
 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец април 2019 г. 
                                                                                                     

ПРОГРАМА 

01 АПРИЛ 2019 г. 

10:30 часа 

 

 

ППМГ „Васил Левски“ – гр. Смолян 

 

 

Отбелязване на Международния ден на хумора и сатирата 

  

 

02 АПРИЛ 2019 г.  

10:00 часа 

 

 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян 

„Работилница за вълшебни буквички” – среща с Нели 

Маргаритова, автор на книгата „Букви с меки лапки, капели и 

чорапки” и др. детски книжки 

 

02-08 АПРИЛ 2019 г.  

10:00 часа 

 

 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян 

 

Маратон на четенето „Деца четат на деца” в ДГ ”Родопчанче”, 

ДГ „ Буратино” и ДГ „Слънце” 

 

04 АПРИЛ 2019 г. 

19:00часа 

 

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

 

„Изневери в повече“ – театрална постановка с участието на 

Христо Гърбов, Албена Михова, Евгени Будинов, Веселин 

Плачков 

06 АПРИЛ 2019 г. 

08:00 часа  Спортна зала „Величко Чолаков“ – гр. Смолян 

Държавно първенство и Купа България по спортни танци, под 

патронажа на Кмета на Община Смолян Николай Мелемов. 

Организатор-СК „ФЕН-85“  
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09 АПРИЛ 2019 г. 

19:00 часа 

 

 

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

 

 

„За народното творчество“ – спектакъл на Камен Донев, 

Драматичен театър-Пловдив 

 

 

10 АПРИЛ 2019 г. 

17:00 часа 

 

 

 

17:30 часа 

 

 

19:00 часа 

 

Планетариум - гр. Смолян 

 

 

Изложба посветена на Международния ден на космонавтиката 

и 40 години от полета на първия български космонавт Георги 

Иванов 

 

„История на космонавтиката“ – програма в звездната зала. 

/Вход свободен/ 

 

 Наблюдение с телескоп. /При ясно време/ 

 

15 АПРИЛ 2019 г. 

19:00 часа РДТ „Николай Хайтов“  - гр. Смолян, Зала 1 
„Ами сега“ – представление на РДТ „Николай Хайтов“ – гр. 

Смолян 

16 АПРИЛ 2019 г. 

  18:00 часа 
НЧ “Кирил Маджаров-1866“ – гр. Смолян, Зала 

„Николай Карагяуров” 

„Великденска фолклорна палитра“ – празничен концерт с 

участието на читалищните състави 

17 АПРИЛ 2019 г. 

14:00 часа РДТ „Николай Хайтов“  - гр. Смолян, Зала 1 
„Сливи за смет“ – представление на РДТ „Николай Хайтов“ – 

гр. Смолян 
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18 АПРИЛ 2019 г. 

 17:00 часа 

 

 

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. 

Смолян 

 

„Картинният свят на смолянските художници“ – изложба из 

фонда на отдел „Изкуство“ 

 

17:00 часа 

 

 

 

РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян 

 

 

 

"Средните Родопи-пътища във времето“ – изложба, посветена 

на 18 април - Международен ден за опазване на паметниците 

на културата.  

 

19 АПРИЛ 2019 г. 

10:00 часа 

 

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

 

Шесто издание на фестивала за руска песен, поезия и танц 

„Пусть всегда будет солнце“ – областен етап  

 

20 - 21 АПРИЛ 2019 г. 

10:00 часа 
Национално училище за фолклорни изкуства 

„Широка лъка“ – Концертна зала 

Първи фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и 

танцува“ 

22 - 24 АПРИЛ 2019 г. 

15:30 часа Регионална библиотека „Николай Вранчев“ - гр. 

Смолян 

„Весел Великден”- работилница за боядисване на великденски 

яйца   

 

23 АПРИЛ 2019 г. 

19:00 часа РДТ „Николай Хайтов“  - гр. Смолян, Зала 1 

"Великденски концерт на Фолклорен ансамбъл "Родопа", 

билети могат да се закупят от касата на Родопски драматичен 

театър" 

24 АПРИЛ 2019 г. 
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14:30 часа РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян "Дошъл ми е ден Великден" – творческо ателие 

18:00 часа РДТ „Николай Хайтов“  - гр. Смолян, Зала 1 
Великденски празничен концерт на Община Смолян с участие 

на НУФИ „Широка лъка 

25  АПРИЛ  2019 г. 

18:30 часа 

 

НЧ „Христо Ботев-1871“ - гр. Смолян 

 

„Великденски камбани“ – празничен концерт с участието на 

ДЮФА, „101 каба гайди“, ВГ „Родопис“, ТС „Васил 

Симеонов“, Фолклорен хор „Маестро Атанас Капитанов“, ДФГ 

„Орфееви звуци“, ВГ „Евридика“, Смесен хор и ДС „Радка 

Кушлева“  

 


