
ПРОГРАМА          11 - 24 МАЙ
11 май - петък

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ 
НА „ВЛАЙКОВИ ДНИ 2018“

11.30 ч. - Храм “Св. Успение Богородично”
Тържествен водосвет по повод 

Деня на Светите братя Кирил и Методий 
и осветяване на училищните знамена 

17.30 ч. - Площад “Тодор Влайков”
Официално откриване с участието на 

Мажоретен състав при НУ „Тодор Влайков“ 
и квартет „БЕЛКАНТО“

12 май - събота
10.30 ч.  - Храм “Св. Успение Богородично”

VENUS  VITRIX  - бароков концерт 
с участието на Христина Василева - сопран

и Василий Илисавски - хамерклавир
13.30 ч.  - НЧ „Напредък“, лектория

“Ден на настолните игри” - Фондация “Да играем” 
представя настолни, социални и ролеви игри като 

форма за общуване на живо за хора от всички възрасти

14 май - понеделник
10.30 ч.  - Ритуална зала

Откриване на изложба и кръгла маса 
„Тодор Влайков и Веселин Андреев - приемственост, 

национални измерения и наследство“, посветена 
на 75 години от смъртта на Тодор Влайков 

и 100 години от рождението на Веселин Андреев.
• Представяне на книгата 

„Чиновничество и властници“ от Тодор Влайков, 
издадена от Община Пирдоп по повод годишнината.

18.00 ч. - НЧ „Напредък“
Вечер на Професионална гимназия 
по механоелектротехника - Пирдоп

15 май - вторник
НЧ „Напредък“ - Гостува Национален

музикален театър „Стефан Македонски“
11.00 ч. - „Снежанка и седемте джуджета“ - 

детска оперета 
18.30 ч. - „Веселата вдовица“ - 
оперетен театър, вход 2.00 лв.

  
16 май - сряда

14.30 ч.  - Поповото кладенче
 “На Влайковото кладенче” - драматизация 

на ПГТХТ „Никола Димов“ по мотиви на 
„Дядовата Славчова унука“ от Тодор Влайков

18.30 ч. - НЧ “Напредък”
Празничен концерт на самодейните 

състави при НЧ „Напредък 1869“ 

ОБЩИНА
ПИРДОП

17 май - четвъртък
17.00 ч.  - Ритуална зала

 Литературно-музикален спектакъл 
с представяне на книгата „Аз не бях политик“ 

от проф. Огнян Герджиков
18.30 ч. - НЧ “Напредък”

„В царството на изкуството“ - 
концерт-спектакъл на СУ „Саво Савов“

18 май - петък
16.30 ч. - Музей “Луканова къща” 

 Ден на музеите - „Байковци 15 - 
Първите управители на Пирдоп“

18.30 ч. - НЧ „Напредък“
Театрално-музикален център - Кърджали 

с гастрол на Сатиричен театър „Алеко 
Константинов“ представят: „Нашенски мераци“ - 

комедия по текстове на Чудомир, вход 2.00 лв.

21 май - понеделник
20.00 ч. - Площад “Тодор Влайков”

Огнен спектакъл на танцовите състави 
при НЧ „Светлина 1910“ - с. Душанци 

и огнено шоу “Дивинитас”

22 май - вторник
16.00 ч. -  Пред НЧ „Напредък“

Карнавал на приказните герои - с участието 
на ученици от НУ „Тодор Влайков“

16.30 ч. - м. Борова гора 
Празник сред природата по повод 

създаването на ТД „Паскал“ в Пирдоп
18.00 ч. -  НЧ „Напредък“

„Магията на световете“ - концерт на детските 
градини на територията на община Пирдоп

23 май - сряда
18.00 ч. - НЧ  “Напредък” 

• Награждаване на отличени дейци на 
образованието и културата в община Пирдоп

• Поздравителен концерт за дейците на 
образованието и културата в община Пирдоп, 

с участието на Мая Нешкова

24 май - четвъртък
11.00 ч. - Площад “Тодор Влайков”

• Награждаване на изявени ученици 
от училищата в община Пирдоп.

• Тържествен водосвет  и празничен 
концерт по повод 24 май с участието на 

АКАДЕМИЧЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ

ЗАКРИВАНЕ НА „ВЛАЙКОВИ ДНИ 2018“ 

ВЛАЙКОВИ ДНИ ‘2018

Събраните средства от входни билети ще бъдат изразходвани за награди на талантливи деца от община Пирдоп.

* Организаторите си запазват правото за промени в програмата при възникване на непредвидени обстоятелства!


