
 
       

           ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

 

КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 

2016 година 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

 

01 декември 2016 г. 

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

Откриване на изложба живопис на Иван Пеев, Живка Кисьова и Стефан Данчев 

 

05 декември 2016 г.  

18.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 

Благотворителен концерт и базар на учениците от ППМГ „Васил Левски“ - Смолян  

 

06 декември 2016 г.     

17.00 часа            пл. „България“ – Амфитеатър, Нов център 

Запалване на светлините на коледната елха   

 

07 декември 2016 г.  

10.30 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №2 

„Куклата Барби“ – спектакъл на РДТ „Н. Хайтов“  

19.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №2 

„Страстни посещения“ – спектакъл на РДТ „Н. Хайтов“  

 

05-09 декември 2016 г.  

15.30 часа               Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян 

„Коледни символи“ – презентация   

 

12 декември 2016 г.  

19.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 

„Железният светилник“ – спектакъл на Театър „Българска армия“ 

 

12-16 декември 2016 г.  

14.00 часа             Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян 

Българските народни празници – наша памет и традиция 

Музейна работилница „Сурвачки“ 

15.00 часа             Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян 

Коледна работилница 

 

 

 



 

 

13 декември 2016 г. 

18.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 

Коледен благотворителен концерт на учениците от СУ „Отец Паисий“ – Смолян  

 

14 декември 2016 г. 

19.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 

„Невястата“ – спектакъл на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ – Смолян  

 

15 декември 2016 г. 

18.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №2 

Коледен концерт на Център за подкрепа на личностно развитие-Обединен детски комплекс –

Смолян  

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

Коледен концерт на певческите формации към читалището 

 

16 декември 2016 г. 

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

Откриване на благотворителна фотоизложба на фотографи в неравностойно положение 

19.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №2 

„Семейство Замза“ – спектакъл на Театрална работилница „Сфумато“ 

17 декември 2016 г.  

19.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 

Празничен концерт-спектакъл на танцово студио „ТНЕ ОNE“ 

 

19 декември 2016 г.  

14.00 часа             Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян 

„Коледа и Нова година – традиции и съвременност“ – изложба на библиотечни материали 

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

Коледен концерт на танцовите формации към читалището 

 

20 декември 2016 г.                

16.00 часа             Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян 

„Коледно вълшебство“ – детски театър   

18.30 часа                                       Читалище „Христо Ботев-1871” – Смолян   

Коледен концерт на читалищни състави 

18.30 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 

Коледен благотворителен концерт на учениците от ОУ „Юрий Гагарин“ - Смолян 

 

21 декември 2016 г. 

18.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 

Коледен концерт на „Тоника Домини“  

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

Коледен концерт на читалищни състави 

 

 



 

 

22 декември 2016 .   

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

Откриване на традиционната Коледна изложба-базар на художници от Смолян.  

Коледна вечер на Клуб на дейците на културата - Смолян 

19.00 часа             Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Зала №1 

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

 

23 декември 2016 г.   

17.00 часа             Звездна зала на Планетариум - Смолян  

„Приказка за Космоса“ – премиерно представяне  

Вход свободен 

 

29-30 декември 2016 г.    

Читалище „Орфееви гори-1870“ – кв. Райково 

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

– Смолян  

 

                  

31 декември 2016 г.   

23.00 часа            пл. „България“ – Амфитеатър, Нов център 

Народно веселие „Честита Нова 2017 година“ със Златко Кафеджиев и оркестър „Славяни“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


