43ти МАЙСКИ
КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА
ПЪРВОМАЙ 2015
ПРОГРАМА
1 май (петък)
Празник на града
10:10-10:50 часа Посрещане на гости в сградата на
Общинска администрация
Централен площад
10:50-11:00часа Празнична програма на мажоретни състави
при СОУ „Проф. д-р А.Златаров” с ръководител Гинка Димова
11:00-11:15 часа Слово на кмета на община Първомай,
послучай Празника на града и общината
11:15 -11:30 часа Връчване на паметни плакети от кмета на
Общината
11:30-11:40 часа Откриване на „43-те Майски културни
тържества Първомай 2015”
11:40 часа Спектакъл на танцова формация „Елика” с
ръководител Павел Зарев
5 май (вторник)
18:30 часа „Годеж” – комедия от Цветислав Минкович
Постановка на Младежки театрален състав при СОУ „Проф.
д-р А. Златаров”- голям салон.
8 май (петък)
10:30 часа Патронен празник ПГСС „Васил Левски”-голям
салон
Ден на Европа
17:00 часа Откриване изложба: „Усещане за пейзаж”
Вихра Григорова- гр. Пловдив и Тоска Запрянова- гр.
Първомай-фоайето на II етаж
18:00 часа 40 години Състав за руски песни „Ивушка” и 70
години от победата над хитлерофашизма-юбилеен концерт голям салон
9 май (събота)
09:00 часа Общински празник на любителското изкуство
с участие на състави от общината – на открито.
11 май (понеделник)
17:00 часа Връчване наградите от литературен конкурс
„Димка Янчева”-малка зала на II етаж

22 май (петък)
18:30 часа Концерт на оркестър «Ретротон» и приятели от
младежка група «Класик рок» Димитровград- на открито
23 май (събота)
17:30 часа 110 годишен юбилей на НЧ «Пробуда-1905г» кв.
Дебър
20:00 часа Празник на зрелостта – Випуск 2015
ПГСС „В. Левски”
24 май (неделя)
9:30 часа Концерт на ученически състави- на открито
20:00 часа Празник на зрелостта – Випуск 2015
СОУ „Проф. д-р А. Златаров”
25 май (понеделник)
19:00 часа Анимационна кинопрожекция в рамките на
кампанията „Равни под слънцето”, организирана от Център за
обществена подкрепа- на открито , източната страна на
Общината
26 май (вторник)
18:30 часа „Железният светилник”-постановка на Театър
„Българска армия” - София. Участват: В. Михайлов, Ал.
Сърчаджиева, Я. Бахаров, Ив. Ласкин, Нети, Ст. Янорова, Г.
Кадурин и др.
27 май (сряда)
18:00часа Представяне новата стихосбирка на Красимира
Славова- „Букет от обрулени спомени”-Ритуална зала
28 май (четвъртък)
17:00 часа 70 години ОДЗ „8 март” – голям салон
29 май (петък)
17:00 часа „Пети празник на фолклорния танц-Първомай
2015” с участие на танцови състави от страната- на открито
30 май (събота)
10:30 часа Специализирана киноложка изложба на
далматини-Първомай’15- на открито, пред читалището

12 май (вторник)
18:00 часа 20 години Група за шлагерни песни„Романтика” –
1 юни (понеделник)
16:00 часа „Детство мое-реално и вълшебно” – на открито.
юбилеен концерт- голям салон
15 май (петък)
18:30 часа «Балкански аристократи» комедия от Любинка
Бобич. Постановка на театрален колектив «Димитър Делчев»голям салон
19 май (вторник)
18:00 часа Концерт ФА «Първомай» с участието на Танцова
формация «Евридика»
20 май (сряда)
18:30 часа Концерт на Орлин Горанов- на открито

2 юни(вторник)
20:00 часа Поднасяне на цветя и тържествена заряпроверка 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 ; 0888907028
При лошо време, обявените мероприятия на открито ще се провеждат в
голям салон.

