т

49-ти МАИСКИ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА
ПЪРВОМАЙ 2022
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I май (неделя)
Празник на града
9:30-10:30ч. - Посрещане на гости в сградата на Общината
Цвнтпален площад
10:45-10:55ч. - Слово на Кмета на Община Първомай по
случай Празника на града
10:55-11:15ч. - Връчване на Знака на града на фирми от
Кмета на Общината
11:15- 11:30ч.- Тържествено запалване на огъня и откриване
на „49-те Майски културни тържества „Първомай 2 0 2 2 ”.
Откриване на паметна плоча на з.ч.д. Иван Караславов.
11:30- 12:10ч. - Концертна програма с участие на
Национален ансамбъл за народни песни и танци „Филип
Кутев”

5 май (четвъртък)
10:30часа Патронен празник на ПГСС „Васил Левски” ПГСС„В. Левски".
19:00часа „Търновската царица” от Емилиян Станевпостановка на Драматичен театър „Антон Страшимиров”Разград. С участието на Елена Петрова, Мариела Топалова,
Марияна Бранкованова, Таня Карбова, Цветана Благоева,
Веселин Борисов, Даниел Найденов, Евгени Стефанов,
Николай Сяров- голям салон на читалището.

9 май (понеделник)
Ден на Европа
17:30часа Изложба на художниците от Секция
„Изобразително изкуство”- горно фоайе на читалището
19:00часа Премиера на пиесата „Хотел между тоя и оня
свят“ от Ерик - Еманюел Шмит на Театрален състав „Езоп”.
Постановка Теодора Кирякова- голям салон на
читалището

10 май (вторник)
19:00часа Концерт на група „Д2”- на открито пред
читалището.

II май (сряда)
18:30часа Откриване на Детска художествена изложба
„ Растения и животни” по идея на Мария Петкова и Николина
Андреева- фоайе на 1 ет. на читалището.

14 май /събота/
09:00часа Общински празник на любителското изкуство с
участие на състави от общината- на открито.

17 май /вторник/
19:00часа К о н ц ер т на децата от група „Наутилус Джуниър
Бенд” към Мотоклуб „Наутилус“- на открито пред
читалището.

19 май (четвъртък)
10:00часа Патронен празник на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий".

20 май (петък)
19:00часа К о н ц ер т на Певчески фолклорен ансамбъл
„Първомай” и Танцов състав „Евридика”- голям салон на
читалището.

21 май (събота)
19:00часа Празник на зрелостта- випуск 2022 - П ГСС „Васил
Л евски"

24 май (вторник)
10:00часа Ден на светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на славянската
книжовност. Празничен концерт с участието на ученически
състави- на открито.
19:30часа Празник на зрелостта - Випуск 2022
СУ„Проф. д-р Асен Златаров".

25 май (сряда)
19:00часа Премиера на пиесата „Прах в очите” от Йожен
Лабиш на Театрален колектив „Димитър Делчев”. Постановка
Спас Янков - голям салон на читалището.

28 май (събота)
10:30часа „Майски фолклорни ритми” - II Празник на хорото по
идея на ФТК "Евридика”- на площада пред читалището.

1 юни (сряда)
17:00часа 1 юни- Ден на детето - на открито пред
читалището.

2 юни (четвъртък)
20:30часа Поднасяне на цветя.
20:45часа Тържествена заря-проверка по случай 2 юни- Ден
на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на
България.

4 юни (събота)
Специализирана изложба за далматини с международно
участие. Събитието се провежда под егидата на кмета на
община Първомай Николай Митков.
Централен площад
10:00часа Откриване на изложбата. Музикална програма и
демонстрации с кучета.
11:00часа Отсъждане в ринга.
15:00часа Награждаване на победителите.
Организаторите си запазват правото на промени в програмата.
За справки^БМ - 08895491989 ; 0887910227
При лошо време, обявените мероприятия на открито ще се
провеждат в голям салон.

