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„ЗАЕДНО ПО КОЛЕДА 2017“ 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА  

 

05.12. /вторник/  

17,00 ч. 

Кметство „Изток”, 

Кооперативен пазар 

"Да бъде светлина " - Тържествено запалване 

светлините на Коледната елха  

Организатор: Кметство „Изток” и  Общински 

младежки дом 

17,30 ч. 

Малък салон,  

Дворец на 

културата 

Концерт на Вокална група „Ванила”  към  Обединената 

школа по изкуства при ОК Дворец на културата 

07.12. /четвъртък/  

17,30 ч. 

изложбена зала в 

ЦПЛР-ОДК 

«Зима» -  изложба от фонда на Художествена галерия – 

Перник, пърформънс, музикално-театрален спектакъл с 

участие  на състави от ОДК  

Организатор: Художествена галерия и ЦПЛР-ОДК 

18,00 ч. 

театрален салон 

ЦПЛР-ОДК 

Благотворителен концерт с участието на 

художествените състави на ЦПЛР-ОДК 

08.12. /петък/  

17,30 ч. 

площад „Кракра” 

 

”Запалване светлините на Коледната елха” - 

общоградски празник  

Организатор: Община Перник и ОК Дворец на културата 

09.12. /събота/  

10,00 - 15,00 ч. 

Общински 

младежки дом - 

Перник 

Детски базар - от родители за родители  

Организатор: Общински младежки дом с подкрепата на 

община Перник  

 

10.12. /неделя/  

11,00 ч. 

Малък салон,  

Дворец на 

културата 

Коледно матине - концерт на Духовия оркестър при ОК 

Дворец на културата  и  Хор „Родна песен” при ЦПЛР – 

ОДК  - Перник  

Организатор: ОК Дворец на културата и ЦПЛР-ОДК 

12.12. /вторник/  

17,30 ч. 

Малък салон,  

Дворец на 

културата 

Коледен концерт на ученици от класа на Невелина 

Станимирова към Обединената школа по изкуства при 

ОК Дворец на културата 

 

12 – 18.12.  

10,30 –12,00 ч. «Коледно антре» - отворени ателиета за децата на гр. 
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14,30 – 16,00 ч. 

ЦПЛР-ОДК 

Перник за изработване на подаръци за вкъщи 

 

13.12. /сряда/  

17,00 ч.  и  18.30 ч. 

Малък салон,  

Дворец на 

културата 

Коледен концерт на ученици от класовете на Йоана 

Козарева и Славена Вражалска към  Обединената школа 

по изкуства при ОК Дворец на културата 

 

14.12. /четвъртък/  

18,30 ч. 

Общински 

младежки дом, 

Перник –център, 

сладкарница 

„Мама, татко и аз” - забавно състезателно шоу 

 

15.12. /петък/  

14,30 ч. 

Театрален салон 

„Георги Русев“ 

Коледен  концерт на 10 ОУ „А. Константинов“ 

 

17,30 ч. 

Малък салон,  

Дворец на 

културата 

Общ Коледен концерт на ученици в Обединената школа 

по изкуства при ОК Дворец на културата 

 

19,00 ч. 

Общински 

младежки дом, 

Перник-център, 

голям салон 

 „Заедно на Коледа” – празничен концерт на 

художествените формации в Общински младежки дом 

 

16.12. /събота/  

10,30 ч. 

Регионален 

исторически музей 

Семейна събота  -„Суровачката“ 

 

11,00 ч. 

Малък салон,  

Дворец на 

културата 

Коледен концерт на ученици от класовете на В. 

Милотинова, Ю. Манолова  и  А. Тодорова  -  Обединена 

школа по изкуства при ОК Дворец на културата 

17.12. /неделя/  

11,00 ч. 

Галерия „Л. 

Гайдаров”,  Дворец 

на културата 

Коледно матине - концерт на Камерен оркестър 

„Орфей”, диригент Райчо Христов 

 

18.12. /понеделник/  

19,00 ч. 

Театрален салон 

Благотворителен Коледен концерт на ПМГ „Хр. 

Смирненски“ 
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„Георги Русев“ 

18 – 20.12.  

11,00 ч. 

Първо фоайе 

Дворец на 

културата 

„Коледа за деца“ – празнична театрална забавачница с 

Дядо Коледа, приказките на Снежанка, игри и 

анимационни филмчета 

Организатор: ОбДТ „Боян Дановски“ 

19.12. /вторник/  

10,30 ч. 

изложбена зала в 

ЦПЛР-ОДК 

«Коледно антре»  - изложба от картички и коледни 

сувенири 

14,00 ч. 

Регионален 

исторически музей 

Музейни ателиета -  „С коледно настроение“- 

изработване на коледна украса 

 

16,00 ч. 

Кметство „Изток” 

„Коледен благослов" – Коледен празник за жителите на 

кметство "Изток"  

Организатор: Кметство „Изток” и  Общински 

младежки дом 

18,30 ч. 

 Галерия 

“Любен 

Гайдаров” 

Концерт на Вокален ансамбъл „Агапе“  

Организатори:  Художествена галерия и НЧ „Миньор 

2005г.“ 

 

20.12. /сряда/  

18,00 ч. 

Театрален салон 

„Георги Русев“ 

 

„В лунната стая” -  Коледен театрално-музикален 

спектакъл по Валери Петров, съвместна инициатива на 

ЦПЛР-ОДК, ОК Дворец на културата” и ДТ „Боян 

Дановски” 

21.12. /четвъртък/  

17,00 ч. 

Общински 

младежки дом- 

Мошино 

Коледен карнавал на хип-хоп формация "Dance squad" и  

школата по класически балет 

18,00 ч. 

Минна дирекция 

Празничен концерт на Хор „Добри Христов“  

Организатор: НЧ “Миньор 2005 г“ Перник 

18,00 ч. 

Малък салон,  

Дворец на 

културата 

”Ой, Коледо” - концерт на АНПТ ”Граовска младост” при 

ОК Дворец на културата с ръководител Венцислав 

Андонов  и  ДЮФА”Граовче” при ЦПЛР – ОДК - Перник 

 

22.12. /петък/  

17,00 ч. 

Общински 

младежки дом- 

Мошино 

Коледен карнавал на Спортен клуб "Едая" 
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17,30 ч. 

Театрален салон 

„Георги Русев“ 

Коледен концерт на формация „Майсторите на танца“ 

 

 

18,30 ч. 

театрален салон, 

Обединен детски 

комплекс 

Коледен концерт – с участието на хип-хоп формация  

Организатор: ЦПЛР-ОДК 

 

23.12. /събота/  

11,30 ч. 

театрален салон, 

Обединен детски 

комплекс 

 „Коледно матине” – самостоятелен концерт на хор 

„Родна песен”  

 


