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2018/ОБЩИНА ГАБРОВО
Програма за културните събития - май

ПОКАНИ

6 МАЙ
11.00 ч. Концерт на оркестър “Габрово” - народна музика

открита сцена ул. “Радецка”
9 МАЙ 

18.00 ч. Европейска Нощ на литературата с 2 читателски гнезда
открита сцена на ул. “Радецка”,

 ул. “Николаевска” - паметника на Ран Босилек
15 МАЙ 

17.30 ч. Откриване на изложба на габровските художници, пос-
ветена на празника на града, с наградата на Община Габрово

Художествена галерия “Христо Цокев”
17 МАЙ  

ДEН НА ГАБРОВО
9.30 ч. Молебен за благополучие на Габрово

Храм “Успение на Св. Богородица”
10.00 ч. Издигане знамето на града

площад “Възраждане”
11.00 ч. Оркестър “Габрово” поздравява габровци

открита сцена на ул. “Радецка”
16.00 ч. Откриване на изложбата “Моето сладко Габрово” 

Тера МОЛ
18 МАЙ

18.00 ч. “Кабаре на конци” - “Соулмейд” и Георги Гъделев
Градинката с мечето

19.00 ч. Да танцуваме с Памбос! - открит урок по салса с 
Памбос Агапиу и шоу програма на Los Pambos
21.00 ч. Концерт на група Del Padre

oткрита сцена пл. “Възраждане”
19 МАЙ КАРНАВАЛ

10.00 ч. Национален детски фестивал “Смехоранчета”
зала “Възраждане”

10.00 ч. Откриване на Детско биенале 2018 “В света на 
карнавала”

Музей “Дом на хумора и сатирата”
11.00 ч. Каскада от летящ балон - Дани Белев, “Куик 
Хендс Проджект”

Стадион “Априлов”
11.00 - 14.00 ч. Международен Карвинг фестивал на 
смеха 

пред зала “Възраждане”
11.30 ч. Национална изложба и карнавал-ревю на 
котки

Спортна зала “Орловец”
13.30 - 14.30 ч. Парад на кокили “Stilt Walkers” на 
Firebirds (Унгария)

маршрут: ул. “Радецка” - 

ул. “Априловска” - Градинката с мечето
14.00 ч. Биг бенд парад

открита сцена на ул. “Радецка”
14.00 ч. Детски мини карнавал

градинка до МОЛ - Габрово
14.30 - 17.00 ч. Ателие за карнавален грим 

пред зала “Възраждане”
14.45 ч. “Кабаре на конци” - “Соулмейд” и Георги Гъделев
15.30 ч. Цирково шоу “Steam On” на Firebirds (Унгария)
16.15 ч. “Цирк Де Ла Люлин” и Диего Контрерас (Венецуела)

Градинката с мечето
18.00 ч. КАРНАВАЛ
Част I - Детски карнавал - пл. “Възраждане”, ул. “Скобелевска”, 
кръстовището до мост Игото
Антракт (10 мин.)
Част II - Карнавално НаШествие - бул. “Априлов” (НАГ), пл. “Въз-
раждане”, ул. “Скобелевска”, ул. “Брянска”, кръговото до Консул-
тативна поликлиника
20.30 ч. Концерт на група “JEREMY?” 
22.00 ч. 3D мапинг и празнични илюминации
22.20 ч. Боби Кимбъл с най-големите хитове на група “Тото”
23.50 ч. DJ парти с David Penn

oткрита сцена пл. “Възраждане”
20.30 - 24.00 ч. Нощ в музея - “Празник на щирника” 

Регионален исторически музей
20 МАЙ

11.00 ч. - 14.00 ч. Международен Карвинг фестивал на смеха 
пред зала “Възраждане”

11.00 - 16.00 ч. Следкарнавална гюрултия (на всеки кръгъл час)
ЕМО “Етър” 

19.00 ч. Концерт на Jeny Jo и Иван Стоянов - участници в “Гласът 
на България 2018”

oткрита сцена на пл. “Възраждане”
21.00 ч. Светлинен карнавален парад - Театър на огъня и сен-
ките “Fireter”

пл. “Възраждане” 
24 МАЙ 

ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И  
БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

9.30 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 

пл. “Възраждане”
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1 МАЙ (ВТОРНИК)
Изложба-живопис на Анастас Камбуров

17.30 ч., Галерия “Видима”
3 МАЙ (ЧЕТВЪРТЪК)

Литература на сцената - представят 
ученици от ОУ “Стефан Пешев”

17.30 ч., НЧ “Развитие-1870”
8 МАЙ (ВТОРНИК)

“Щуро племе” - спектакъл на Езикова 
гимназия, гр. Ловеч

18.00 ч., НЧ “Развитие-1870”
12 - 13 МАЙ

Национален фестивал “Семе българско”, 
Севлиево’2018

парк “Казармите”
По отделна програма

14 МАЙ (ПОНЕДЕЛНИК)
“Спомен за Април 1876” - урок по 
родолюбие и Ден на отворените врати 
в Исторически музей

от 8.00 ч., Хаджистояново училище
15 МАЙ (ВТОРНИК)

“Тримата братя и грозната мома” - 
спектакъл на Детски театрален състав 
при НЧ “Развитие-1870”

15.30 ч., НЧ “Развитие-1870”
“Терапевти” - спектакъл на Сатиричен 
театър “Ал.Константинов”, гр. София

19.00 ч., ДК “Мара Белчева”
17 МАЙ (ЧЕТВЪРТЪК) 

Концерт на музикалната певческа 
школа” при ЦПЛР-Детски комплекс 
“Йовко Йовков”

17.30 ч., ДК “Мара Белчева”
Изложба на Петя Папазова

17.30 ч., ГХГ “Асен и Илия Пейкови”
19 МАЙ (СЪБОТА)

“Нощ в музея” по повод Международния 

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”

24 МАЙ (ЧЕТВЪРТЪК)
Тържество по повод Деня на 
българската просвета и култура и на 
славянската писменост

10.30 ч., пл. “Свобода”
26 МАЙ (СЪБОТА)

Поклонение и възстановка на 
сраженията в местността Боаза 
при село Кръвеник, с участието 
на Национално дружество 
“Традиция” по повод 142 години 
от Априлското въстание в 
Севлиевския край

10.30 ч., местността Боаза,  
с. Кръвеник

29 МАЙ (ВТОРНИК)
“Бог Рок” - рок спектакъл на ПК 
“Фери арт”

19.00 ч., ДК “Мара Белчева”
30 МАЙ (СРЯДА)

“Децата - творци на красота” 
- общински празник на 
художествената самодейност 

14.00 ч.,  
НЧ “Развитие-1870”

Изложба на Детска школа 
“ВВ-АРТ” при ЦПЛР-Детски 
комплекс “Йовко Йовков”

17.30 ч.,  
ГХГ “Асен и Илия Пейкови”

Програма за културните събития - май

2018/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 2018 г.
9 май /сряда/ Ден на Европа
Европейските карнавали - прожекция на филми от 
архива на музея, през целия ден; Вход: билет за музея
11 май /петък/ Литературна вечер.
Представяне на книгата на Алек Попов - „Сестри 
Палавееви по пътя към новия свят”
18:00 ч., Вход: свободен
12 май /събота/ Ателие за карнавални маски
11:00-12:30 ч., 14:30-16:00 ч., Зала на жирафите; 
Вход: 5 лв.
13 май /неделя/ Ателие за карнавални маски
11:00-13:30 ч., Зала на жирафите; Вход: 5 лв.
17 май /четвъртък/ Изложба в публичното пространство
„Войната на молива. Българската карикатура от 
Дембицки до днес”
19 май /събота/ - Откриване на Детското биенале

10:00 ч., Зала 7 и 8 
13:00 ч., 15:00 ч., Екскурзоводна обиколка на излож-
бите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”; 
13:30 ч. „Кристо на 75“, 2010 (автор: Тома Томов); 
15:30 ч. „Пътят към Портите“, 2005 и „Опакованият 
Райхстаг - 20 години по-късно“, 2016 (автор: Евгения 
Атанасова-Тенева), Вход -билет за музея.
20 май /неделя/
11:00, 14:00, 16:00 ч. Екскурзоводна обиколка на излож-
бите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”; 
11:30 ч. „Изкуството е за двама - Кристо и Жан-Клод“, 
2010 и „Christo от България“, 2015, (автор: Евгения 
Атанасова-Тенева); 14:30 ч. „Кристо на 75“, 2010 (автор: 
Тома Томов); 16:30 ч. „Пътят към Портите“, 2005 и 
„Опакованият Райхстаг - 20 години по-късно“, 2016, 
(автор: Евгения Атанасова-Тенева); Вход - билет за музея

УЛ. “БРЯНСКА” № 68; ТЕЛ.: 066/80 72 29; 0884029374
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Палавееви по пътя към новия свят”
18:00 ч., Вход: свободен
12 май /събота/ Ателие за карнавални маски
11:00-12:30 ч., 14:30-16:00 ч., Зала на жирафите; 
Вход: 5 лв.
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11:00-13:30 ч., Зала на жирафите; Вход: 5 лв.
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10:00 ч., Зала 7 и 8 
13:00 ч., 15:00 ч., Екскурзоводна обиколка на излож-
бите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”; 
13:30 ч. „Кристо на 75“, 2010 (автор: Тома Томов); 
15:30 ч. „Пътят към Портите“, 2005 и „Опакованият 
Райхстаг - 20 години по-късно“, 2016 (автор: Евгения 
Атанасова-Тенева), Вход -билет за музея.
20 май /неделя/
11:00, 14:00, 16:00 ч. Екскурзоводна обиколка на излож-
бите „Кристо и Жан-Клод. Проекти” и „Роден в Габрово”; 
11:30 ч. „Изкуството е за двама - Кристо и Жан-Клод“, 
2010 и „Christo от България“, 2015, (автор: Евгения 
Атанасова-Тенева); 14:30 ч. „Кристо на 75“, 2010 (автор: 
Тома Томов); 16:30 ч. „Пътят към Портите“, 2005 и 
„Опакованият Райхстаг - 20 години по-късно“, 2016, 
(автор: Евгения Атанасова-Тенева); Вход - билет за музея
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ЗДРАВЕ



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


