28 април (петък)

17:00 часа Откриване на обща художествена изложба на
първомайски художници – фоайе на II етаж.

16 май (вторник)

29 април (събота)

19:00часа «В полите на Витоша»- автор П.К.Яворов, постановка на Театър «Българска армия» с участието на:Радина
Кърджилова,Иван Радоев,Явор Бахаров,Стефка Янорова,Йоана Буковска,Тигран Торосян и др.-голям салон.

30 април (неделя)

18:30часа Концерт на ПФА «Първомай» и отбелязване 10 годишен юбилей на Танцов състав «Евридика» - голям салон.

08:00часа Международна киноложка изложба „The DOG Show2017г. Четири специализирани изложби и аджилити състезание.

08:45часа Парад на шампионите и кръг от националния шампионат САС.

1 май (понеделник)

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 и откриване на „45те Майски културни тържества- Първомай 2017”.
11:40-12:40часа Спектакъл на Представителен фолклорен ансамбъл „Елика” с ръководител Павел Зарев.

4 май (четвъртък)

19:00 часа „Доктор” – комедия от Бр. Нушич. Постановка на
Младежки театрален състав при СУ „Проф. д-р А. Златаров”голям салон.

5 май (петък)

17:30часа „Свекърва” – комедия от А. Страшимиров. Патронен празник на ПГСС „В. Левски” – голям салон.

9 май (вторник)

Ден на Европа
18:00часа Концерт на Състав за руски песни „Ивушка” – голям салон.

10 май (сряда)

17:00часа Връчване наградите от литературен конкурс „Димка Янчева”- зала за клубни форми на II етаж.

11 май /четвъртък/

17:30часа Патронен празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
–голям салон.

12 май (петък)

18:30часа «Епоха»- филм посветен на Никола Вапцаров.
Представя: Мая Вапцарова- долно фоайе на читалището.

13 май (събота)

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

18 май (четвъртък)

19 май (петък)

19:00часа Вечер на популярната музика. Концерт на млади
изпълнители от гр. Първомай: Антония Тунчева, Атанаска Тенева, Кристияна Сиракова, Лиляна Караславова, Радост Грозева,
Деница Караславова- на открито.

20 май (събота)

19:00часа Рок и Поп за Всеки. Ден на Българската и Световна музика. Със съдействието на Рок сдружение «Ева»-на открито.

22 май (понеделник)

18:30часа „Вражалец” от Ст. Л. Костов.Постановка на Театрален колектив „Димитър Делчев”-голям салон.

23 май (вторник)

19:00 часа Празник на зрелостта – Випуск 2017
ПГСС „Васил Левски”.

24 май (сряда)

09:30часа Концерт с участието на ученически състави- на
открито.
20:00часа Празник на зрелостта – Випуск 2017
СУ „Проф. д-р А. Златаров”.

27 май (събота)

17:00часа „Седми празник на фолклорния танц-Първомай
2017” с участие на танцови състави от страната- на открито
19:00часа Фолклорен концерт на народната певица Поли
Паскова и Ансамбъл „Чинари”- на открито.

1 юни (четвъртък)

16:00часа 1 юни- Ден на детето. Пленер – на открито пред
читалището.

2 юни (петък)

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.

