
19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
ТРИО „ТЕНОРИТЕ“ - концерт
31 октомври
19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Тайната вечеря на Дякона Левски“
Автор: Стефан Цанев
Режисьор: Асен Шопов
Сценография: Асен Шопов
Участват: Веселин Калановски, Милен Миланов, Георги Новаков, Стойко
Пеев, Александър Дойнов, Антоанета Добрева – Нети, Георги Къркеланов,
Тигран Торосян, Радосвета Василева, Луизабел Николова, Веселин Ранков,
Иван Радоев, Владислав Виолинов, Иван Налбантов, Стефан Цанев
Гостува Театър „Българска армия“ - София
V. БИБЛИОТЕКИ
17 октомври
17,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, голяма читалня
„Написано за тебе, роден град!” - традиционна изложба , посветена на
Деня на града
VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
3 октомври
15,00 ч. – ЦПЛР – ОДК

Откриване на учебната 2016/2017 г. – празнична програма на децата от
формите по сценични изкуства – балет, спортни танци, народни танци, хор
и театрално изкуство
17 октомври
18.30 ч. – Второ фоайе, Дворец на културата
Предпразничен концерт на Камерен оркестър „Орфей”, солист Христо
Христов – флейта, диригент Райчо Христов
26 октомври
10,30 ч. – ЦДГ № 3 „Пролетен цвят”
Образователен концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на
културата
Организатор: Дворец на културата, НЧ „Искра – 1960 г.” и ЦДГ №3
27 октомври
17.30 ч. - Малък салон, Дворец на културата
„Фолклорът – настояще и бъдеще” – концерт на Народния оркестър
с ръководител Венцислав Андонов
VІI. ШОУ-ПРОГРАМИ
12 октомври
18,00 ч. – Общински младежки дом , Второ фоайе
Открит урок с Модерен балет „Ди Денс”
27 октомври
17,30 ч.- Общински младежки дом –сладкарница
„Мама, татко и аз +” забавно състезателно шоу
VIII. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
1 октомври
11,30 ч. – градския парк пред детска градина «Родолюбче»
Лаборатория за приложно изкуство - Детски хепънинг с Елена
Темелкова по проект «Ръка за ръка»
Организатор: НЧ “Миньор-2005г.”
"Международен ден на възрастните хора" - честване

10,00 ч.-НЧ “Данчо Иванов-1927 г.” кв. Калкас,
10,00 ч.- НЧ “ Пробуда-1935 г.”, кв. Бела вода
15,00 ч.- НЧ “ Пробуда-1937 г.”,с. Кладница
14,00 ч. - НЧ “Чичо Стоян -1927г.”,с. Дивотино
3 октомври
10,30 ч.– НЧ “Наука -1967 г.”, с. Черна гора
100 г. от смъртта на Димчо Дебелянов – литературно четене
10,00 ч. – НЧ “ Просвета-1909 г.”, гр. Батановци
100 г. от смъртта на Димчо Дебелянов – беседа
Организатор: НЧ “ Просвета-1909 г.”, гр. Батановци и ОУ” Христо
Ботев”, Батановци
12,00 ч.- пред Двореца на културата
" Знаците на радостта" - творческа работилница, популяризираща
дейността на НЧ „Нови хоризонти-2009”
Организатор: НЧ “Нови хоризонти-2009”
17,30 ч.- Минна дирекция
„Житейски негативи“ –изложба- карикатури на Василка Карловска
Организатор: НЧ “Миньор-2005г.”
4 октомври
10,30 ч.- НЧ “Наука -1967 г.” с. Черна гора
140 г. от рождението на Димитър Полянов - презентация
17,30 ч. – галерия „Марин Гогев”
“ Летни спомени „ - обща изложба на пернишки художници
Организатор: НЧ “ Съзнание-1922 г.”
5 октомври
10,30 – НЧ “П. К. Яворов-1926 г.” с. Мещица
Международен ден на учителя – изработване на поздравителни картички
за бивши и настоящи учители от селото
6-7 октомври
10,00 ч.- 16, 00 ч. - Арт център „Нови хоризонти” - ул.Радомир 1 офис 10
Отворени врати на школите за децата и техните родители
Организатор: НЧ “Нови хоризонти-2009”
7 октомври

16,00 ч. – в градинката при 9-то ОУ ”Темелко Ненко”
Моето по -по-най-лято, с художника-преподавател Йоана Николова
Организатор: НЧ “Миньор-2005”
16,00 ч.- НЧ “ Просвета-1909 г.”, гр. Батановци
Ден на плодородието – изложба на погачи
11 октомври
15,30 ч.- X ОУ,,Алеко Константинов‘‘
Клуб ,,Аз съм Българче“-запознавне на учениците от втори клас с
традиционните български празници през месец октомври
Организатор: НЧ “Аврора 2013 г.”
10,55 ч. - ХІ-то ОУ „Елин Пелин“
„Как да бъдем добри участници в пътното движение“-интерактивно
обучение на деца по повод Европейски ден за пътна безопасност
Организатор: НЧ „Искра -1960 г.“
13 октомври
12,00 ч. - галерия „Марин Гогев“
„Перник-моят роден град“ - мултимедийна презентация
12,30 ч. - галерия „Марин Гогев“
„Перник от древността до днес”-викторина за ученици
Организатор: НЧ “ Съзнание-1922 г.”
14 октомври
10,00 ч. – пред църква “Света Петка”
Петковден - празнична програма-концерт
Организатор:НЧ “Васил Левски-1968 г” с. Рударци
11,30 ч. – местност „Св. Петка“
„Петковден в с. Черна гора” – изнасяне на колачи и курбан
Организатор: НЧ “Наука -1967 г.” с. Черна гора
17 октомври
17,30 ч. – Минна дирекция
„ Мини Перник“ – фотоизложба на построени обекти по проект „Перник
в обектива“
17,45 ч. – Концерт на ансамбъл „Агапе“
Организатор: НЧ „Миньор – 2005 г.“

18 октомври
18,00 ч.- галерия „Марин Гогев“ кв. Изток
Обща изложба на пернишки художници по случай Деня на града
със специалното участие на ВФ „Агапе” при НЧ “Миньор-2005 г.“
Организатор: НЧ “ Съзнание-1922 г.” и НЧ “Миньор-2005 г.”
18,00 ч.- VIP Gallery Арт център „Нови хоризонти - ул. Радомир, офис 10
“Приятели на Перник”- благотворителна изложба по повод Деня на града
Организатор: НЧ “Нови хоризонти-2009”
21 октомври
15,00 ч.- НЧ „Наука-1967 г.“с. Черна гора
Кулинарна изложба по случай Международния ден на храните
Организатор: НЧ „Наука-1967 г.“с. Черна гора
17,30 ч.- Минна дирекция
«Стоманената пеперуда» - прожекция на филм
Организатор: НЧ „Миньор-2005 г.“
25 октомври
10,00 ч. – Западен парк , гр.Перник
Празник на плодородието"- концертна програма съвместно с група
"Звънче" и ЦДГ 8 “ Изворче “
Организатор: НЧ” Христо Ботев-1961 г.”с. Люлин
17,30 ч. - галерия "Марин Гогев"кв. Изток
Представяне на стиховете на Валентина Цвяткова
Организатор: НЧ “ Съзнание-1922 г.”
10,00 ч.-16,00 ч. - Арт център „Нови хоризонти“
Арт работилница. Възраждане на народните традиции
Организатор: НЧ “Нови хоризонти-2009”
10,30 ч. – НЧ „Наука-1967 г.“с. Черна гора
130 г. от рождението Стилян Чилингиров - презентация
Организатор: НЧ „Наука-1967 г.“с. Черна гора
31 октомври
10,00 ч.-16,00 ч.- Арт център „Нови хоризонти“

Изработка на страшни костюми и тиквени фенери за нощта
на Hallowe`en
Организатор: НЧ “Нови хоризонти-2009”
10,00 ч.- НЧ “ Пробуда-1935 г.”, кв. Бела вода
Традиционен “Празник на тиквата”
Организатор: НЧ “ Пробуда-1935 г.”, кв. Бела вода

