
 

 

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА 
ОБЩИНА ХИСАРЯ 

31 МАЙ И М.ЮНИ 2018Г. 
 

 
 
 

 
31.05.  ( четвъртък )    19.30ч. - Премиера на  пиесата „Новото пристанище“ Ст.Л.Костов 
                                           Театрален състав „Театър без диплома” при НЧ „Иван  Вазов –1904”, гр. Хисаря 

             Читалище „Ив.Вазов“ 
 

01.06.  ( петък )            9,30 ч. - Детско парти  - Читалище „Ив.Вазов“ 
                                         18.30ч. - Концерт на СУ “Христо Смирненски“ По случай 50 години от откриването на  
 новата сграда - Читалище „Ив.Вазов“ 

  
03.06.  ( неделя )          11.00ч. - Годишен концерт на ДМШ при НЧ „Иван Вазов“ с класове по пиано и   
                                            Акордеон -  Малка зала в Читалище „Ив.Вазов“ 
                                            11.00ч. – Обща изложба  на Хисарските художници – Туристически  
                                          информационен център  
 
04.06.  ( понеделник )  18.30ч.  - Концерт на ОУ “Васил Левски“ по случай  175 години от основаването на  
                                              училището , гр.Хисаря - Читалище „Ив.Вазов“ 
                                             
05.06. ( вторник)            17.15ч. -  Литературен салон - участват автори от Карлово, Панагюрище и Хисаря          
                                           Читалище „Ив.Вазов“ (малка зала) 
                                         

ПРАЗНИЦИ НА ГРАД ХИСАРЯ 
ПРОГРАМА 

 
06.06.  ( сряда )              20.00ч. - Откриване на Празниците на град Хисаря 

     Концерт на талантливите деца на Хисаря „Златните песни от Златния  Орфей и още        
нещо...“       

                               Празнична заря  - Летен театър  
 
07.06.  ( четвъртък)       Пристигане на участниците в Балкански шампионат по фолклор „Жива вода 2018г.“  
                                            Туристически информационен център, 

                Балкански шампионат по фолклор „Жива вода“- начало на   конкурсната      
                програма                 

                 19.30ч.  Официално откриване на шампионата Читалище „Ив.Вазов“ 
 
08.06.  ( петък),               09.00ч. – 20.30ч. - Балкански шампионат по фолклор „Жива вода 2018г.“- конкурсна           
 Програма - Читалище „Ив.Вазов“ 
                                              
09.06.  (събота),              09.00ч. – 21.00ч. - Балкански шампионат по фолклор „Жива вода 2018г.“- конкурсна                      
 програма Читалище „Ив.Вазов“ 
                                            10.00ч. – Пленер за деца – Колонада(Център) 
                                            18.00ч. - Дефиле на участниците в шампионата - Читалище „Ив.Вазов“ 
 
10.06.  ( неделя),            10.30ч. 10.30ч. – Велосъстезание за купа „Момина сълза” - център 
                                             09.00ч. – 19.00ч. - шампионат по фолклор „Жива вода 2018г.“- конкурсна програма 

         



 

 

 
 
 19.30ч.-  Официално закриване на шампионата, обявяване на победителите  по  категории   и  връчване на 
GRAND PRIX -  Читалище „Ив.Вазов“ 
 
11.06. ( понеделник )   17.00ч. „Женско царство“ Театрална трупа „Парашкев Парашкевов“, НЧ „Земеделец                

              –     1899“ с. Козаревец - Читалище „Ив.Вазов“ 
             20.00ч.- Официално откриване „Новото пристанище“  Театрален състав „Театър без         

диплома“, НЧ „Ив. Вазов – 1904г.“ гр. Хисаря - Читалище „Ив.Вазов“ 
 
12.06.    ( вторник),       17.00ч. „Благородния испанец“  Театрален състав, НЧ „Наука – 1901г.“ гр. Ябланица 

 20.00ч. „Френски меден месец“  Театрална формация „Медека“, НЧ „Хр. Ботев –  
1900г.“ гр. Вършец - Читалище „Ив.Вазов“ 

                            

13.06. ( сряда )              17.00ч. „Цилиндърът“  Театрален състав, НЧ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. София 

              20.00ч. „Огънят на имането“ Общински театрален състав – Троян, НЧ „Развитие 
               1898г.“ с. Орешак - Читалище „Ив.Вазов“ 

 
14.06.  ( четвъртък)     17.00ч. „Нашенци, от наше село“ НЧ „Светлина - 1872г.“  гр. Кортен 
                                          20.00ч. „Осем жени“ Драматичен театър – Ботевград, НЧ „Хр. Ботев – 1884г.“ гр.   

             Ботевград -  Читалище „Ив.Вазов“ 

 
15.06.    ( петък),          17.00ч. „ Тя… ме излъга“ Младежки театър „Карнавал“, НЧ „Хр. Ботев – 1884г.“ гр.                      

 Ботевград 
                                          20.00ч. „Църква за вълци“ Самодеен театрален колектив, НЧ „Просвещение – 1871г.“  

                             гр. Стрелча - Читалище „Ив.Вазов“ 
 

16.06.    (събота),          10.00ч. „Юнаци с умни калпаци“ ДТС „Смехоранчета“ НЧ „Дядо Стойно“ с. Поповци 
             17.00ч. „Доктор“  Театрален състав „Виделина“, НЧ „Виделина – 1865г.“ гр.          

Панагюрище 
              20.00ч. „Змейова сватба“ МТС „Смехоранчета“ НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1928г.“               

гр. Габрово - Читалище „Ив.Вазов“ 

 
17.06. ( неделя),    10.30ч. – Парад на домашните любимци - Парк “Момина сълза“ (фонтана с 

момченцето) 
                                           17.00ч. „Неотразима на 50“  Театрален състав, НЧ „Пробуда – кв. Дебър – 1905г.“ гр.                               

                 Първомай 

                20.00ч. „Свекърва“  Театрален състав, НЧ Хр. Козлев – 1883г.“ гр. Долна Оряховица 
                Читалище „Ив.Вазов“ 

 
18.06. ( понеделник )    17.00ч. „Женско царство“ ТС „Димитър Делчев“, ОНЧ „Св.св. Кирил и Методий –      

                 1894г.“ гр. Първомай 

                 20.00ч. „ Нежелани гости“  Театрален състав, НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881г.“  
     гр. Елена - Читалище „Ив.Вазов“ 

 

19.06.   ( вторник),          20.00ч. „Женско царство“ СТС „Ретро“, НЧ „Развитие – 1897“ с. Телиш - Читалище             
 „Ив.Вазов“ 

                 
20.06.( сряда )               20.00ч. „Българи от старо време“ ДТ „Кръстьо Пишурка“, НЧ „Постоянство –         

                                          1856г.“ гр. Лом - Читалище „Ив.Вазов“ 
 

22-24.06.2018 г.             гр. Хисаря, кв. Момина баня – Български събор „Хайдут Генчо“ 



 

 

 

 

( петък-неделя),          Възстановка „Хайдут Генчо“; Конкурс за автентична носия; богата фолклорна    

програма от професионални изпълнителни и гостуващи самодейни състави от цялата 
страна; „Тайнство по Еньовден“ – празник на слънцето, билките и тревите; 
пехливански борби; „От стария скрин“ – изложба на автентични носии от Хисаря; 
изложба на автентични хайдушки оръжия; пътуваща фото-изложба „Добре дошли в 

България“; улица на занаятите; „Вкусотиите на баба“; „Пъстро хоро“ – разучаване на 
автентични хора от различни фолклорни области на България с гост-хореограф от 

съответния регион; фото-конкурс „Българската носия – магия, красота, духовно 
богатство“ – с награден фонд; нестинари, кукерски групи и гайдари.                
Задължително облекло за гости и участници – Народна носия! 

26.06. ( вторник),      19.30 часа -   Бутиков концерт „Спомени за бъдеще“ на Шекерова  live band  - 
български песни от 60-те, 70-те и 80-те години и викторина с награди – реализирано 
от Областен информационен център Пловдив -   „Летен театър“        

28-30.06.2018 г.         Дни на приятелството – Традиционна среща между фолклорни състави от 
четвъртък-събота)    Община Хисаря и побратимените ни общини: Алексинац – Република Сърбия и          
Козани – Република  Гърция 

                        

 
 

 

  

 

 

  
                          
 
 
 
 
  
 
 
 
                              
                               
 
 
 


