ДАТА

МЯСТО
ЧАС

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ЗА КОНТАКТИ:

„Празник на гр. Мъглиж – Цветница”
1 април

11.00 ч.
гр. Мъглиж
пл.“3-ти март“

12.00 ч.
гр. Мъглиж
пл.“3-ти март“

гр. Мъглиж
Празнична програма с участие на
• ДГ “Камбанка гр. Мъглиж
• ДВГ “Звънче “ при НЧ “
Пробуда—1869” гр. Мъглиж
• ВГ “Ретро” при НЧ “ Пробуда—
1869” гр. Мъглиж
• Любителски клуб за танци
“Нанси” гр.Мъглиж
Празничен водосвет, отслужен от
Негово Високопреосвещенство
Старозагорски Митрополит
Киприан
Приветствие от Кмета на Община
Мъглиж

13.00 ч.
гр. Мъглиж
пл.“3-ти март“

Празнична програма с участието на
• сестри Диневи;
• Танцова формация “Настроение”,
гр. Стара Загора

Рени Малева – Зам.- Кмет
Община Мъглиж
0894 718 598
Галина Арабаджикова
0894 695 583
Ваня Желязкова – Секретар на
НЧ „Пробуда – 1869”
0895 617 561
probuda_1869@abv.bg

Великден
гр. Мъглиж
02 до 05 април

08.00 - 17.00ч.
гр. Мъглиж
Клуб “Мъдрост"

“Весел, весел великден”
-“Творческа работилница”
- “Великденско ателие”
- “Изработване на Великденски
картички, боядисване на яйца.
Изложба на изработените картички и
боядисаните яйца.

Ваня Желязкова – Секретар на
НЧ „Пробуда – 1869”
0895 617 561
probuda_1869@abv.bg

с. Ветрен
20 март - 04
април

НЧ „Народна
просвета–1889 г.”
с. Ветрен

Изработване на великденска украса

05 април

16.00 ч.
Парк - център
с. Ветрен

Украсяване с великденска украса
дръвчета на центъра с кратка програма,
съвместно с деца от Детската градина

Библиотека
с. Ветрен

Великденска изложба

Детелина Димитрова
0899 752337
ch_narodnaprosveta@abv.bg

с. Зимница
08 април

10.00 ч.
с. Зимница

Тържество по случай християнския
празник “Възкресение Христово”

Веска Коларова
0879 468 221
w_k8@abv.bg

с. Тулово
05 април

10.00 ч.
НЧ “Заря-1905 г.”
с. Тулово

Подготовка за Великден и боядисване на
яйцата с децата

Снежана Минчева
0897 703 591
nch_zarq_1905@abv.bg

с. Ягода
05 април

НЧ “Гео Милев1926 г.”
с. Ягода

Подготовка за Великден и боядисане на яйца

Жельо Костадинов
0877 270 051
geo_milev.1926@abv.bg

с. Шаново
05 април

НЧ “Наука-1905 г.”
с. Шаново

Възкресение Христово – тържествена
програма

Мария Димитрова
0879 605 486
chitalishteshanovo@abv.bg

Седмица на детската книга
гр.Мъглиж
02 април

14.00 ч.
Клуб „Мъдрост“

02 – 10
април

8.00 – 17.00ч.
Клуб „Мъдрост“

12 април

16:00 ч.
Клуб „Мъдрост“

Седмица на детската книга – „Маратон на
четенето“ посветен на 135 г. от рождението на
Алън Милн – английски писател, автор на
книгите за Мечо Пух (1882 – 1956)
„В страната на приказките”- изложба от
български народни приказки
„През погледа на един юбиляр“ - Музикално
– поетична вечер със старозагорския поет
Йордан Атанасов и представяне на новата му
стихосбирка

Галина Арабаджикова
0894 695 583
Ваня Желязкова – Секретар на
НЧ „Пробуда – 1869”
0895 617 561
probuda_1869@abv.bg

18 – 20 април

8.00 – 17.00ч.
Малка зала

,„Моето творчество“, Изложба от
картини на художника Монопетра
Манол Петров.

20 април

пл. „Трети март“

„Вълшебната стая“ на Монопетра и
приятели.

21 Април

10.00 ч.
клуб „Мъдрост”

„Знаете ли за тях“ – Изложба във
връзка с юбилеи на български,
чужди автори и известни личности:
115 г. от рождението на Жорж
Сименон, френски писател (1903 –
1989);

27 април

14.00 ч.
пл. „Трети март“

-„Златното ключе” - Трети общински
карнавал на приказни герои.

с. Зимница
05 април

01 април

10.30 ч.

15.00 ч.
НЧ “Заря-1905 г.”
с. Тулово

Включване в национална програма
“Четяща България” – Деца четат на
деца”, четене на любими приказки с
деца от 4-ти до 8-ми клас
с. Тулово
Първи април – дена на хумора,
сатирата и забавата. Забавни игри,
четене на български гатанки и
пословици

Веска Коларова
0879 468 221
w_k8@abv.bg

Снежана Минчева
0897 703 591
nch_zarq_1905@abv.bg

02 април

11.0 ч.
НЧ “Заря-1905 г.”
с. Тулово

Изложба посветена на Международния ден на
детката книга – разглеждане на фонда на
библиотеката и показване на различни видове
книги

17 – 23 април

10.0 ч.
НЧ “Заря-1905 г.”
с. Тулово

Национална кампания “Четяща България”.
Четене на книги с деца и възрастни.

с. Ягода
17 април

-

Излет с децата от ОУ “Христо Ботев” в
околностите на селото с Васил Русев

21 април

НЧ “Гео Милев-1926 г.”
с. Ягода

Маратон на четенето

Жельо Костадинов
0877 270 051
geo_milev.1926@abv.bg

с. Шаново
20 април

16.00 ч.
НЧ “Наука-1905 г.”
с. Шаново

Международен ден на книгата и авторското
право – верижно четене на непознат текст

Мария Димитрова
0879 605 486
chitalishteshanovo@abv.bg

