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2017/ОБЩИНА ГАБРОВО
Програма за културните събития - май

ПОКАНИ

6 МАЙ
11.00 ч. Концерт на оркестър „Га-
брово“ - народна музика

открита сцена ул. „Радецка“
10 МАЙ

16.30 ч. Връчване на удостовере-
нията „Дарования и постижения“

Зала „Възраждане“
18.00 ч. Нощ на литературата
пред паметника на Ран Босилек - 
ул. „Николаевска“

открита сцена ул. „Радецка“
15 - 21 МАЙ

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
НА ХУМОРА И САТИРАТА

15 - 19 МАЙ 
Х Международен фестивал на 
комедийния спектакъл
Организатор: Драматичен теа-
тър „Рачо Стоянов“ 

16 МАЙ 
17.30 ч. Откриване на излож-
ба, посветена на празника на 
града, с наградата на Община 
Габрово

ХГ „Христо Цокев“
17 МАЙ ДEН НА ГАБРОВО

9.30 ч. Молебен за благопо-
лучие на Габрово

Храм „Успение на Св. 
Богородица“

10.00 ч. Издигане знамето 
на града

пл. „Възраждане“
17.30 ч. Тържествена сесия 
на Общински съвет -  Га-
брово

двора на НАГ(при лошо 
време зала „Възраждане“)

18 МАЙ
15.00 ч. Национална дет-
ска асамблея „Празнични 
докосвания цвят и коп-
рина“ с ръководител Ива 
Пенчева

двора на Интерактивен 
музей на индустрията

20.20 ч. 3D мапинг - Коп-
ринени картини оживя-
ват

Интерактивен музей 
на индустрията

19 МАЙ
18.00 - 19.00 ч. Уличен карнавален 
пърформанс „БулевАРТ Карнавал“ 
- Мим формация „Жар“ (проект 
„6fest“ на Сдружение „Обществен 
комитет „Васил Левски“, финансиран 
по програма Култура на Община Га-
брово)

пред Музей ДХС
19.00 ч. Откриване на 23-то Меж-
дународно биенале на хумора и 
сатирата в изкуствата и кураторска 
изложба на съвременно визуално 
изкуство на Марко Стаменковиц „Да 
умреш от смях“ (проект на МДХС, 
финансиран по Програма Култура на 
Община Габрово)

Музей ДХС
Открита сцена пл. „Възраждане“:
20.00 ч. Рок концерт на Николо 
Коцев
22.00 ч. „Карнавал light“ - свет-
линен спектакъл (проект на Сдру-
жение „Фабриката“, финансиран 
по Програма Култура на Община 
Габрово)

20 МАЙ  КАРНАВАЛ
10.00 ч. Национален детски фести-
вал „Смехоранчета“

зала „Възраждане“
10.00 - 11.30 ч. Карнавална рабо-
тилница „Вкуси карнавала“ - Мим 
формация „Жар“ (проект „6fest“ на 
Сдружение „Обществен комитет 
„Васил Левски“, финансиран по 
програма Култура на Община Га-
брово)

пред Спортна зала „Орловец“
11.30 ч. Национална изложба и кар-
навал-ревю на котки

Спортна зала „Орловец“
14.00 ч. Биг бенд парад

открита сцена ул. „Радецка“
14.00 ч. Детски мини карнавал

градинка до МОЛ - Габрово
14.00 - 18.00 ч. Пърформанс жива 
статуя - Ащон Ка (проект „6fest“ на 
Сдружение „Обществен комитет 
„Васил Левски“, финансиран по про-
грама Култура на Община Габрово)

мост Игото, Шести участък,  
Баев мост

Открита сцена в градинката с 
мечето:

(проект „6fest“ на Сдружение „Об-
ществен комитет „Васил Левски“, 
финансиран по програма Култура на 
Община Габрово)
14.30 ч. Хумористичен моноспек-
такъл „Surfing the street“ на Тио Тео 
(Испания)
15.30 ч. Интерактивно цирково 
представление „Поко Льоко“ на 
„Цирк Де Ла Люлин“ 
16.30 ч. Комедиен цирков спекта-
къл на „Аделфи Кукубаян“ (Уругвай/
Гърция)
18.00 ч. КАРНАВАЛНО ШЕСТВИЕ

(начало - бул. „Априлов“ (НАГ), пл. 
„Възраждане“, ул. „Скобелевска“, 

ул. „Брянска“, край - кръговото 
кръстовище на Консултативна 

поликлиника)
19.30 - 00.00 ч. Нощ в музея - 
„Празник на щирника“, съвместно 
с НЧ „Христо Ботев 1929“ - с. Донино

Регионален исторически музей
Открита сцена пл. „Възраждане“:
19.30 ч. Звездите на БГ-радио под 
звездите на Габрово - концерт с 
участието на Павел и Венци Венц, 
Графа, Михаела Филева, Ъпсурт
22.45 ч. Светлинно представление 
‚‘Light it UP‘‘ на „Цирк Де Ла Люлин“  
(проект „6fest“ на Сдружение „Об-
ществен комитет „Васил Левски“, 
финансиран по програма Култура на 
Община Габрово)
23.10 ч. 3D мапинг и празнични 
илюминации
23.30 ч. Концерт на БТР
00.30 ч. DJ парти с Ahmet Kilic и Сти-
вън Ачикор - вокали

21 МАЙ
9.00 ч. Gabrovo Challenge - екстрем-
но колоездене

Парк Баждар -  
стълбите на Летния театър

9.00 ч. XVII Национална среща-над-
думване „Благолаж“ 

Музей ДХС
11.00 - 14.00 ч. Карвинг фестивал 
на смеха - балканско състезание

пред зала „Възраждане“

11.30 ч. Следкарнавално кукури-
гане

ЕМО „Етър“
11.30 - 13.15 ч. Циркова работил-
ница на „Цирк Де Ла Люлин“ (проект 
„6fest“ на Сдружение „Обществен 
комитет „Васил Левски“, финансиран 
по програма Култура на Община Га-
брово)

в двора на Интерактивен музей на 
индустрията

18.30 - 21.30 ч. Мобилно шоу с 
музикален магьосник и количка - 
Театър на огъня и сенките „Fireter“ 
(проект „6fest“ на Сдружение „Об-
ществен комитет „Васил Левски“, 
финансиран по програма Култура на 
Община Габрово)
маршрут - Музей ДХС, ул. „Аврам Га-
чев“, ул. „Радецка“,  ул. „Априловска“, 

пл. „Възраждане“
открита сцена пл. „Възраждане“:
20.00 ч. Концерт на Стефан Вълдо-
брев и Обичайните заподозрени
21.30 - 22.00 ч. Огнено предста-
вление на кокили - Театър на огъня 
и сенките „Fireter“ (проект „6fest“ 
на Сдружение „Обществен комитет 
„Васил Левски“, финансиран по про-
грама Култура на Община Габрово)
22.00 ч. 3D мапинг

24 МАЙ 
ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕ-

НОСТ И БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА 
И КУЛТУРА 

9.15 ч. Тържествен молебен 
Храм „Успение на Св. Богородица“

9.45 ч. Литийно шествие
Храм „Успение на Св. Богородица“ - 

паметника на Васил Априлов
10.00 ч. Празнично шествие 

площад  „Възраждане“ 
31 МАЙ

19.00 ч. Творчески портрет на ком-
позитора и диригент Емил Табаков 
по случай 70-годишния му юбилей. 
Габровски камерен оркестър с дири-
гент - Е. Табаков. В програмата: про-
изведения от Е. Табаков и популярни 
оркестрови миниатюри от световна-
та музикална съкровищница

ХГ „Христо Цокев“
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2 МАЙ (ВТОРНИК)
„Споменът за утре“ - спектакъл на трупата 
на Нешка Робева

19.00 ч., ДК „Мара Белчева“
3 МАЙ (СРЯДА) 

„10 години Музикалната певческа школа“ 
- концерт на МПШ при ЦПЛР-Детски ком-
плекс „Йовко Йовков“

17.30 ч., ДК „Мара Белчева“
4 МАЙ (ЧЕТВЪРТЪК)

Пролетни празници в Дандоловите къщи, 
с възпитаници на ДГ „Слънце“

10.30 ч., АВК „Дандолови къщи“
9 МАЙ (ВТОРНИК)

Тържество по повод Деня на Европа и 
Деня на победата над хитлерофашизма 

12.30 ч. Парк „Казармите“,
Паметник на загиналите за освобожде-
нието и обединението на българските 

земи от град Севлиево
„Ромео и Жулиета“ и „Полетът към свет-
лината“ - балетен спектакъл на Държавна 
опера - Русе

18.00 ч., ДК „Мара Белчева“
11 МАЙ (ЧЕТВЪРТЪК)

„Най-чудното чудо“ - спектакъл на Детски 
театрален състав при НЧ „Развитие-1870“

10.30 ч., НЧ „Развитие-1870“
18.30 ч., НЧ „Развитие-1870“

Изложба на Колю Табаков
17.30 ч., Галерия „Видима“

13 МАЙ (СЪБОТА)
„Спомен за Април 1876“ - урок по родолю-
бие и Ден на отворените врати в Истори-
чески музей

от 8.00 ч., Хаджистояново училище
Поклонение и възстановка на сраженията 
в местността Боаза при село Кръвеник, с 
участието на Национално дружество „Тра-

диция“ по повод 141 години от Априлско-
то въстание в Севлиевкия край

10.30 ч., местността Боаза, с.Кръвеник
17 МАЙ (СРЯДА)

„Болница накрай света“ - спектакъл на 
Малък градски театър „Зад канала“, Со-
фия

19.00 ч., ДК „Мара Белчева“
19 МАЙ (ПЕТЪК)

„Нощ в музея“ по повод Международ-
ния ден на музеите 

от 19.00 до 1.00 ч. след полунощ,  
Хаджистояново училище

„Нощ в галерията“ - отворени врати и 
представяне на различни изложби и 
инициативи

от 19.00 до 1.00 ч. след полунощ,
ГХГ „Асен и Илия Пейкови“

23 МАЙ (ВТОРНИК)
Концерт от Националната кампания 
„Изпей „Обичам те” на български”, 
със специалното участие на група 
„Хоризонт” и състави от община Се-
влиево

20.00 ч., пл. „Свобода“
24 МАЙ (СРЯДА)

Тържество по повод Деня на бъл-
гарската просвета и култура и на 
славянската писменост

10.30 ч., пл. „Свобода“
29 МАЙ (ПОНЕДЕЛНИК)

Изложба от Галерия „Палитра“, 
София
17.30 ч., ГХГ „Асен и Илия Пейкови“

30 МАЙ (ВТОРНИК)
„Децата - творци на красота“ - 
общински празник на художест-
вената самодейност   

13.30 ч., НЧ „Развитие-1870“

Програма за културните събития - май

2017/ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ПОКАНИ
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УЛ. “БРЯНСКА” № 68; ТЕЛ.: 066/80 72 29; 0884029374
e-mail: info@humorhouse.bg      www.humorhouse.bg

МАЙ 2017 г.
11.05., 19.00 ч. - Алек Гинес в „Добри 
сърца и диадеми“ (Великобритания, 
1949 г.) - кинолектория от поредицата 
„Филмовата комедия - традиция, 
стилове, представители“
13.05., 10.30 - 17.30 ч. - Работилница 
за карнавални маски 
19.05., 18.00 ч. - Уличен карнавален 
пърформанс „БулевАРТ Карнавал“ 
- Мим формация „Жар“ (проект 
„6fest“ на сдружение „Обществен 
комитет „Васил Левски“ - Габрово“, 

финансиран по програма „Култура“ на 
Община Габрово) 
19.05., 19.00 ч. - Откриване на XXIII 
Международно биенале на хумора и 
сатирата в изкуството - Габрово 2017
21.05., 9.00 ч. - XVII Национална 
среща-наддумване „Благолаж“
25.05., 19.00 ч. - Вечер с „ХАХАХА 
ИмПро театър“
29.05., 18.00 ч. - „Моши моши, 
Япония“ - представяне на книгата на 
Юлияна Антонова-Мурата
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ЗДРАВЕ



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


