
ПРОГРАМА 
   40 ГОДИНИ ВЕЛИНГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА 

Дата програма Начален 
час 

място 

06.07.2012г. / петък / Дефиле и концерти  на  духови оркестри и мажоретни състави: 
       Духов оркестър и мажоретен състав гр.Троян 
 Духов оркестър и мажоретен състав от РГърция 
 Духов оркестър и мажоретен състав от Унгария 
 Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав „ Димитър Мечев”  при 

Народно читалище „ Отец Паисий 1893 „ - Велинград 
 

19.30ч. пл. „ Николай Гяуров „ 
 

07.07.2012г. / събота / Ден на Велинград    
  Тържествена сесия на Общински съвет Велинград 

 Парад дефиле на Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав 
„ Димитър Мечев”  при  читалище „ Отец Паисий 1893 „ – Велинград и гости  
 Тържествен концерт посветен на Деня на Велинград и 40 години ВПК 
 Концерт на Петя Буюклиева 
 Празнична заря 

19.30ч. 
 
 

20.00ч. 
 

Голяма зала на Община Велинград 
От сградата на Община Велинград до  
пл. „ Николай Гяуров” 
пл. „ Николай Гяуров „ 
„ 

08.07.2012г./неделя/    
 Представяне на авторския албум за класическа китара на  Костадин  Ланджов 

“Акустични истории”. 
 

18.00ч. Художествена галерия 

 Концерт на СК”Импулс” 20.00ч. пл. „ Николай Гяуров „ 
09.07.2012г. / понедел./ 
 

„ Таланти срещу дрогата„ – част от кампанията „ Антидрога „, иницирана от Община  
Велинград и Комисия по наркотичните вещества. 
 - Детски празник ”С вкус на лято” 

 
 

10.00ч. 
 

 
 
пл.   ”Николай Гяуров” 

 - Откриване на детско ателие “Нарисувай сам” 
- “Есе на тема:Женско царство”-децата  на  театрален състав при ОДК гр.Велинград  

 

   11.00ч. 
   19.00ч.  

парк срещу пл.”Н.Гяуров” 
читалище “Отец Паисий” 

 - Балетно шоу с “ IVDANCE”  
 
 

20.00ч. пл. „ Николай Гяуров „ 

10.07.2012г. / вторник/  Пътуващ детски фестивал”Като звездите”гостува на децата от “Център за настаняване от 
семеен  тип” гр.Велинград. 
Базар на занаятите/откриване/ 
 
Концерт  на трио “Уникалните гласове” 

   16.00ч. 
 

17.00ч 
 

20.00ч. 

Двора на ЦНСТ/Бивш дом  
за деца лишени от род.грижа/ 
пред Община Велинград 
 
пл. „ Николай Гяуров „ 



 
11.07.2012г. / сряда / Изложба  на Спас Киричев/скулптура/ и Маргарита Иванова/керамика и живопис/ 18.00ч. Художествена галерия 

 
 Дефиле на гостуващи  фолклорни състави  и фолклорни състави при читалище „ Васил Левски 

1904 „ –  читалище „ Св. Св. Кирил и Методий 1905„ – читалище „ Методий Драгинов 1936 „ – 
с. Драгиново, читалище „ Просвета 1947 „ – гр. Сърница и читалище „ Виделина „ – с. 
Грашево,Фолклорен състав при ВЛТИ,Фолклорен състав-гр.Разлог 

19.00ч. Централна градска част 

 Концерт на  гостуващи фолклорни състави от Австрия,Румъния и Турция, и фолклорни 
състави при читалище „ Васил Левски 1904 „ – , читалище „ Св. Св. Кирил и Методий 1905„ – 
,читалище „ Методий Драгинов 1936 „ – с. Драгиново, читалище „ Просвета 1947 „ – гр. 
Сърница и читалище „ Виделина „ – с. Грашево,Фолклорни състави-ВЛТИ и Разлог 

19.30ч. пл. „ Николай Гяуров” 

12.07.2012г./четвъртък/ “Бързо,срочно,точно”/Историята на съобщенията/ 
  Изложба на Етнографски музей гр.Пловдив 

11.00ч. Исторически музей 

  
Поетична, вечер с творците от  литературен клуб”Никола Вапцаров” 
Концерт на изпълнителката на стари шлагери Бони Милчева. 
Концерт на състави при пенсионерските клубове от град Велинград и гости от  
Пазарджик,Батак и др. 
 
 

 
17.00ч. 

   19.00ч. 
20.00ч. 

 
. 
 
. 
 
 

 
Художествена галерия 
пл.”Николай Гяуров” 
пл. „ Николай Гяуров” 
 
 
 
 

13.07.2012г. / петък / Откриване и конкурсна програма на Трети Международен фестивал „ Дъга над Клептуза „ 10.00-
19.00ч. 

читалище “Отец Паисий” 

  
Концерт посветен на  125г.международен език Есперанто и 87г.Есперантско дружество  
“Стою Калпазанов”гр.Велинград. 

 
 

20.00ч. 

 
 
пл. „ Николай Гяуров” 

14.07.2012г./събота/ 
 
 

Откриване на Първи фолклорен фестивал „ Хоро при извора „ 
Закриване на Трети международен фестивал „ Дъга над Клептуза „ –Награждаване и  концерт 
на  лауреатите 
 Дискотека на открито 

   17.00ч. 
20.30ч. 

 
   21.30ч. 

 
 

пл.„ Николай Гяуров” 
пл.„ Николай Гяуров” 
 
пл.”Николай Гяуров” 

15.07.2012г. / неделя/ Фолклорен фестивал „ Хоро при извора „ гостува на Чепино 
 

 Закриване на Велинградски празници на културата -2012    
 Фрагменти от спектакъла”Това е България”на ансамбъл “Българе”.               

10.00ч. 
 

20.30ч.  

Парк „ Клептуза „ 
 
пл. „ Николай Гяуров „ 
 



                                                         ТЕАТРАЛНА СЦЕНА 
                                                                    19-21 юли 
19 юли/четвъртък/ 
18.45ч.-   Откриване на Театрална сцена -2012г. 
 
19.00ч-  “Нема даде нема бате”от Србислав Минкович 
                режисьор и сценарист  Слободан Алексич,директор Делча Гигов 
                Самодеен театър Димитровград,Сърбия 
 
20 юли/петък/ 
18.00ч.  -“Дуел”-гротеска на комедията “Двубой” от Иван Вазов 
                 постановка и сценография:Злати Златев 
                 Тетрална трупа”Мелпоарт” при НЧ”Хр.Ботев 1872” 
                 гр.Нови пазар 
 
20.30ч.-   Спектакъл“Работно време” на автора Камен Донев,  
                 реж.Мариус Донкин,музика Пламен Петров  
                 Самодеен театър при НЧ”Отец Паисий-1893” 
 
21 юли/събота/ 
18.00ч.-  Спектакъл”Бардак” по Габриел Барили   
                постановка Димитър Еленов 
                Самодеен театър гр.Каварна 
 
 
 
 



20.30ч. “Лудия играч  на голф” от Уди Алън 
              реж.Бойко Илиев,хореография Албена Фидин 
              Самодеен театър гр.Козлодуй 
 
 
 
                                                                                          място:НЧ”Отец Паисий 1893г.” 
 
Организаторите запазват правото си при настъпили обективни обстоятелства да правят промени в 
програмата, като своевременно уведомяват за това!  
                                                                


