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1 май (неделя)

14 май (събота)

Празник на града
10:30-11:00 часа Великденска служба на Второто Възкресениехрам „Св. Георги”
Централен площад
11:15 -11:30 часа Празнична програма на мажоретни състави
при СОУ „Проф. д-р А. Златаров”
11:30 -11:45часа Слово на кмета на община Първомай, по случай Празника на града и общината. Връчване на паметни плакети
от кмета на Общината
11:45-11:55 часа Откриване на „44-те Майски културни тържества Първомай 2016”
11:55-12:55 часа Концерт на Фолклорен ансамбъл при АМТИИ
– гр. Пловдив

09:30 часа Общински празник на любителското изкуство с
участие на състави от общината- на открито
10:00 часа 180 години образователно дело в гр. Първомай.
Патронен празник на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр. Първомай
– зала за тържества в сградата за начален етап на ОУ Св. Св.
Кирил и Методий»

19 май (четвъртък)
18:30 часа Концерт на ФА «Първомай» с участието на Тан
цови формации «Елика» и «Евридика» и отбелязване 20 години
оркестър «Дионис». Церемония по връчване на «Музи» 2016
голям салон

20 май (петък)
3 май (вторник)
19:00 часа „Червени рози” – комедия от Алдо де Бенедети. Постановка на Младежки театрален състав при СОУ „Проф. д-р А. Златаров”- голям салон.

5 май (четвъртък)
18:00 часа „Тартюф” – комедия от Молиер. Патронен празник
на ПГСС „В. Левски” – голям салон

7 май (събота)
09:00 часа Специализирана изложба на далматини – Първомай 16 – на открито пред читалището
17:00 часа Семинар по кинология – Пленарна зала в общината

8 май (неделя)
09:00 часа Киноложка изложба за всички породи кучета под
егидата на кмета на Община Първомай – централен парк
11:00 часа
Официално откриване с участието на мажоретен
състав „Златаровче” и детска певческа фолклорна група „Дебърче”
13:30 часа Демонстрация „Спорт с кучета- ИПО”- централен
площад

9 май (понеделник)
Ден на Европа
17:00 часа Откриване на обща художествена изложба на първомайски художници – фоайе на II етаж
18:00 часа Концерт на Състав за руски песни „Ивушка” – голям
салон

10 май (вторник)
17:00 часа Връчване наградите от литературен конкурс „Димка
Янчева” и представяне книгата на Стефан Янчев „Процесът на
века”-Ритуална зала

19:00 часа «Много шум за нищо» от У. Шекспир. Постановка
на театър «Българска армия» гр. София.Участват Иван Радоев,
Йоана Буковска, Десислава Касабова, Веселин Ранков, Стойко
Пеев, Вълчо Камарашев и др. - голям салон

23 май (понеделник)
19:00 часа Празник на зрелостта – Випуск 2016
ПГСС „В. Левски”

24 май (вторник)
09:00 часа Концерт с участието на ученически състави- на открито
20:00 часа Празник на зрелостта – Випуск 2016
СОУ „Проф. д-р А. Златаров”

27 май (петък)
18:30часа „Госпожа министершата” – комедия от Бранислав
Нушич. Постановка на Театрален колектив „Д. Делчев” – голям
салон

28 май (събота)
13:00 часа „Шести празник на фолклорния танц-Първомай
2016” с участие на танцови състави от страната- на открито

1 юни (сряда)
16:00 часа 1 юни- Ден на детето. Пленер „Рисунката” със
спомоществователството на „Офисите” и Фирма „Jolly”– на открито пред читалището.

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

12 май (четвъртък)
19:00 часа Концерт на Теди Кацарова. Съпровод на кавал Живко Василев - на открито

13 май (петък)
18:30 часа «Царицата на чардаша» - оперета от Калман- представят НЧ «Дружба 1870» гр. Харманли и Смесен хор «Славей»

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.

