10.30 ч.

10.00 ч.

18.30 ч.

12.00 ч.

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА
АПРИЛ 2017 ГОДИНА
3 АПРИЛ (понеделник)
Детски отдел
Детски маратон на четенето
на Общинска
Международен ден на детската книга – гостуват поетесата
библиотека
Анастасия Шахънова и децата от ДГ „Първи юни“
Детски отдел
на Общинска
библиотека

4 АПРИЛ (вторник)
Драматизация на приказката „Дядо вади ряпа“ от деца
при ДГ „Първи юни“

Художествена галерия
„Недялко Каранешев“

5 АПРИЛ (сряда)
Представяне на нови книги на Стефан Митев-Бойса:
„Безкраен танц“ – роман; „Между брега и небесата“ –
тристишия; „Не-бесни истории“ – разкази

Квартал Гарата
и квартал Калтинец

8 АПРИЛ (събота)
„Ой, Лазаре, Лазаре“ с Благослов за всеки дом” – народен
обичай Лазаруване с участието на Детски танцов състав при
НЧ „Пробуда - 1904“
10 АПРИЛ (понеделник)
„Малко комедия по Чехов” – театрална къща „VIVA ATRE”
представя постановка с участието на Асен Блатечки, Калин
Врачански и Койна Русева

19.00 ч.

НЧ „Напредък - 1869“

10.00 ч.

10, 11 и 12 АПРИЛ (понеделник, вторник и сряда)
Младежки дом
Работилница „Захарно петле“

17.30 ч.

Художествена галерия
„Недялко Каранешев“

16.00 ч.

Младежки дом

14.30 ч.

Художествена галерия
„Недялко Каранешев“

10.00 ч.

НЧ „Напредък - 1869“

16.00 ч.

Младежки дом

10.00 ч.

НЧ „Напредък - 1869“

18.00 ч.

Зала 1 на Общината

11 АПРИЛ (вторник)
Изложба на фотоси, участвали във фотоконкурса
„Символите на Горна Оряховица“ – награждаване на
призьорите
13 АПРИЛ (четвъртък)
„Работилница за умения и добродетели” с участието на
деца от детските заведения
20 АПРИЛ (четвъртък)
Изложба, посветена на патронния празник на СУ „Георги
Измирлиев“ – експонати, изработени от учениците в
учебните часове и в дейностите по проект „Твоят час“
Празничен концерт на ОУ „Иван Вазов” по повод 60 години
от създаването на училището
21 АПРИЛ (петък)
Най-дългата рисунка, посветена на Деня на Земята и
опазването на планетата с участието на деца от учебните и
детски заведения
22 АПРИЛ (събота)
„Пусть всегда будет солнце“ – областен етап на IV-ти
Национален фестивал за руска поезия, песен и танц
Национална инициатива на Български хоров съюз
„БЪЛГАРИЯ ПЕЕ” с участието на:

18.30 ч.
11.00 ч.

18.00 ч.

14.30 ч.

18.30 ч.

12.00 ч.

10.00 ч.
14.00 ч.

10.00 ч.

10.00 ч.

10.00 ч.

- хор „Железни струни“ с диригент Красен Иванов при
НЧ „Развитие - 1869“ - Разград;
- хор „Кантилена“ с диригент Анета Павлова при
НЧ „Искра - 1896“ - Велико Търново;
- хор „Царевец“ с диригент Диян Диханов при
НЧ „Надежда - 1869“ - Велико Търново;
- хор „Славянско единство“ с диригент Донка Копринкова;
- хор на ФА „Сидер войвода“ с диригент Георги Петров при
НЧ „Напредък - 1869“ - Горна Оряховица
Вход свободен
24 АПРИЛ (понеделник)
НЧ „Напредък - 1869“
Фолклорен концерт на Николина Чакърдъкова и
Неврокопски танцьори
Читалня на
Международен ден на книгата
Общинска библиотека
„Поетът и драматургът Камен Зидаров“ – лектор Атанас Коев
25, 26 и 27 АПРИЛ (вторник, сряда и четвъртък)
НЧ „Пробуда - 1904“
Пролетни дни на културата
Концерти на читалищни състави от община Горна Оряховица
25 АПРИЛ (сряда)
Зала 1
Културно-образователен форум
на Общината
„Освобождението през погледа на младите - 140 години от
Освобождението на Горна Оряховица“ – художествена
програма с участието на ученици от учебните заведения в
община Горна Оряховица
НЧ „Напредък-1869“
„Една нощ във Венеция“ – оперета от Йохан Щраус син
представена от Държавна опера Бургас
27 АПРИЛ (четвъртък)
Художествена галерия
„Сладко от маслини“ - представяне на романа на Ина Крейн
„Недялко Каранешев“
ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА
В СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
3-7 АПРИЛ (понеделник-петък)
Библиотека на
Седмица на детската книга и изкуства за деца
НЧ „Христо Козлев Литературни четения с деца от ДГ „Детска радост“ и ученици
1883“
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
град Долна Оряховица
8 АПРИЛ (събота)
НЧ „Иван Вазов - 1893“
Втори Национален преглед на любителските народни
село Първомайци
хорове и групи за обработен фолклор „Ганчо Михов“Първомайци ’2017
XXVII-ми Общински празник на народните хорове и групите
за изворен фолклор
село Драганово
Пресъздаване на българския обичай „Лазаруване” с
участници от Детска вокална група и Детски танцов състав
при НЧ „Съединение - 1888“
село Правда
Пресъздаване на българския обичай „Лазаруване” със
самодейци при НЧ „Звезда - 1905“ и децата от селото

10.00 ч.

10.30 ч.

18.30 ч.

10.00 ч.

11.00 ч.

16.00 ч.

19.30 ч.

10.00 ч.

20.00 ч.

село
Горски долен Тръмбеш
НЧ „Звезда - 1905“ –
малък салон,
село Правда
НЧ „Развитие - 1884“
село Поликраище

Пресъздаване на българския обичай „Лазаруване” с децата
от селото
13 АПРИЛ (четвъртък)
Декорация на великденски яйца

Великденски концерт на самодейните състави при
читалището

17 АПРИЛ (понеделник)
НЧ „Наука и труд - 1914“ Детски конкурс за най-красиво боядисано яйце
село Горски долен
Тръмбеш
НЧ „Звезда - 1905“ –
Детски конкурс за най-здраво яйце
малък салон,
село Правда
25 АПРИЛ (вторник)
НЧ „Звезда - 1905“ –
Рецитал по повод 55 години от рождението на
малък салон,
Петя Дубарова
село Правда
28 АПРИЛ (петък)
НЧ „Христо Козлев „Луди пари“ - премиера на театрална постановка от Рей
1883“ град Долна
Куни, представена от Театрален състав към читалището.
Оряховица
Режисьор Стефка Петрова
29 АПРИЛ (събота)
НЧ „Иван Вазов - 1893“
Втори Детски пролетен фолклорен празник „Весел
село Първомайци
Чичопей“ с участието на деца и ученици от учебните и
детски заведения от региона
НЧ „Съединение - 1888“ „Съмнително лице“ - премиера на пиеса по Бранислав
село Драганово
Нушич, представена от Драматичен театър при читалището.
Режисьор Кирил Ангелов
СПОРТНИ ПРОЯВИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

9.45 ч./
11.30 ч.

Стадион
„Захарни заводи“

10,00 ч. /
11,30 ч.

Стадион „Захарни
заводи“

20.00 ч.

Стадион „Локомотив”

16.00 ч.

Стадион
„Захарни заводи“

14.00 ч.

Спортна зала
„Никола Петров“

1 АПРИЛ (събота)
ОФК „Локомотив” – ФК „Янтра“ Полски Тръмбеш – среща от
първенството на деца и юноши младша възраст – зона
Велико Търново
2 АПРИЛ (неделя)
ОФК „Локомотив” – ФК „Янтра“ Габрово – среща от
първенството на футбол 7 и футбол 9
ОФК „Локомотив” Горна Оряховица – ФК „Верея” Стара
Загора – среща от „А” ФГ- мъже
5 АПРИЛ (сряда)
ОФК „Локомотив” – ОФК „Спартак Плевен” гр. Плевен –
среща от първенството на юноши старша възраст – зона
Велико Търново
8 АПРИЛ (събота)
Хандбал „А” ХГ мъже – ХК „Локомотив“ Горна Оряховица -

ХК „Пирин” Гоце Делчев

15.00 ч.

16.00 ч.

9.45 ч./
11.30 ч.

10.00 ч. /
11.30 ч.
16.00 ч.

9.00 ч.

9.00 ч.

9.00 ч.

16.00 ч.

9.00 ч.

Спортна зала
„Никола Петров“

9 АПРИЛ (неделя)
Хандбал–финал „Б” ХГ мъже, под домакинството на ХК
„Локомотив“ Горна Оряховица

13 АПРИЛ (четвъртък)
Стадион
ОФК „Локомотив” – ФК „Етър“ Велико Търново – среща от
„Захарни заводи”
първенството на U 15 – зона Велико Търново
15 АПРИЛ (събота)
Стадион
ОФК „Локомотив” – ОФК „Спартак“ Плевен – среща от
„Захарни заводи”
първенството на деца и юноши младша възраст – зона
Велико Търново
16 АПРИЛ (неделя)
Стадион
ОФК „Локомотив” – ФК „Янтра 2013“ гр. Габрово – среща от
„Захарни заводи”
първенството на футбол 7 и футбол 9
19 АПРИЛ (сряда)
Стадион
ОФК „Локомотив” – ФК „Първа Атомна” гр. Козлодуй –
„Захарни заводи”
среща от първенството на юноши старша възраст – зона
Велико Търново
21, 22 и 23 АПРИЛ (петък, събота и неделя)
Спортна зала
Хандбал – МТ „Георги Божиков“, под домакинството на
„Никола Петров“
ХК „Локомотив”
24 АПРИЛ (понеделник)
Спортна зала
Зонално първенство по баскетбол за момичета и момчета 5„Никола Петров“
7 клас от ученически игри 2017 г.
27 АПРИЛ (четвъртък)
Спортна зала
Зонално първенство по тенис на маса за момичета и
„Никола Петров“
момчета 5-7 клас и юноши и девойки 8-10 клас от
ученически игри 2017 г.
Стадион
ОФК „Локомотив” – ФК „Янтра 1919” Габрово – среща от
„Захарни заводи”
първенството на U 15 – зона Велико Търново
28, 29 и 30 АПРИЛ (петък, събота и неделя)
Спортна зала
ДИП до 15 години по тенис на маса, под домакинството на
„Никола Петров“
СКТМ „Локомотив 50“

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА
ПРОМЕНИ.

