
 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

Културни прояви и празници за месец февруари 2019 г. 
                                                                                                     

 

ПРОГРАМА 

04 ФЕВРУАРИ 2019 г. 

19:00 часа РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 1 
„Ромео и Жулиета от Дунево“ – постановка на РДТ „Николай 

Хайтов“ – гр. Смолян 

06 ФЕВРУАРИ 2019 г.  

19:00 часа 

 

 

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

 

 

Концерт по случай връчване на званието „Почетен член“ на 

„Българска национална гайдарска асоциация“ на Валя 

Балканска. Участват - ФА „Родопа”, оркестър „100 каба гайди”, 

Гайдарски състав „Дельо хайдутин”, актьора Димитър Димитров 

и др. 

07 ФЕВРУАРИ 2019 г.  

19:00 часа 

 

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

 

„Чан до чана, песен до песен" - любими родопски песни и 

свирни, концерт-спектакъл на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ 

 

17:00 часа Изложбена зала на Държавен архив – гр. Смолян 

„Полско-българско сътрудничество в областта на военната 

авиация и дейността на полските авиолинии LOT в България 

1931-1939г.“ - документална изложба 

15 ФЕВРУАРИ 2019 г.  

19:00 часа РДТ „Николай Хайтов“ – гр. Смолян, Зала 1 
„Вестникар ли?“ - комедийна пиеса в две действия на Иван 

Вазов, постановка на Театрално-музикален център Кърджали 
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18 ФЕВРУАРИ 2019 г. 

15:00 часа 

 

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ 

– гр. Смолян 

„Ние помним…“  – изложба, посветена на 100 годишнината от 

Първата световна война 

18:30 часа ППМГ „Васил Левски“ – гр. Смолян  Отбелязване на 146 години от гибелта на Васил Левски 

19:00 часа РДТ „Николай Хайтов“  -гр. Смолян, Зала 1 
„Мъжът на жена ми“ – постановка на Мариус Куркински 

 

21 ФЕВРУАРИ 2019 г.  

19.00  часа                    РДТ „Николай Хайтов“  -гр. Смолян, Зала 1              „Секси пране“ – комедийно представление на Театро София  

19 - 22 ФЕВРУАРИ 2019 г. 

14:00 – 16:00 часа 

 

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ 

– гр. Смолян 

 

 

Ателие за традиционни родопски мартеници  

 

26 ФЕВРУАРИ 2019 г. 

17:00 часа 

 

 

 

 

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ 

– гр. Смолян  

 

 

 

„Пътят на Свободата от Шипка до Сан Стефано“ - гостуваща 

изложба на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, 

посветена на Националния празник на Република България-3 

март 

 

17:00 часа Изложбена зала на Държавен архив – гр. Смолян 
140 години от Учредителното събрание и приемането на 

Търновската конституция“ - документална изложба 
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27 ФЕВРУАРИ 2019 г. 

19:00 часа                              

 

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

        

„Чан до чана, песен до песен" - любими родопски песни и 

свирни, концерт-спектакъл на Фолклорен ансамбъл „Родопа“                                                             

 


