ПРОГРАМА
5 май /неделя/
12.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Великденско веселие с участието на фолклорен танцов състав „БРАВО” и Детски танцов състав
„Българче” при 2 ОУ „Хр. Ботев” и НЧ „Хаджи Димитър -1934”
6 май /понеделник/
10.00 ч., гр. Кермен
Регионален фолклорен събор /по програма/
7 май /вторник/
18.00 ч., галерия „Май”
Откриване на изложба сух пастел на Георги Янакиев.Организатор: Дружество на художниците - Сливен
7-9 май
ДТ „Стефан Киров”
15 Национален фестивал на детската книга /по програма/
9 май /четвъртък/
16 -17.30 ч., пл. „Хаджи Димитър” – открита сцена
„Талантите на Сливен” – концертна програма с участието на детските градини и ученически колективи
от Сливен
17.00 ч., Военен клуб
Тържествен концерт на българо-руски хор „Славяне” и вокална група „Росиянка” към Дружество
„Бащин дом” по повод 9 май- Ден на Победата
18.30 ч., Драматичен театър „Стефан Киров”
Откриване на Майските дни на културата „Сливенски огньове”. Тържествен концерт на Симфоничен
оркестър – Сливен по повод 80 години на оркестъра с участието на Камен Чанев /тенор/, Евгени
Алексиев /баритон/, Таня Иванова /сопран/, Деян Вачков /бас/, Илина Михайлова /сопран/ и Даниела
Иванова /мецосопран/; диригент Димитър Караминков
20.00 ч., пл. „Хаджи Димитър” – открита сцена
Концерт на Ансамбъла за народни песни и танци – Сливен със специалното участие на сестри Диневи
20.45 ч., пл. „Хаджи Димитър”Церемония по запалване символния огън на Майските дни на културата „Сливенски огньове”.
21.00 ч., пл. „Хаджи Димитър” – открита сцена
Народно веселие с участието на АНПТ
10 май /петък/ - Ден на Хаджи Димитър
10.00 ч., къща-музей „Хаджи Димитър”
Урок по родолюбие с участието на ученици от ОУ „Христо Ботев” и художествени колективи при НЧ
„Хаджи Димитър -1937”
11.30 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър по повод 173 години от
неговото рождение
14 май /вторник/
17.30 ч., изложбена зала „Сирак Скитник”
Представяне на книгата „120 г. българско изкуство/съюзи, дружества и групи 1892-2012 г./ с
участието на Долорес Дилова – председател на Фондация „Поддържане на изкуството в България” и
Любен Генов – председател на СБХ
16 май /четвъртък/
17.00 ч., изложбена зала „Сирак Скитник”
Откриване на регионална изложба – IV Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и
графика

18.00 ч., Клуб на дейците на културата
Представяне новата книга на Красимир Димитров с участието на Петя Григорова и Атанас Цонков
18.30 ч., зала „Зора”
Концерт на туристически хор „Сините камъни”
17 май /петък/
18.00 ч., зала „Май”
Обявяване резултатите от Националния литературен конкурс „В.Найденов”-2013 г.
18 май /събота/
Нощ на музеите /по програма – организира РИМ и ХГ/
- Програма на Художествена галерия „Димитър Добрович”
- Програма на Регионален исторически музей - Сливен
20 май /понеделник/
18.00 ч., галерия „Май”
Изложба акварел на Борис Дамянов
22 май /сряда/
17-ти Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”
17.00 - 17.40 ч., по бул. „Цар Освободител”
Дефиле на участниците във фестивала
18.00 – 18.30 ч., пл. Хаджи Димитър”
Церемония по откриване на фестивала.
18.45 ч., пл. Хаджи Димитър”
Концерт на участниците във фестивала.
18.30 ч., Клуб на дейците на културата
Представяне на литературния сборник „Жажда” за 2013 г. с участието на автори от Добрич, Варна, Ген.
Тошево, Ямбол и Сливен. Рецитал на участниците
23 май /четвъртък/
12.00 ч., галерия на бул. „Цар Освободител”
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 солисти на Държавния музикален и балетен център
„Стефан Македонски” - София
18.00 ч., пл. „Хаджи Димитър” - открита сцена
Младежка зона - концерт на ученически колективи
24 май /петък /
Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост
10.15 ч., по бул. „Цар Освободител”
Празнично шествие на сливенските училища по повод 24 май.
11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Тържествена церемония в чест на празника.
11.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър”
Концертна програма „Поздрав от приятели”.
11.45 ч., пред Военен клуб
Концертна програма „Поздрав от приятели”.
12.00 ч., пред НТС
Концертна програма „Поздрав от приятели”.
12.00 ч., зала на общината
Среща на ръководството на община Сливен с ученици, носители на награди от
международни състезания и конкурси.

национални и

20.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър”
Младежка дискотека – концерт на рок група „Уикеда”
25 май /събота /
18.00 ч., ДТ „Стефан Киров”
Гала концерт на участниците в 17-тия Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство
без граници”. Закриване на фестивала.
28 май /вторник /

18.00 ч., Клуб на дейците на културата
Среща –разговор с г-жа Желязка Гроздева – племенница на Йордан Йовков и творци от град Стралджа
30 май /четвъртък /
18.00 ч., зала „Май”
Представяне книгата на д-р Андон Бояджиев „Будна памет за Сливен”, т.3

