1 май (вторник)
Празник на града
10:30-11:00часа Посрещане на гости в сградата на
ОбАдминистрация.
Централен площад
11:10 -11:20часа Слово на кмета на община Първомай, по
случай Празника на града и общината.
11:20 -11:30часа Връчване на Знака на града на фирми от
кмета на Общината.
11:30-11:40часа Тържествено запалване на огъня и откриване
на „46-те Майски културни тържества- Първомай 2018”.
11:40-12:40часа Концертна програма с участие на състави от
общината.

2 май (сряда)
18:00 часа Представяне на книгата „Камино: Пътят на
завръщането” от Тихомир Иванов- фоайе на 1 етаж на читалището

4 май (петък)
17:30часа „Змейови работи” – Патронен празник на ПГСС
„Васил Левски” – голям салон.

9 май (сряда)
Ден на Европа и Ден на победата над хитлерофашизма
17:00часа Обща художествена изложба на първомайските
художници- горно фоайе на читалището
18:00часа Концерт на Състав за руски песни „Ивушка” – голям
салон.

10 май (четвъртък)
17:00часа Връчване наградите от литературен конкурс „Димка
Янчева”- зала за клубни форми на II етаж.
18:00часа Концерт на Състав за руски песни „Ивушка” в
историческа зала „Съединение” в гр. Пловдив

11 май /петък/
Празник на библиотекаря- Трета среща на бивши и настоящи
библиотекари и секретари от общината- Централна общинска
библиотека
17:30часа Патронен празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” –
голям салон.

12 май (събота)
09:00часа Общински празник на любителското изкуство с
участие на състави от общината- на открито.

15 май (вторник)
19:00часа «Женско царство» -по Ст.Л.Костов. Премиера на
Театрален сътав «Димитър Делчев». Постановка Спас Янков- голям
салон.

16 май (сряда)

17:00часа Галерия «Тоска» представя: Изложба «Крепежи» на
Тоню Цанев- ул. «Никола Вапцаров» №7

18 май (петък)
18:30часа Концерт на ПФА «Първомай» и Танцов състав
«Евридика» - голям салон.

19 май (събота)

19:00часа Ден на българската и световна популярна музикана открито

22 май (вторник)

19:00часа „Брачни безумия” – театрална постановка с
участието на: Милица Гладнишка, Милена Маркова-Маца, Жанет
Миовска, Симеон Владов, Николай Тодоров и Божидар Минковголям салон.

23 май (сряда)
II Среща на народните музиканти от Община Първомай под
патронажа на кмета

24 май (четвъртък)
09:00часа Концерт с участието на ученически състави- на
открито.
Празник на зрелостта – Випуск 2018
СУ „Проф. д-р Асен Златаров”.

25 май (петък)
19:00часа Празник на зрелостта – Випуск 2018
ПГСС „Васил левски”

26 май (събота)

08:00-20:00ч. Аджилити състезание- на стадиона
11:00часа Две специализирани изложби: Далматин дог шоу„Първомай 2018” и Специализирана изложба за порода „Хъски”
– на площада пред читалището.
16:00часа Кръгла маса за отношението, необходимите
правила и изисквания за отглеждане на домашните ни любимци,
както и за правилата за поведение на собствениците- Пленарна
зала

27 май (неделя)

10:00часа Официално откриване на ИзложбаТА- площада пред
читалището
Парад на шампионите и демонстрации на полицейски кучета с
особен аспект към българските породи.
Специализирана изложба за български породи кучета
11:00часа САС Първомай
16:00часа Закриване

29 май (вторник)
19:00часа «Женско царство» -по Ст.Л.Костов. Второ
представление на Театрален сътав «Димитър Делчев».
Постановка Спас Янков- голям салон.

30 май (сряда)

19:00часа Концерт на Деси Добрева- на открито

1 юни (петък)
16:00часа 1 юни- Ден на детето – на открито пред читалището.

2 юни (събота)
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
Организаторите си запазват правото на промени в програмата.
За справки:GSM – 0887253165 ; 0895491989
При лошо време, обявените мероприятия на открито ще се
провеждат в голям салон.

