ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2012 ГОДИНА
дата

място

събитие

1 май
/вторник/
10.00 ч.
3 май
/четвъртък/
14.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев”

Международен ден на труда Празничен концерт на самодейни състави при клубовете
на пенсионера от Горна Оряховица
„Малката русалка” – Постановка на Драматичен
театър „Сава Огнянов” град Русе

6 май
/неделя/
11.00 ч.

Паметен знак на
загиналите във войните
горнооряховчани

Ден на храбростта – Тържествен ритуал поднасяне на
венци и цветя пред Паметния знак на загиналите във
войните горнооряховчани

8 – 9 май
/вторник сряда/
9.00-18.00 ч.

Младежки дом

Общинска средношколска борса

8 май
/вторник/
14.00 ч.

Младежки дом

Общинска средношколска борса – Официално
откриване

8 май
/вторник/
17.30 ч.

Градска художествена
галерия „Недялко
Каранешев“

„Надежда за още“ - Представяне на стихосбирката на
Сашка Александрова

Община
Горна Оряховица

Ден на Европа
Културно – образователен форум „Седемте
предизвикателства на хилядолетието” Официално откриване

12.00 ч.

Община
Горна Оряховица

Откриване на изложба на СОУ „Вичо Грънчаров”

12.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев”

„Ода на радостта” - Химн на Европа в изпълнение на
Духов оркестър при СОУ „Вичо Грънчаров”

13.00 ч.

СОУ „Георги
Измирлиев”

Презентация по темата на форума

17.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев”

9 май
/сряда/
16.00 ч.

Младежки дом

Концерт на Духов оркестър и Мажоретен състав при
СОУ „Вичо Грънчаров“
„Вражалец” по Ст.Л. Костов представя Театър 220

9 май
/сряда/
18.00 ч.

НЧ „Напредък 1869”

9 май
/сряда/

НЧ „Напредък 1869”

11.00 ч.

„Луд съм по теб” – театрална постановка на Театър
„Искри и сезони” София
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9-13 май
/сряда-неделя/

НЧ „Съединение 1888“
село Драганово

IV-ти Национален преглед на селските любителски
читалищни театри Драганово `2012

9 май
/сряда/
19.30 ч.
10 май
/четвъртък/
18.00 ч.
11 май
/петък/
11.00 ч.
11 май
/петък/
17.00 ч.

НЧ „Съединение 1888“
село Драганово

Откриване на IV-ти Национален преглед на селските
любителски читалищни театри Драганово `2012

НЧ „Напредък 1869”

„Не – зависимите” - Постановка на Младежки театър
„Алтернатива”

Общинска библиотека

Ден на библиотекаря - среща на библиотечните
специалисти от Общината

Младежки дом

Поетична среща на литературна група „Асен
Разцветников”при НЧ „Напредък 1869”и литературната
група при НЧ „Напредък1870” Лясковец

11 май
/петък/
17.00 ч.

Градска художествена
галерия „Недялко
Каранешев“

190 години СОУ „Вичо Грънчаров“ – изложба
/откриване/

17.30 ч.

Пл. „Георги Измирлиев“

Празничен концерт на Духов оркестър и Мажоретен
състав при СОУ „Вичо Грънчаров“
Закриване на IV-ти Национален преглед на селските
любителски читалищни театри Драганово `2012

13 май
/неделя/
20.30ч.
14 май
/понеделник/
17.00 ч.
19.00 ч.
15 май
/вторник/
16.00 ч.
17 май
/четвъртък/
18.00 ч.
18 май
/петък/
9.30 ч.

НЧ „Съединение 1888“
село Драганово
Младежки дом

„Отворена брачна двойка“- Постановка на
Драматичен театър“Сава Огнянов“- Русе

Младежки дом

„Добре дошли в България!” – Презентация на
участниците в Клуб „Млад аниматор”
при ПГЕЕ „М. В. Ломоносов”
45-та Традиционна лекоатлетическа щафета –
обиколка на град Горна Оряховица

Пл. „Георги Измирлиев”

Пл. „Георги Измирлиев”
/при лошо време в зала 1
на Общината/

„Божури“ – ХVІ- ти Регионален преглед на старата
градска песен

20 май
/неделя/
10-18 ч.

Пл. „Георги Измирлиев”

Шоколади „Милка“ – Презентация и забавни игри

20 май
/неделя/
11.00 ч.

Хижа „Божур“/зала 1 на
Общината/

Туристически песенен празник на цветята и божура с
участието на групи за туристически песни от страната

Градски исторически
музей

Рогозенското съкровище гостува по повод 50 години
музейна сбирка в Горна Оряховица

21-30 май
/понеделниксряда/
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21 май
/понеделник/
14.00 ч.

Градски исторически
музей

Откриване на изложбата „Рогозенско съкровище“

21 май
/понеделник/
17.30 ч.

Младежки дом

„С любов за танца” – Концерт на балет „Ритъм” при НЧ
„Напредък 1870” Лясковец

21 май
/понеделник/
18.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев”

Концерт на група „Акага”, рок-група „Черноризец“ и
поп-рок група „ Демоде”

22 май
/вторник/
10.00 ч.

Сградата на РС
„Пожарна безопасност и
защита на населението”

„С очите си видях бедата” - Изложба

22 май
/вторник/
19.00 ч.

Летен театър
/ при лошо време в НЧ
„Напредък 1869" /

Конкурс „Мис Горна Оряховица 2012“

23 май
/сряда/
19.30 ч.

Пл. „Георги Измирлиев”
/ при лошо време в НЧ
„Напредък 1869" /

„Среща в „Споменът“ - Гостува спектакълът на
Нешка Робева
Празнични илюминации

24 май
/четвъртък/
10.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев”

Ден на българската просвета и култура и
на славянската писменост:
Празнично шествие с участието на деца от детските
заведения, ученици, учители, просветни и културни
дейци от Община Горна Оряховица
Шоу на „Болярка” с томбола и игри

24 май
Пл. „Георги Измирлиев”
/четвъртък/
18.00 ч.
25, 26, 27 май НЧ „Напредък 1869”
/петък, събота и
неделя/

VІI-ми Международен конкурс за изпълнители на
популярна песен „НОВА МУЗИКА”
VІI-ми Международен конкурс за изпълнители на
популярна песен „НОВА МУЗИКА”

25 май
/петък/

НЧ „Напредък 1869”

17.30 ч.
25 май
/петък/
17.00 ч.

Официално откриване
От НЧ „Напредък 1869" Празнично шествие - Празник на горнооряховския
до
Парк
„Градска суджук
градина“

25 май
/петък/
18.00 ч.

Парк „Градска градина“

Концерт на Поли Паскова и професионална танцова
формация „Чинари“

20.00 ч.

Парк „Градска градина“

Кулинарен Денс клуб

26 май
/събота/
10.00 ч.

Парк „Градска градина“

Празник на горнооряховския суджук –
Официално откриване
3

26-29 май
/съботавторник/

Младежки дом

Празнична програма на самодейни състави от Община
Горна Оряховица и гости
Кулинарни състезания, суджукарски игри, викторини,
награди, творчески работилници
Концерт на поп-фолк изпълнителката Ивана
Празнични илюминации
XIII-ти Международен пленер по Живописатира

27 май
/неделя/
10.00 часа

Пл. „Георги Измирлиев”

Автомобилно рали - откриване

11.00 ч.

Турнир по ръгби
Тренировъчно игрище
над стадион “Локомотив“

27 май
/неделя/
17.30 ч.

Пл. „Георги Измирлиев”
/ при лошо време в НЧ
„Напредък 1869" /

Галаконцерт на лауреатите от VII-мия Международен
конкурс за изпълнители на популярна песен „НОВА
МУЗИКА“

19.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев”
/ при лошо време в НЧ
„Напредък 1869" /
Парк „Христо Ботев"
Алея на възрожденците паметник на
Елена Грънчарова

Концерт на рок-група „Б.Т.Р.”

Пл. „Георги Измирлиев“

19.30 ч.

Тържествен ритуал - Поднасяне на венци и цветя пред
паметника на Георги Измирлиев
Историческа възстановка „Горди наследници на рода
Грънчарови“с участие на ученици от СОУ „Георги
Измирлиев“

20.00 ч.

Програма с патриотични песни

21.00 ч.

Тържествена заря-проверка

26 май
/събота/
10.00 ч.

Парк „Градска градина“

20.00 ч.

28 май
/понеделник/
10.00 ч.
19.00 ч.

28-31 май
/понеделникчетвъртък/
29 май
/вторник/
8.30 ч.

Пл. „Георги Измирлиев“

Ден на поклонение и почит пред героите на Горна
Оряховица
170 години от рождението на Елена Грънчарова

ІІІ-то Цветно изложение на декоративни цветя и
градинска техника „Божури” - „Да запазим живота
на планетата”
ПРАЗНИК НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Храм „Успение на Света
Богородица”
Младежки дом

Откриване на XIII-ти пленер по Живописатира

10.00 ч.

Зала 1 на Община
Горна Оряховица

Тържествена сесия на Общински съвет
Горна Оряховица

11.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев“

Тържествена церемония

9.00 ч.

Благодарствен молебен
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29 май
/вторник/

ПРАЗНИК НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

12.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев“

17.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев“

20.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев“

Откриване на ІІІ-то Цветно изложение на декоративни
цветя и градинска техника „Божури”
Театър „Весел“ – Детско шоу с томбола и нaгради
Празничен концерт с участието на Орлин Горанов,
Мариана Попова, Дани Милев и бенд,
Вокален състав „НОВА МУЗИКА” и участници от
VII -ми Международен конкурс за изпълнители на
популярна песен „НОВА МУЗИКА”
Празнични илюминации

31 май
/сряда/
18.30 ч.

НЧ „Напредък 1869”

Годишен концерт на Класически балет „Грация”

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА В СЕЛИЩАТА
НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2012 ГОДИНА
НЧ „Звезда 1905”
село Правда

„Двубой”- Премиера на едноименната пиеса по Иван
Вазов на театралния състав при читалището

2 май
/сряда/
19.00 ч.

НЧ „Развитие 1884”
село Поликраище

3 май
/четвъртък/
15.30 ч.
4 май
/петък/
11.00 ч.
4 май
/петък/
18.30 ч.
9 май
/сряда/
10.00 ч.
9 май
/сряда/
19.30 ч.
20.00 ч.

НЧ „Развитие 1884”
село Поликраище
парк село Поликраище

„Сако от велур” – Гостува Драматичен театър при НЧ
„Съединение 1888” село Драганово с театралната
постановка на Станислав Стратиев с режисьор Кирил
Ангелов
„Прасенцата от витрината” - пиеса от Валентин
Георгиев представена от Детско театрално студио
„Магия” с режисьор Рена Дранкюлева
„Зелен, зелен Гергьовден” - Гергьовски празник

НЧ „Развитие 1884”
село Поликраище

Празничен концерт с участието на
състави при читалището

НЧ „Развитие 1884”
село Поликраище

Ден на Европа – Изложба традиции и обичаи на
европейските народи

НЧ „Съединение 1888“
село Драганово

Откриване на IV-ти Национален преглед на селските
любителски читалищни театри Драганово `2012
„Сако от велур” – Драматичен театър при НЧ
„Съединение 1888 „ Драганово

1 май
/вторник/
20.00 ч.

самодейните
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15 май
/вторник/
18.30 ч.
21 - 23 май
/понеделник –
сряда/
17.00 ч.
24 май
/четвъртък/
10.00 ч.
24 май
/четвъртък/
10.00 ч.

НЧ „Христо Козлев 1883” Празничен концерт, посветен на Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост с
град Долна Оряховица
участието на самодейните читалищни състави и децата
от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ЦДГ „Детска
радост”и ДТС „Северняче” с. Поликраище
Камерна зала в
Детски майски празници
НЧ „Съединение 1888”
село Драганово
НЧ „Звезда 1905”
село Правда

Детско музикално шоу „За буквите”

НЧ „Напредък Крушето Празничен концерт, посветен на Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост с
1906 ” село Крушето
участието на ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий”
и самодейните състави при читалището
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