






2017/ОБЩИНА ГАБРОВО
Програма за културните събития - март

ПОКАНИ

2 МАРТ
18.30 ч. Тържествен концерт на Дет-
ски фолклорен ансамбъл “Габровче”, 
посветен на Националния празник на 
Република България

Спортна зала “Орловец”
Цена на билета - 2 лв. 

3 МАРТ
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
8.00 ч. Панихида в памет на загина-
лите за Освобождението
Братска могила до храм “Успение на 

Св. Богородица”
8.30 ч. Издигане на националното 
знаме

площад “Възраждане”
11.30 ч. Тържествен митинг 

площада под връх Шипка
13.00 ч. Поклонение и поднасяне 
на венци и цветя

Паметника на свободата на връх 
Шипка

*Превозът на гражданите от 
пл. “Възраждане” за връх Шип-

ка ще започне от 7.30 ч.  
Транспортното дружество 
има готовност да осигури 

автобуси за 1000 човека.  
Курсовете на автобусите в 

обратна посока ще започнат 
в 14.00 ч.

Цена на билета за двете 
посоки - 4 лв.

7 МАРТ
18.30 ч. “За мама” - концерт на 
Детски фолклорен ансамбъл 

“Габровче”
Зала “Възраждане”

Цена на билета - 2 лв. 
15 МАРТ 

19.00 ч. Концерт на Габровски камерен 
оркестър с диригент Иван Стоянов, 
солисти: Ирена Христоскова - флейта, 
Кристина Георгиева - флейта, Даниела 
Данис - цигулка, Надежда Атанасова - 
цигулка. В програмата: Станко Хорват 
- Ноктюрно, Вивалди - Концерт за две 
цигулки и оркестър ла минор, Игнац 
Плейел - Концерт за флейта и оркес-
тър, Михал Росиак - Концерт за две 
флейти и оркестър
Художествена галерия “Христо Цокев”

Цена на билета - 3 лв. За ученици, 
студенти и лица над 65 години - 

вход свободен. 
22 МАРТ

19.00 ч. Концерт на Габровски каме-
рен оркестър “Избрано от публиката”, 
диригент - Иван Стоянов, солист: Де-
ница Димитрова - арфа. В програмата: 
Филмова музика от Жан Моние, Георг 
Мюфа - Старинна сюита, Франсоа Боал-
дьо - Концерт за арфа и оркестър в до 
минор.
Художествена галерия “Христо Цокев”

Цена на билета - 3 лв. За ученици, 
студенти и лица над 65 години - 

вход свободен. 
23 МАРТ

18.00 ч. “Пролетен копнеж” - концерт 
на оркестър “Габрово”

Зала “Възраждане”
Цена на билета - 3 лв.
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1 МАРТ (СРЯДА)
„Бяло и червено“ - изложба на марте-
ници

10.00, АВК „Дандолови къщи“
2 МАРТ (ЧЕТВЪРТЪК) 

Изложба „Опълченци от Севлиево“ 
от 02.03., Хаджистояново училище

3 МАРТ (ПЕТЪК)
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
„Нека таз свобода да ни бъде дар!“ - 
урок по родолюбие и Ден на отворе-
ните врати в Исторически музей - Се-
влиево

9.00 ч., Хаджистояново училище
„Поклонение пред паметника на Сво-
бодата

10.30 ч., пл. „Свобода“
„Празничен концерт-спектакъл НФА 
„Филип Кутев“ с участието на ФА „Раз-
витие“, Севлиево

11.30 ч., ДК „Мара Белчева“
Вход-свободен

6 МАРТ (ПОНЕДЕЛНИК)
Изложба по повод Деня на жената

17.30 ч., ГХГ „Асен и Илия Пейкови“
13 МАРТ (ПОНЕДЕЛНИК)

Концерт на Детски фолклорен ансам-
бъл „Развитие“ - Севлиево и Танцова 
формация „Лиана“ - Габрово 

18.00 ч., ДК „Мара Белчева“
15 МАРТ (СРЯДА)

„Стая 1313“ - спектакъл на ДТ „Адри-

ана Будевска“, Бургас с участието на 
Руслан Мъйнов

19.00 ч., ДК „Мара Белчева“
20 МАРТ (ПОНЕДЕЛНИК)

Изложба на севлиевски художници и 
приложници

17.30 ч., ГХГ „Асен и Илия Пейкови“
22 МАРТ (СРЯДА)

„Пролетта - химн на живота“ - ли-
тературно четене на ЛК „Пеньо 
Пенев“ при НЧ „Развитие - 1870“

18.00 ч., НЧ „Развитие-1870“
Камерна зала

23 МАРТ (ЧЕТВЪРТЪК)
„Любовна нощ“ - спектакъл на Те-
атър „Искри и сезони“, София

19.00 ч., ДК „Мара Белчева“
Вход - свободен

24 МАРТ (ПЕТЪК)
„Благовец в Историческия му-
зей“ - представяне на обичая от 
възпитаници на ДГ „Радост“

10.30 ч., АВК „Дандолови къщи“
27 МАРТ (ПОНЕДЕЛНИК) 

Изложба на Школата по изоб-
разително изкуство при НЧ 
„Развитие-1870“

17.30 ч., НЧ „Развитие-1870“
30 МАРТ (ЧЕТВЪРТЪК)

Изложба - карикатури от Дом 
на хумора и сатирата, Габро-
во

17.30 ч., Галерия „Видима“

Програма за културните събития - март

2017/ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ПОКАНИ
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ПОКАНА



УЛ. “БРЯНСКА” № 68; ТЕЛ.: 066/80 72 29; 0884029374
e-mail: info@humorhouse.bg      www.humorhouse.bg

МАРТ 2017 г.
07.03., 18.30 ч. - „Златен век“ на американската 
филмова комедия: Чарли Чаплин в „Треска за злато“ 
(първа кинолектория от поредицата „Филмовата 
комедия - традиция, стилове, представители“)
09.03., 18.00 ч. - „Луди-млади“ - гостуваща 
изложба на средни специални художествени 
училища по приложни изкуства  
11.03., 11.00 ч. - Детско DISCO PARTY - съвместно 
със Сдружение на рускоговорящите ВИВА - Габрово
16.03., 19.00 ч. - Stand-up комедийна вечер с 
ДИМИ
18.03., 11.00 ч. - „Да играем“ - ден на настолните 
игри 

28.03. - „Габровска сметка“ - гостуваща изложба 
от фонда на Дома в Регионалния исторически 
музей - Шумен
28.03. - „Смешните книги на Веселата къща“ - 
представяне на изданията на Дома на хумора и 
сатирата в Къща-музей „Чудомир“ - Казанлък (в 
рамките на „Чудомирови празници 2017“)
30.03., 18.00 ч. - „Фабрика за хумор и сатира” - 
изложба за историята на сградата на Дома на 
хумора 
31.03. - „Усмивката на Гагарин“ - гостуваща 
изложба-карикатура в галерия „Видима” - 
Севлиево
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ЗА ДА ЗНАЕТЕ КЪДЕ
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ОЧАКВАЙТЕ
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ОЧАКВАЙТЕ



ЗА ДА ЗНАЕТЕ КЪДЕ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ДОБРИЯТ ИЗБОР
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ПОСЕТЕТЕ НИ



УСЛУГИ

16





18

УСЛУГИ
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ЗА ДА ЗНАЕТЕ КЪДЕ



УСЛУГИ
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КАПИТАЛ-ЕКСПЕРТ ООД
ГАБРОВО, УЛ. ЯНТРА 8, ТЕЛ.: 066/803 083

СЧЕТОВОДСТВО И КОНСУЛТАНТСКИ
УСЛУГИ ЗА МАЛКИЯ
И СРЕДЕН БИЗНЕС
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ЗДРАВЕ



ЗДРАВЕ
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ЗДРАВЕ



Рекламно-информационният справочник “Област Габрово сега” се разпространява безплатно в област Габрово


