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КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 

2015 година 

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 

02 декември 2015 г. 

18.00 часа                                        КДК – Изложбена зала „Петър Стайков” – Смолян 

Откриване на изложба живопис на Живка Кисьова, проф. Ружко Челебиев и Стефан Данчев 

 

 

03 декември 2015 г.                             

18.00 часа                                        Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – зала №1 

„Нашенски мераци” – спектакъл по Чудомир на ТМЦ - Кърджали 

 

 

07 декември 2015 г. 

17.00 часа                                           Пред Община Смолян 

Запалване светлините на главната градска елха  

18.00 часа                                       КДК – зала „Петър Стайков” – Смолян 

Представяне книгата „Извор на оптимизма” на Захаринка Куцева 

 

 

07-11 декември 2015 г. 

14.00-16.00 часа                              Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян  

Музейна работилница за изработване на традиционна родопска сурвачка 

(такса за участие – 1 лв.) 

 

 

09 декември 2015 г.                             

18.00 часа                                        Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – зала №1 

Благотворителен коледен концерт „В очакване на Коледа” на Обединен детски комплекс – Смолян 

 

 

14 декември 2015 г.                        

14.00 часа                                           Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян 

„Зимни празници от народния календар от Игнажден до Йордановден” – изложба на библиотечни 

материали 

 

 

16 декември 2015 г. 

18.00 часа                                       Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – зала № 1 

„Ой, Коледо, мой Коледо“ – концерт на ФА „Родопа“ – Смолян и НУФИ „Широка лъка“  

18.00 часа                                        КДК – Изложбена зала „Петър Стайков” – Смолян 

Откриване на изложба живопис на Крисиян Канев, по повод първата годишнина от смъртта на 

художника 

 

 



17 декември 2015 г. 

18.00 часа                                       Читалище „Христо Ботев-1871” – Смолян   

Коледен концерт на читалищни състави 

 

 

 

18 декември 2015 г. 

19.00 часа                                       Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – зала № 1 

„Когато котката я няма“ – спектакъл на Театрална формация „Мелпомена“, режисьор А.Блатечки. 

Участват Асен Блатечки, Калин Врачански, Елена Петрова, Силвия Лулчева, Мира Бояджиева и 

Ирена Тодорова  

 

 

 

19 декември 2015 г. 

18.00 часа                                       Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – зала № 1 

Празничен концерт-спектакъл на танцово студио „The one“ и РДТ „Н.Хайтов” - Смолян 

 

 

 

21 декември 2015 г. 

14.00 часа                                       Община Смолян – Сесийна зала 

Връчване наградите „Спортист на Община Смолян за 2015 г.” и „Треньор на Община Смолян за 

2015 г.” 

14.00 часа                                       Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – зала № 1 

„Дядовата ръкавичка“ – спектакъл на  РДТ „Н.Хайтов” 

17.00 часа                                       Звездна зала на Планетариум – Смолян 

"Коледа сред звездите" („Лунното момиче”) – детска програма  

Вход свободен  

18.00 часа                                        КДК – Изложбена зала „Петър Стайков” – Смолян 

Откриване на традиционната Коледна изложба на художници от Смолян.  

Коледна вечер на Клуб на дейците на културата - Смолян 

 

 

 

22 декември 2015 г. 

17.00 часа                                       Звездна зала на Планетариум – Смолян 

"Коледа сред звездите" („За Зрън и още нещо”) – детска програма  

Вход свободен  

17.00 часа                                       Читалище „Балкански просветител-1871” – кв. Райково 

„Коледна магия“ - концерт на състави към читалището 

17.30 часа                                       Художествена галерия – Смолян 

„Зимна приказка“ – изложба на произведения от фонда на галерията 

18.00 часа                                       Читалище „Кирил Маджаров-1866”– кв. Устово 

Коледен концерт на читалищни състави 

 

 

 

23 декември 2015 г. 

19.00 часа                                       Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – зала № 1 

„Ромео и Жулиета” – спектакъл на РДТ „Н.Хайтов”  

 

 

 

29 декември 2015 г.                   Читалище “Орфееви гори-1870” – кв. Райково 

Коледно-новогодишно празненство с участие на творческите колективи от читалището 



 

 

 

30 декември 2015 г.                   Читалище “Орфееви гори-1870” – кв. Райково 

„Да сме живи, да сме здрави” – традиционно новогодишно сурвакане от НЧ „Орфееви гори-1870” 

 

 

 

31 декември 2015 г.                       

23.00 часа                                        Амфитеатър–Нов център  

Народно веселие „Честита Нова 2016 година” с Ана Мария и оркестър, Фолклорна група 

„Родопски извор” със солисти Севда Симеонова и гайдарите Атанас Тодоров и Георги Кисьов, 

трио „Шемет” и Веселина Бабаджанкова 


