
ОБЩИНА ПИРДОП

ПРОГРАМА НА ЮБИЛЕЙНИТЕ
XXV-ти ВЛАЙКОВИ ДНИ ‘2017

ДАТА ЧАС СЪБИТИЕ МЯСТО

11 Май 17.30
Тържествено откриване на „Влайкови дни 2017“ с участието 

на ансамбъл „Българе“ и ДГ „Карло и Пека Чоконяни“; 
откриване на изложба с ликовете на бележитите пирдопчани

Площад
“Т. Влайков”

12 Май

10.30 „Приказки и песни за герои неизвестни“ - детски спектакъл 
на Театрално-музикален център Кърджали НЧ “Напредък“

18.00
„Вестникар ли?“ - комедия от Ив. Вазов на Театрално-

музикален център Кърджали,  с участието на Елена Кънева 
и Васил Драганов; вход  - 2.00 лв.

НЧ “Напредък“

15 Май
18.00 „Хурката в бита на българина“ - 

етнографска изложба на Биляна Атанасова
НЧ “Напредък“

(фоайе)

18.30 Концерт на самодейните състави при НЧ „Напредък 1869“ НЧ “Напредък“

16 Май 18.00 „Една нощ във Венеция“ – оперета на Националния 
музикален театър „Стефан Македонски“; вход - 2.00 лв. НЧ “Напредък“

17 Май
16.30 Представяне на книгата 

„Местните имена в Пирдопско“ на проф. Йордан Заимов Виртуален музей

18.00 „Женско царство“ - комедия от Ст. Костов -
представление на СУ „Саво Савов“ НЧ “Напредък“

18 Май
17.00 Ден на музеите – Вечер на пирдопските дарители Музей

„Луканова къща”

18.30 „Приказен бал“ – празничен концерт-спектакъл 
на НУ „Тодор Влайков“ НЧ “Напредък“

19 Май
17,00

Любими творби из класическата музика (Моцарт, 
Чайковски, Брамс, Сарасате, Панчо Владигеров) в изпълнение 

на дуо Йосиф и Зорница Радионови – цигулка и пиано
Ритуална зала

18.30 „Забавления чудесни с палавници интересни“ -
концерт-спектакъл на ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ НЧ “Напредък“

20 Май 18.00 „Земя като една човешка длан ...” – спектакъл на 
танцовите състави при НЧ „Светлина 1910“ - с. Душанци НЧ “Напредък“

22 Май
16.00

Отбелязване на 140 години от рождението на Методи 
Стоянов и представяне на новото фототипно издание 

на книгата “Пирдоп в миналото и сега“.
Виртуален музей

17.00  95 години от създаване на туристическо дружество в Пирдоп. Местност 
„Борова гора“

23 май 18.00
Поздравителен концерт за дейците на образованието и 

културата в община Пирдоп, с участието на Мими Иванова 
и Развигор Попов; награждаване на отличени дейци.

НЧ “Напредък“

24 Май 11.00

Празничен концерт и тържествен водосвет по повод 24 май с 
участието на всички училища и читалища в община Пирдоп;  
специални гости  - ансамбъл „Тракия“; връчване на наградите 
на спечелилите Националния литературен конкурс за млади 
таланти и Националната литературна награда на името на 
Тодор Влайков; закриване на „Влайкови дни 2017“.

Площад
“Т. Влайков”

Събраната сума от входни билети ще бъде изразходвана за награди на талантливи деца от Пирдоп.
*Организаторите си запазват правото за промени в програмата при възникване на непредвидени обстоятелства.


