ПРОГРАМА
6 май /вторник/
17.00 ч., зала „Сирак Скитник”
Откриване изложба на Светлин Русев
18.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”
„Приказките на България” – концерт- откриване на Майските дни на културата „Сливенски огньове”
сцена 1 - Концертна програма с участието на фолклорни колективи;
сцена 2 - Концертна програма с участието на детски и младежки художествени колективи
20.45 ч.
Тържествена церемония по запалване символния огън на празниците
21.00 ч.
Народно веселие
21.15 ч.
Концерт с участието на Миро и балетна формация
Концерт на Панайот Панайотов
7-9 май
ДТ „Стефан Киров”
16 Национален фестивал на детската книга /по програма/
9 май /петък/
15.00 ч., зала Военен клуб
Концерт по повод 9 май – Ден на Победата, с участието на художествени състави при Дружество „Отчий
дом” на живеещите в Сливен руски граждани и състави от Сливен
17.30 ч., зала „Зора”
Концерт на трио „Ы” по повод 9 май – Ден на победата и Ден на Европа
19.00 ч., зала НТС
Концерт на Симфоничен оркестър, гост диригент Димитър Пенков, солист Евгения - Мария Попова
/цигулка/
10 май /събота/ - Ден на Хаджи Димитър
10.00 ч., къща-музей „Хаджи Димитър”
Урок по родолюбие
11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър по повод 174 години от неговото
рождение
11.30 ч., зала „Май”
Представяне дарения личен архив на писателя Цончо Родев, автор на трилогията „Тътени” за историята на
Сливен, носител на наградите „Д.Чинтулов” и „Д-р Ив. Селимински” и званието „Почетен гражданин на
Сливен”, на библиотека „Зора”.
Среща-разговор с Надежда Родева.
13 май /вторник/
19.00 ч., ДТ „Стефан Киров”
„ЛИЦЕ“ от Ал. Галин – Премиера на ДТ „Стефан Киров”

14-15 май - V-ти Национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов”
14 май /сряда/
16.00 ч., пл. „В.Левски”
Полагане на цветя на паметната плоча на Дамян Дамянов
18.00 ч., зала „Зора”
Връчване на наградите от Националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов”.
Литературно четене с участието на носители на наградата „Д.Дамянов” и сливенски автори
15 май /четвъртък/
10.00-12.00 ч.
Творчески срещи на носители на наградата „Дамян Дамянов” по училища.
18.00 ч., зала „Май”
Откриване на изложба живопис и фотография „Сливен преди и сега”
16 май /петък/
18.00 ч., зала „Зора”
Юбилейно честване „140 г. от рождението на Георги Гюлмезов – художник, автор на „Пътеводител на град
Сливен и околностите” /1926 г./, създател на туристическото дружество в Сливен”. Концерт на
туристически хор „Сините камъни” и ДВГ „Мечта” при X-то СОУ „Йордан Йовков”.
16-18 май - Сливен Арт Фест
16 май /петък/
18.00 ч., галерия „Седем”, „Малка сцена” / ул. Ген. Столипин” 26/
Откриване
17-18 май
10.00 – 21.00, галерия „Седем”, „Малка сцена” / ул. Ген. Столипин” 26/
По програма
17 май /събота/
11.00 ч., КДК
Литературно–музикално матине на ОШИ „М. Тодоров” и КДК
Нощ на музеите и галериите /по програма/
22-25 май
18-ти Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”
/програма/
23 май /петък/
12.00 ч., галерия „Миркович”
Откриване на изложба на преподаватели по изобразително изкуство и техни възпитаници
18.00 ч., зала НТС
Тържествена вечер-концерт за връчване на наградата „Аргира Жечкова”, наградата на Клуба на дейците
на културата и почетното отличие „Неофит Рилски” на Министерството на образованието и науката, в чест
на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Участват: Симфоничен оркестър – Сливен и гостуващи солисти
24 май /събота/
Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост
10.00 ч., по бул. „Цар Освободител”
Празнично шествие на сливенските училища по повод 24 май /основен лъч/.
11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Тържествена церемония в чест на празника.
11.30 ч., пл. „Хаджи Димитър”, пред Военен клуб и НТС
Концертни програми на участници в 18-тия МДФТФ „Приятелство без граници” и училищни състави
12.00 ч., зала на общината
Среща на ръководството на Община Сливен с ученици, носители на награди от национални и
международни състезания и конкурси.
25 май /неделя /
18.00 ч., ДТ „Стефан Киров”
Гала концерт на участниците в 18-тия Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство
без граници”. Закриване на фестивала.
31 май /събота /
ДТ „Стефан Киров”
VIII-ми Национален фестивал на руската песен и танц /по програма/

