
      
    ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 

ПРАЗНИЦИ НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН 

12 – 18 юни 2017  

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 

12.06.2017 г. – понеделник 

10.00 часа               НЧ „Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово 

„Ваканция в читалището” – откриване на лятно училище за деца от началния курс 

 

13.06.2017 г. – вторник 

14.30 часа               Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян 

Изложба „Родопски писатели – юбиляри – Елена Хайтова, Георги Гривнев, Стефан Тунев, Тома 

Попратилов – Садукей, Георги Чаталбашев, Ганчо Керечев“ 

18.00 часа               НЧ „Христо Ботев-1871” – Смолян 

Годишен концерт на Музикална школа „Стефан Бончев“ с участието и на Вокална група „Ро войс“ 

18.00 часа               НЧ „Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово 

Клавирен концерт на Детската музикална школа 

 

14.06.2017 г. – сряда 

09.30 часа               Община Смолян – зала 247 

Научна конференция „Стопански и културен живот в Родопите и Тракия през ХIХ и  ХХ век“ 

18.00 часа               Клуб на дейците на културата – Смолян 

Творческа вечер с поетесата Славка Мариновска 

 

15.06.2017 г. – четвъртък 

15.00 часа               Пл. „Свобода” – Стар център 

„Обиколката на Смолян“ – колоездачно състезание по маршрута: Стар център – Райково – Устово – 

Смолян, за участници над 16 години (записване от 14.00 до 15.00 часа на старта)                  

15.30 часа               Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян 

„Историята на края през погледа на младите. Творчеството на Светозар Казанджиев“  

17.00 часа              Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян 

Откриване на изложба „Почетните граждани на Смолян – история и памет“ 

19.00 часа               НЧ „Орфееви гори-1870” – Смолян, кв. Райково 

„Краят“ – театрална постановка – адаптация по пиесата на Атол Фугард „Здравей и сбогом“ с 

участието на Десислава Минчева и Рене Хол 

 

16.06.2017 г. – петък 

18.00 часа               НЧ „Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово 

Годишна продукция на Детската театрално-куклена студия „Лудите маймуни“ 

18.00 часа               Клуб на дейците на културата – Смолян 

„Аз, фотографът“ – фотоизложба  

18.00 часа               Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян, зала 2 

„Последната изповед на Апостола“ – постановка на РДТ „Николай Хайтов” – Смолян  

 

17.06.2017 г. – събота  

10.30 часа              Площад „България“ – Амфитеатър 

„Сървайвър в града“ – състезание 

 

 

 



 

 

 

18.06.2017 г. – неделя 

 

ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН 

 

 

09.30 часа              Площад „България“ – Амфитеатър 

„Музикален подарък за Смолян“ – концерт на Общински духов оркестър 

 

10.00 часа              Площад „България“ – Амфитеатър 

Велосипедно състезание за деца от 4 до 14 –годишна възраст, разделени по възрастови групи 

Записване на e-mail: sport_smol@abv.bg до 18 юни и на  

                                   локалното платно на бул. „България“, 1 час преди състезанието 

 

11.00 часа              Площад „България“ – Амфитеатър 

„Защо обичаме Смолян“ – концерт с участието на Младежка доброволческа организация „Чисти 

сърца“, Вокална група „Ро войс“, танцови формации „Зареница“ и „Най“ при НЧ „Христо Ботев-1871“, 
Детска вокална група „Приятели“ при Обединен детски комплекс – Смолян  

 

17.00 часа               Пл. „Свобода” – Стар център 

 „Музикален подарък за Смолян“ – концерт на Общински духов оркестър 

 

mailto:dsk111z@abv.bg

