ОБЩИНА ПЕРНИК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. ЯНУАРИ 2018 Г.
І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ
13 - 14 януари
18,00 ч. – 24,00 ч. - Селищата от региона
Народен празник “Сурва” - местни маскарадни игри
Организатор: Кметства и читалища /по отделна програма/
15 – 24 януари
10,30 ч. – 16,00 ч. – детските градини
„Да бъде!“ – Детска маскарадна щафета /по отделна програма/
26 – 28 януари
ХХVII Международен фестивал на маскарадните игри “Сурва”
/по отделна програма/
ІІ. ГАЛЕРИИ
9 януари
17,00 ч. – Клуб на интелигенцията
„Маски“ – обща художествена изложба
Организатор: Клуб на интелигенцията
18 януари
17,00 ч. – Галерия “Кракра”
Изложба живопис на Антон Гошев
19 януари
17,00 ч. – Галерия “Артсалон”
“ Празнични звънчета ”2 – изложба на Ателието към ХГ Перник
24 януари
10,00 ч. – 17,00 ч. – пред детски отдел на РБ „Светослав Минков“
„Сурва – древен обичай и изключително зрелище” – изложба на детски
рисунки от АТЕЛИЕТО при Художествена галерия Перник
Организатор: Художествена галерия и РБ „Светослав Минков“
14,00 ч. – Фоайе на хотел “ Струма ”
“ Тайните на Сурва ” – изложба приложно изкуство
Организатор: IX ОУ „Т.Ненков“и Художествена галерия
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25 януари
14,00 ч. – Галерия “ При кмета ”
“ Магията на Сурва ” –изложба от конкурс за детски рисунки
26 януари
09.30 ч. - Обединен детски комплекс
Изложба на народни носии и занаятчийски инструменти за работа в
миналото – съвместна изява с Регионален исторически музей
Организатор: ЦПЛР – ОДК и Регионален исторически музей
13,30 ч. - Галерия „Любен Гайдаров“
“Сурва арт” – обща художествена изложба
ІІІ. МУЗЕИ
Изложби:
01-31 януари
- „Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“
- „Погребални практики в българските земи“
- „Пришълец от палеогена“
22 януари
17,00 ч. – Регионален исторически музей
„Ние сме беловодските сурвакари…“ – изложба за сурвакарска група от кв.
„Бела вода“ – Перник
ІV. ТЕАТЪР
25 януари
19,00ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Прелестите на изневярата“
Гостува Сатиричен театър „Алеко Константинов“ - София
V. БИБЛИОТЕКИ
5 януари
10,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Заемна за възрастни
„Настане вечер – месец изгрее, звезди обсипят свода небесен” – представяне
на притежаваните издания от книги на Христо Ботев по повод 170 години от
рождението му (06.01.1848 г.) – библиотечна витрина
24 януари
10,00 ч. – Регионална библиотека „Светослав Минков”, Краезнание
70 г. от рождението на Данаил Гълъбов (27.01.1948 г.), майстор на спорта,
състезател по баскетбол – витрина
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VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
21 януари
11,00 ч. – Галерия „Л. Гайдаров”
Матине- концерт на Камерен оркестър „Орфей”,диригент Райчо Христов
25 януари
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
”Сурва е ...” - концерт на АНПТ”Граовска младост” при ОК Дворец на
културата с ръководител Венцислав Андонов
26 януари
10,30 ч. – ДГ №15 „Райна княгиня”
Образователен концерт на Духовия оркестър,диригент Трифон Трифонов
VІІ. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ
19 януари
11,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
Патронен празник на ГПЧЕ „Симеон Радев“
Организатор: ГПЧЕ „Симеон Радев“
VІІІ. ШОУ-ПРОГРАМИ
25 януари
18,00 ч. – пред Младежки дом – Мошино
"Игри с маски" - танцов спектакъл
Организатор: Общински младежки дом
ІХ. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
4 януари
10,00 ч. - НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
Литературна беседа по повод 155г. от рождението на Ал. Константинов,
150 г. от рождението на Хр. Ботев и 140 г. от рождението на П. Яворов
Организатор: НЧ „Наука - 1967 г.“с. Черна гора
5 януари
10,00 ч.- библиотеката
„170 години от рождението на Христо Ботев“ - презентация
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
6 януари
10,00 ч. – река Рударска, с. Рударци
“Йордановден” - вадене на кръста
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Организатор: НЧ ,,Васил Левски-1968 г.”и Кметство с. Рударци
16 януари
12,00 ч. – библиотеката
„Мъдростта на народа в приказките”- литературна среща с ученици
от ОУ ”Св.Иван Рилски”
Организатор: НЧ ”Елин Пелин-1903” 19 януари
11,00 ч. – ДГ „Българче”№ 6
Ден на родилната помощ – празнуване
Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.”
“Бабинден” – честване
13,00 ч.- НЧ “Христо Ботев -1961 г.”, с. Люлин
13,00 ч.- НЧ „Наука - 1967 г.“ с. Черна гора
13,30 ч.- Пенсионерски клуб –старото читалище – кв. Бела вода
БАБИНДЕН –пресъздаване на обичая
Организатор: НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
23 януари
17, 00 ч.- клуб на читалището
„Ден на родилната помощ“- традиционен празник
Организатор: НЧ ”Елин Пелин-1903”
24 януари
14, 00 ч. – Клуб „Ален мак”
Бабин ден - тържество
Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.”
25 януари
08,00 ч. – параклис “Св. Григорий” с. Черна гора
“Григоровден“ – честване
Организатор: НЧ “Наука-1967 г.” с.Черна гора
29 януари
14,00 ч. – НЧ „Искра-1960г”
„Сурва 2018 г.“ – изложба на рисунки, изработени от децата от Школа
по приложно изкуство
Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.”
Х. ДРУГИ
9 - 12 януари
15 - 19 януари
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16,00 ч.- 19,00 ч., - Общински младежки дом –Перник- център
”Маските на Сурва” – творческо ателие с Румен Димитров
Организатор:Общински младежки дом

XХVII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ
“СУРВА” ПЕРНИК 2018
ПРОГРАМА
26 януари
09,00 – 16,00 ч. – Конферентна зала, Дворец на културата
“Маски и политики” – научна конференция
10,00 – 17,00 ч. – Обединен детски комплекс
“Децата на Сурва“ – творческа забавачница
10,30 – 18,00 ч. – Общински младежки дом
“Мечкарница” – работилница за маски (продължава и през трите дни)
11,00 ч. - пред Общинския младежки дом
“Рецептите на Сурва” – кулинарни демонстрации и дегустации на
традиционни зимни ястия, с участието на гости от гр. Лесковац, Сърбия и гр.
Скопие, Р. Македония
13,30 ч. - Галерия „Любен Гайдаров“
“Сурва арт” – обща художествена изложба
14,00 ч. – пл. “Кракра”
“Сурвакариада” – младежко маскарадно дефиле
14,00 ч.- 18, 00 ч. - пред Общински младежки дом - център
Сурвакарско селфи
17,45 ч. – Централна градска част
Факелно сурвакарско шествие
18,00 ч. – пред Двореца на културата
„В сърцето на Сурва ”- концерт спектакъл и официално откриване на
ХХVII МФМИ “Сурва” – Перник`2018
19,30 ч. - Сурвакарско село
“Приятели без граници” – концертна програма на чуждестранните групи
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27 януари
10,00 – 17,00 ч. – Централна градска част
Състезателни фестивални дефилета
10,30 ч.- 18,00 ч. - пред Общински младежки дом - център
Сурвакарско селфи
11,00 – 14,00 ч. - пред Двореца на културата
Втора сцена за гостуващите чуждестранни групи
11,00 – 16,00 ч. - Общинския младежки дом
„Сподели Сурва“ - творчески ателиета за деца
18,00 ч. - Сурвакарско село
“На мегдана” – фолклорна програма
19,00 ч., Първо фоайе, Дворец на културата
“Приятели без граници” - среща с гостуващите чуждестранни групи
28 януари
10,00 – 17,00 ч. – Централна градска част
Състезателни фестивални дефилета
10,30 ч.- 18,00 ч. - пред Общински младежки дом - център
Сурвакарско селфи
11,00 ч. – Естрада, Градски парк
Кулинарно шоу с Иван Звездев
11,00 – 16,00 ч. - Общинския младежки дом
„Сподели Сурва“ - творчески ателиета за деца
11,00 – 17,00 ч. - пред Двореца на културата
Втора неформална сцена за българските групи
18,00 ч. – пл. “Кракра”
“До нови срещи, Сурва ” – официално закриване на фестивала
29 януари
10,00 ч. – Конферентна зала, Дворец на културата
Пресконференция на журито и обявяване на резултатите от класирането на
маскарадните групи, участници в ХХVІI МФМИ „Сурва“ – Перник` 2018
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