
 
       

           ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 
 

КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 
2017 година 

 
 

П Р О Г Р А М А 
 
 
01 декември 2017 г. 
17.00 часа                Ресторант Кипарис Алфа   
Честване на 3 декември „Международен ден на хората с увреждания“  
 

04 декември 2017 г.    
14.00 часа          Театъра -  Зала №1  
Софийски цирк на сцена  
16.30 часа          пл. „България“ – Амфитеатър, Нов център 
Запалване на светлините на коледната елха   
 
07 декември 2017 г.  
19.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 
„Вестникар ли?“ – спектакъл на Театър – Кърджали 
 
09 декември 2017 г. 
11.00 часа            Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №2 
„Цяло лято четох“ – премиера на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ - Смолян 
 
11-15 декември 2017 г.   
14.00 часа            Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян 
Българските народни празници – наша памет и традиция 
Музейна работилница „Традиционни родопски сурвачки“ 
 
12 декември 2017 г.  
19.00 часа            Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 
„Палежи и грабежи“ – спектакъл на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян 
 
13 декември 2017 г. 
18.00 часа           Театъра – Зала №1 
Коледен благотворителен концерт на учениците от Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Смолян  
 
 14 декември 2017 г. 
14.00 часа            Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №2 
„Вълшебното бисерче“ – гостува театър Кърджали 

 



15.30 часа           Съюз на инвалидите – Смолян, бул. „България“ 10 
Коледна работилница на Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски комплекс  
19.00 часа           Театъра – Зала №1              
Коледен концерт на Ансамбъл Родопа    
 
15 декември 2017 г.  
15.00 часа            Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян 
„С песен и книга“ – Коледен концерт на НУФИ - с. Широка лъка и награждаване на най-
активните читатели на библиотеката за 2017 г.  
 
Откриване на изложба „Българската Коледа и Нова година“ 
18.00 часа            НЧ „Балкански просветител-1871“ – кв. Райково   
Концерт на цигулков ансамбъл „Виолина“ с ръководител Юлияна Атанасова           
 
16 декември 2017 г. 
15.00 часа           Куклена зала на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“  
„Зимна приказка“ – Куклена пиеса на Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен 
детски комплекс 
 
18 декември 2017 г.    
18.00 часа           Клуб на дейците на културата  - Изложбена зала „Петър Стайков” – Смолян 
Коледно-новогодишна изложба на художници от Смолян  
Коледна вечер на Клуб на дейците на културата - Смолян 
 
18-21 декември 2017 г.        
14.00 часа            Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян 
Коледна работилница за деца 
 
20 декември 2017 г. 
11.00 часа            Община Смолян - Сесийна зала  
Връчване наградите „Спортист на Община Смолян за 2017“ и „Треньор на Община Смолян за 
2017“ 
18.00 часа           Театъра – Зала №2   
Коледен благотворителен концерт-спектакъл на Център за подкрепа на личностно развитие - 
Обединен детски комплекс  
18.00 часа            НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – кв. Устово – Зала „Атанас Илчевски“ 
Коледно - новогодишен концерт с участието на всички читалищни състави 
18.00 часа           НЧ „Балкански просветител-1871“ – кв. Райково   
Концерт на групите: за народни песни „Сребърни звезди“, за стари градски песни „С обич 
запомни ме“ и естрадна група с диригент Росица Казалиева 
18.30 часа             НЧ „Орфееви гори-1870“ - кв. Райково 
„Хвърчащи  листа от тетрадка с пожелания и поезия“– коледно-новогодишни празненства на 
всички творчески колективи на читалището с изненади от Клуб „Приятели на книгата“ 
18.30 часа            НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян – Зала №1 на читалището 
Коледен концерт с участието на всички фолклорни състави при читалището 
 



21 декември 2017 г. 
16.30 часа               Звездна зала на Планетариум - Смолян  
„Тайният ключ за Вселената“  
18.00 часа               Планетариум – Смолян  -  фоайе 
Коледен концерт – класическа музика и евъргрийни      
18.00 часа               НЧ „Балкански просветител-1871“ – кв. Райково 
Концерт на школата по пиано с ръководител Людмила Морозова 
18.00 часа               Театъра  – Зала №1 
Коледен концерт на Златко Кафеджиев и оркестър „Славяни“ 
 
22 декември 2017 г.   
17.30 часа                  Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №2  
Концерт на танцов състав „Родопчанче“ към НЧ „Балкански просветител-1871“ – кв. Райково 
с ръководител Снежана Ескеджиева 
19.30 часа             Театъра – Зала №1 
Празничен концерт-спектакъл на танцово студио „ТНЕ ОNE“ 
 
27 - 28 декември 2017 г.          
Читалище „Орфееви гори-1870“ – кв. Райково 
„Да сме живи, да сме здрави“ – традиционно новогодишно сурвакане от НЧ „Орфееви гори-1870“  
                  
31 декември 2017 г.   
23.00 часа                       Амфитеатър-Нов център 
Народно веселие „Честита Нова 2018 година“ с оркестър „Рожен“ 

 
 
 
 
 
 
 


