
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!

ПРОГРАМА          11 - 24 МАЙ
11 май - събота

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ 
НА „ВЛАЙКОВИ ДНИ 2019“

17.30 ч. - Площад “Тодор Влайков”
• Официално откриване 

с участието на оркестър „ВИВО МОНТАНА“ 
и мажоретен състав при НУ „Тодор Влайков“

• Изложба на стари пощенски картички 
и снимки от Пирдоп от колекцията на Николай 

Върбанов, представена от Любомир Юруков

12 май - неделя
09.30 ч. - 14.00 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

13 май - понеделник
17.00 ч.  - НЧ „Напредък“

“Вкусът на времето” - кулинарен празник 
на ПГТХТ “Никола Димов”

18.30 ч.  - НЧ „Напредък“
“АЛАМИНУТ на живо” - скеч-шоу.

Сценаристи: Р. Кафалиев и Хр. Христов, вход 2.00 лв.

14 май - вторник
18.00 ч.  - НЧ „Напредък“, фоайе

“Красотата на Средногорието” -
авторска фотоизложба на Кристиян Христов

18.30 ч. - НЧ „Напредък“
„Цигански барон“ - оперетен спектакъл на 

Държавен музикален театър „Стефан Македонски“,
 вход 2.00 лв.

15 май - сряда
18.30 ч.  - НЧ „Напредък“ 

„Любовта, без която не можем“ - 
концерт-спектакъл на СУ „Саво Савов“

16 май - четвъртък
18.30 ч. - НЧ “Напредък”

Празничен концерт на самодейните 
състави при НЧ „Напредък 1869“ - гр. Пирдоп

ОБЩИНА
ПИРДОП

17 май - петък
16.30 ч.  - Ритуална зала

Playback театър “Тук и сега” - 
„Целият свят е сцена“ 
18.30 ч. - НЧ “Напредък”

„Пътуване във времето“ - 
юбилеен спектакъл на НУ „Тодор Влайков“

20 май - понеделник
16.30 ч. -  Виртуален музей
Представяне на книгата 

„ДОСТОЕВСКИ. ШЕКСПИР. Приключения 
зад сцената“ от Георги Велев, ИК „Пчелин”

18.30 ч. - НЧ “Напредък”
„Българийо, Родино моя...“ - концерт на танцовите 

състави при НЧ „Светлина 1910“ - с. Душанци 

21 май - вторник
18.00 ч. - НЧ “Напредък”

“Послание от детството” - юбилеен 
концерт на ДГ „Пека и Карло Чоконяни“

22 май - сряда
16.30 ч. - м. Борова гора 

Празник сред природата по повод 
създаването на ТД „Паскал“ в Пирдоп

18.30 ч. -  НЧ „Напредък“
„Албена“ - театрална постановка на 

Самодеен театър „Христо Бамбеков“, гр. Пирдоп. 
Автор: Йордан Йовков, реж. Александър Дойнов

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

• Тържествено награждаване на отличени дейци 
на образованието и културата в община Пирдоп

• Поздравителен концерт 
с участието на Йорданка Христова

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

• Награждаване на изявени ученици 
от училищата в община Пирдоп

• ЗАКРИВАНЕ НА „ВЛАЙКОВИ ДНИ 2019“ 
с песните на „Диана Експрес“, изпълнени от 

легендите Митко Щерев и Илия Ангелов

ВЛАЙКОВИ ДНИ ‘2019

Информираме обществеността, че организираните мероприятия се заснемат 
и снимките се публикуват на официалния сайт и във фейсбук-профила на Община Пирдоп! 


