ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец септември 2019 г.

ПРОГРАМА
02 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
18:00 часа

ИЗЛОЖБА НА УРЕДНИЦИТЕ от Художествена галерия – Смолян 7+1
Ангел Консулов, Асен Трампов, Борис Кисьов, Георги Стойков, Иван Пеев,
Илия Кисьов, Стефан Данчев и Александър Петров

Клуб на дейците на културата, зала Петър
Стайков

04 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
19:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 2

„ТЕАТЪР, ЛЮБОВ МОЯ!“ - театрална постановка на РДТ „Николай
Хайтов“ – гр. Смолян.

05 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

18.00ч.

РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 1

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ - Популярният блус и рок изпълнител
Васко Кръпката и Димо с рок бандата P.I.F пристигат в Смолян в подкрепа
на Ицо Брадата. Със специалното участие и на Фолклорен ансамбъл
„Родопа“.

09 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
14:00 часа

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр.
Смолян, Каталожен хол

ИЗЛОЖБА - „140 години от рождението на Петко Йорданов Тодоров,
български белетрист и драматург.

12 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
19:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 1

„ПАЛЕЖИ И ГРАБЕЖИ“ - театрална постановка на РДТ „Николай Хайтов“
– гр. Смолян.

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец септември 2019 г.
14 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
15:00 часа

Село Подвис

Празник на село Подвис.
14 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
НАЦИОНАЛЕН ГАЙДАРСКИ СЪБОР „АПОСТОЛ КИСЬОВ“ – село
Стойките.
Гайдарско дефиле и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Апостол
Кисьов.

11:00 часа
11:00 часа
Село Стойките

18:30 часа

Сцена в местността Потока:
- Откриване на Национален събор на гайдата „Апостол Кисьов“ с
участието на Ансамбъл „Борика“ при НЧ „Пробуда-1903“ и сборен
гайдарски състав;
- Изяви на участниците в Събора;
- Школа за начинаещи гайдари.
Концерт на Академичен фолклорен ансамбъл при АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ – гр. Пловдив с главен художествен ръководител проф. акад.
Милчо Василев.
15 години „101 каба гайди“ при НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян –
концерт на оркестъра с ръководител Костадин Илчев.

19:30 часа

15 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
НАЦИОНАЛЕН ГАЙДАРСКИ СЪБОР „АПОСТОЛ КИСЬОВ“
09:30 часа
11:00 часа

Село Стойките

НЧ „Пробуда-1903“-село Стойките
Представяне на сборника „Апостол Кисьов и оркестър „Сто каба гайди“
Сцена в местността Потока:

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец септември 2019 г.
-

Изяви на участниците в Събора;
Школа за начинаещи гайдари.

14:00 часа
Закриване на събора с участието на Ансамбъл „Борика“ при НЧ „Пробуда1903“ и сборен гайдарски състав.
100 години от Рождението на писателя Николай Хайтов
Поднасяне на цветя на паметника на писателя пред сградата на РДТ
„Николай Хайтов“
15 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
11:00 часа

Празник на село Лъка.

Село Лъка

17 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
„ДВАНАДЕСЕТА НОЩ“ – премиера на РДТ „Николай Хайтов“ – гр.
Смолян.
19 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

19:00 часа

РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 1

15:00 часа

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр.
Смолян, Отдел „Изкуство“

ИЗЛОЖБА - „115 години от рождението на Стоян Венев, български
художник и карикатурист“.

21 – 23 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

2123.09.2019

Село Момчиловци

„ФЕСТИВАЛ НА КИСЕЛОТО МЛЯКО, КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ“.
Пълната програма на фестивала, може да бъде намерена на официалната
страница на събитието: https://momchilovtsifest.bg/program/
21.09.2019 - събота
11:00 – 13:00 ч. Начало на „Народно веселие“ – открита сцена пред Кметство
Момчиловци; Фолклорни изпълнения – програма от самодейни състави от
региона
14:00 – 17:30 ч.Фолклорни състави от читалища в Родопите и гости от други
региони на България

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец септември 2019 г.
17:45 ч. – 18:45 ч. Церемония по официално откриване на „Фестивал на
киселото мляко – култура и традиции“ с. Момчиловци 2019 под мотото
„Киселото мляко – новият път на коприната“
20:00 ч. – 21:30 ч. Празничен концерт – спектакъл „Родопска китка“ с
участието на фолклорни състави.
22.09.2019 - неделя
10:00 – 11:00ч. Традиционно поднасяне на подаръци от китайската компания
Брайт Деъри за Историческия музей в с. Момчиловци
11:00 ч.
Начало на Поход за здраве на Еко-пътеката „Пътят на
дълголетието“ над селото.
12:00ч. – 12:30ч. Забавни състезания:
надпиване с айран
скоростно изяждане на кисело мляко
Участие в състезанията може да заяви всеки посетител на фестивала записал
се до 11:00 ч.
11:00 – 13:30 ч.
Кулинарно шоу на Ути Бъчваров „Пътуващ кулинарен театър“ – на
финала дегустация на традиционната „Момчиловска яхния“ приготвена от
Ути.
Презентация на Родопска кухня от местни готвачи
Китайското кулинарно изкуство от китайски гост готвач
13:30 – 14:00 ч. Конкурс за кулинарни специалитети:
14:00 ч. – 14:30 ч. Конкурс за най-добро домашно произведено кисело
мляко
12:30 ч. – 16:00 ч. „Биене на масло“ –демонстрация на традиционна местна
техника за избиване на масло
Програма в Детски Фестивален кът
10:30 – 12:00 ч. Работилничка за килимчета с ароматни местни билки.
15:00-16:30 ч. Работилничка за шарени хартиени цветя и кошнички
10:30 – 12:00 ч. и от 14:30 – 16:30 ч. Фолклорни изпълнения – програма от
самодейни състави от региона
19:30 -20:00 ч. Награждаване на победителите в:
Конкурс за детска рисунка на тема „Вълшебството на киселото мляко“

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец септември 2019 г.

14:00 часа

16:00 часа

09:00 –
18:00 часа

Любителски Фото – конкурс „Природата и киселото мляко – здраве и
дълголетие“
Конкурс за кулинарни специалитети
Конкурс за най-добър производител на домашно кисело мляко
Конкурс Любим продукт на публиката в 2 категории
20.00 – 20.15 ч. – Програма Китайски артисти на сцената на Фестивала.
20:15 ч. – Празничен спектакъл – „Красотата на България“
V – ти Национален конкурс „Мис Родопи – Кралица на Киселото мляко“ –
Момчиловци 2019 – представяне на участничките в 3 кръга.
Водещ Богдан Томов
Концерт на популярна българска група
Празнични фойерверки
23.09.2019 - понеделник
10.30 – 12.00 ч. Работилничка за творчески фантазии с продукти от
природата – цветни брошки, шнолки, герданчета и др.
10,30 – 13,00 ч. Преглед на читалищата – фолклорни изпълнения на сцената
на плошада.
13,00 – 14,00 ч. – Да се хванем на голямото хоро на мегдана – хора и народно
веселие на площада пред кметсвтото.
14.00 ч. Церемония по Закриване на фестивала
22 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
„ЦЯЛО ЛЯТО ЧЕТОХ“ – постановка на РДТ „Николай Хайтов“ – гр.
Смолян.
РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 2

Село Левочево

22 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
Отбелязване на 100 години от създаването на НЧ „Развитие-1919“ – село
Левочево.

22 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
ОТВОРЕНИ ВРАТИ за безплатни посещения на постоянната експозиция
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ –
„Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши
гр. Смолян
дни“ на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян и временните изложби.

ОБЩИНА СМОЛЯН
Културни прояви и празници за месец септември 2019 г.
14:0016:00 часа

24 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
ДЕТСКА МУЗЕЙНА ИГРА „Тайните на шишарката-знания и развлечения“
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ –
в партньорство с РУО-Смолян, детски градини и училища.
гр. Смолян
24 – 27 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

При заявка
на групи в
рамките на
работния
ден

16:00 часа

19:00 часа

16:00 часа

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр.
Смолян, Отдел „Читалня“

„УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ – „СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ” – серия
Исторически събития – мултимедия и изложба.

25 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИЯ ПЛАКАТ - СМОЛЯН 2019.
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ –
Официална церемония по награждаване на отличените плакати.
гр. Смолян
25 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
„ПОМОЩ!!! НЕ МОГА ДА ПЛУВАМ!“ – представление на ДКТ „Иван
РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 1
Димов“ – гр. Хасково.
26 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР И ИЗЛОЖБА - „165 години от рождението на
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр.
Оскар Уайлд”.
Смолян, Детски отдел

14:00 часа

27 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
„КНИЖКИ СЛАДКОДУМКИ“ – премиера.
РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 2

11:00 часа

28 СЕПТЕМВРИ 2019 г.
„КНИЖКИ СЛАДКОДУМКИ“ – премиера.
РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 2

