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КУЛТУРНА ПАНОРАМА
МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 г.
Дата, час и място

Проява

1 април
Регионална
библиотека
1 април
16,30 ч.
Камерна зала,
Младежки дом
1 април
18,00
Фоайе,
Младежки дом
2 април
Регионална
библиотека
2 април
Регионална
библиотека
3-4 април
гр.Ген.Тошево

„Смешен обектив” - кинолектория

Организатор,
телефон
РБ ”П.Стъпов”
0601 64507

Официално обявяване на резултатите
и награждаване на призьорите от конкурса за
творчество „Слово и багра”

ЦМДИ
0601 65214

„Животински работи” – авторска изложба
на Димана Стойчева от клуб „Батик”

ЦМДИ
0601 65214

„Книжки любими!” – детски празник, по случай
Международния ден на детската книга

РБ ”П.Стъпов”
0601 64507

Любими детски приказки на филмовия екран –
прожекции

РБ ”П.Стъпов”
0601 64507

Участие в баскет-фест за Североизточна България

ОДК
0601 64538

4 април
гр.Русе

Участие на балет „Galaxy”
в IX Международен танцов фестивал
„ Танцуваща река” град Русе

ОНЧ
”Напредък”
0601 76501

4 април
гр.Варна

Участие в зоново първенство по спортна гимнастика

ОДК
0601 64538

4-5 април
Камерна зала,
Младежки дом
4-5 април
гр.Сливен

Обучение по МИКЦ –
обучителен тренинг в социални умения

ЦМДИ
0601 65214

Участие на Елеонора Димитрова с ръководител Тодор
Тодоров в Национален фестивал за млади изпълнители
на популярна музика „Цветен камертон”

ЦМДИ
0601 65214

Концерт пиано - Галин Ганчев

ЦМДИ
0601 65214

„Пролетен пленер”

ОДК

6 април,
18,00 ч.
Концертна зала,
Младежки дом
6-9 април

с.Момино
8 aприл-31 май
гр.Дулово

Изложба „Мъжката суетност в миналото” гостува в
Исторически музей – Дулово

0601 64538
РИМ
0601 64147

10-13 април
9.30-13.00 ч.

Отворени за посещение по случай Великденските
празници са Славейковото училище и
Археологическата експозиция

РИМ
0601 64147

11 април
гр.София

Участие на ВИС „Златни зари” в предаването на
телевизия СКАТ „Ако зажалиш”

18 април
ОНЧ

„За медицинското обслужване в Търговище с
благодарност и препоръка”
среща – дискусия с участието на ръководството на
МБАЛ и граждани по случай деня на здравния
работник

ОНЧ
”Напредък”
0601 76501
ОНЧ
”Напредък”
0601 76501

17 април
ДТ

"Далавера за леваци"постановка на Драматичен Театър Стара Загора

17 април

Концертна програма на читалищни състави на
годишният бал на Ротари клуб

18 април
гр.София

Участие на ДФА „Шарено герданче” в конкурс за
голямата награда на София

18 април
гр.В.Търново

Участие в турнир по спортна гимнастика

Драматичен
театър
0601 63377
ОНЧ
”Напредък”
0601 76501
ЦМДИ
0601 65214
ОДК
0601 64538

21 април
Регионална
библиотека
22 април
ОДК

Представяне на годишната продукция на местни научни РБ ”П.Стъпов”
работници от търговищкия край
0601 64507
Отбелязване на 22 април – Ден на Земята,
с творчески ателиета по изкуствата, концерт и спорт с
екологична насоченост на открито

ОДК
0601 64538

23 април
Регионална
библиотека

Световен ден на книгата и авторското право и Маратон
на четенето - карнавал, четене на любими стихове в
библиотеката

РБ ”П.Стъпов”
0601 64507

23 април
Регионална
библиотека

Да разлистим книжка заедно с нейния автор –
представяне книгата на Ст. Михайлов „Единствена в
сърцето само...” – детско литературно утро

РБ ”П.Стъпов”
0601 64507

24 април
Концертна зала,
Младежки дом

Официално отчитане на конкурса „Еко – фантазии” за
изработка на предмети от рециклирани материали
- изложба на материалите
- награждаване и концерт

ЦМДИ
0601 65214

27 април
ОДК

Обявяване на резултатите от
НК „България в картини и слово”

ОДК
0601 64538

28 април

Концерт на Георги Христов

Драматичен

ДТ
28 април
Концертна зала,
Младежки дом
29 април
Концертна зала,
ОНЧ
30 април

Концерт на зрелостниците от музикалната паралелка на
II СОУ „Проф. Н. Маринов”

30 април
18.00 ч.,
ОНЧ
април
Регионална
библиотека
април
Регионална
библиотека
април

Концерт на ВИС за стари градски песни „Златни зари”

Финален етап на конкурса - „Училище „Христо Ботев”
търси талант”
Народен университет на тема: ”Южната част на
вътрешния град на Велики Преслав”.
Гостува доц. д-р Стойчо Бонев от НАИМ при БАН

„Вече сме читатели”- с първокласници от училищата в
града – празнично утро

театър
0601 63377
ЦМДИ
0601 65214
ОНЧ
”Напредък”
0601 76501
РИМ
0601 64147
ОНЧ
”Напредък”
0601 7650
РБ ”П.Стъпов”
0601 64507

„Пролетно настроение” – песенен концерт

РБ ”П.Стъпов”
0601 64507

Участие на клуб „Батик” в Национален конкурс по
народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава”

ЦМДИ
0601 65214

април

Участие на клуб „Батик” в Международен ученически
конкурс „Заедно в ХХI век”

ЦМДИ
0601 65214

април

Годишен празничен концерт
на ДТА”Търговище” и ПДХ „Бончо Бочев”

ОДК
0601 64538

април

Зоново първенство по мини баскетбол етап от
държавното първенство на БФ по Баскетбол

ОДК
0601 64538

април
гр.Варна

Участие в Национална среща на детските парламенти

ОДК
0601 64538

април

Участие в Общински конкурс „Еко фантазии”

ОДК
0601 64538

април
гр.Ловеч

Участие в Национална изложба конкурс за детска
рисунка „Детство мое – реално и вълшебно”

ОДК
0601 64538

април
Полша

Участие в XXV Международен графичен конкурс

ОДК
0601 64538

април

Участие в Държавен турнир по художествена
гимнастика „Златен обръч”

ОДК
0601 64538

