МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА
„СЛИВЕНСКИ ОГНЬОВЕ“
2019
ПРОГРАМА
2 май /четвъртък/
ОТКРИВАНЕ НА МАЙСКИТЕ ДНИ НА КУЛТУРАТА
„СЛИВЕНСКИ ОГНЬОВЕ”
18.30 ч., зала на ДТ „Стефан Киров“
Балет „Нестинарка“ по музика на Марин Големинов.
С участието на балета на Държавна опера – Стара Загора.
Вход с покани.
Стойност на дарението за 1 покана 3 лв.
Покани може да намерите на касата на зала „Сливен“.
Средствата се събират за спасяването на паметника на Шести артилерийски полк.
20.30 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Церемония по запалване символния огън на празниците.
С участието на огнено шоу „Дивинитас“
21.00 ч., пл. „Хаджи Димитър“
Празнични илюминации
4 май /събота/
10.00 ч., гр. Кермен
ХⅣ Фолклорен събор „Кермен‘2019“
7 – 11 май
Зала „Сливен“
СЕДМИЦА НА ИСПАНСКАТА И ИБЕРОАМЕРИКАНСКАТА
КУЛТУРА В СЛИВЕН
/по програма/
7 май /вторник/
18.00 ч., фоайе на зала „Сливен“
Представяне на книгата на Луис Монтеро „Неразказни легенди за маите“ и
откриване на изложба с илюстрации към книгата от художничката Ана Монтеро
8 май /сряда/
Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“
Кулинарно ателие „Меню Мексико“ – с участието на Луис Монтеро
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18.00 ч., зала „Зора“
Пролетен концерт с участието на
колективите при Народно читалище „Зора – 1860“
19.00 ч., зала „Сливен“
„10 000 KM“ – Испания, 2014. Режисьор: Карлос Маркес. Романтична драма
8 – 10 май
ХХⅠ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА
/по програма/
9 май /четвъртък/
ДЕН НА ЕВРОПА И ДЕН НА ПОБЕДАТА
10.00 ч., около фонтан Кълбото
ЕВРОБАЗАР
10.00 ч., Градска градина
Поднасяне на венци и цветя пред паметните плочи на Братската могила и Паметния
знак на ветераните от Сливен и Сливенския край
10.15 ч., Градска градина – бул. „Цар Освободител“ – пл. „Хаджи Димитър“
Шествие на Безсмъртния полк
11.30 ч., Хамам баир
Поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Съветската армия
15.00 ч., Военен клуб – Сливен
Концерт по повод Деня на Победата и Деня на Европа
17.30 ч., зала на ДТ „Стефан Киров”
Официална церемония по връчване на националната награда
„Константин Константинов” за принос в
детското книгоиздаване за 2019 г. Тържествен концерт – спектакъл
19.00 ч., зала „Сливен“
„Романтични изгнаници“– Испания, 2015. Режисьор: Йонас Труеба. Драма – комедия
9 – 10 май
Научен форум „Дни на науката на Технически университет – София“: ХХⅠⅠⅠ
Национална конференция с международно участие „Сливен‘2019“
/по програма/
10 май /петък/
179 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХАДЖИ ДИМИТЪР
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17.00 ч., пл. „Хаджи Димитър“
Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и
сливенските възрожденци
19.00 ч., зала „Сливен“
„Цветя“ – Испания, 2014. Режисьорски екип: Хосе Мария Гоенага, Хосе Мари Гоенага,
Йон Гараньо. Оригинална версия: баски език
11 май /събота/
10.00 ч., с. Селиминово
Конкурс-надпяване „С песните на Йовчо Караиванов“
19.00 ч., зала „Сливен“
„Годеницата“ – Испания, Германия, 2015. Режисьор: Паула Ортис. Драма
13 май /понеделник/
12.30 ч., пл. „Хаджи Димитър“
„Клетва на първокласника“
14 май /вторник/
17.45 ч., галерия „Май“
Откриване на самостоятелна изложба живопис на Стефан Качаков
18 май /петък/
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ И
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ
/по програма/
20 – 22 май
„СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ В СЛИВЕН‘2019“
/по програма/
20 май /понеделник/
18.00 ч., зала „Сливен“
„Ирина“ – България, режисьор: Надежда Косева
20.00 ч., зала „Сливен“
„Лудетини“ – Италия-Франция, режисьор: Паоло Вирдзи
21 май /вторник/
18.00 ч., зала „Сливен“
„Жажда“ – България, режисьор: Светла Цоцоркова
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20.00 ч., зала „Сливен“
„Щастливият Лазаро“ – Италия-Швейцария-Франция-Германия, режисьор: Аличе
Рорвахер
22 май /сряда/
19.00 ч., зала „Сливен“
„Джебчии“ – режисьор: Хирокадзу Корееда
23 май /четвъртък/
18.00 ч., зала „Сливен“
Тържествена вечер-концерт за връчване на наградата „Аргира Жечкова” в чест на 24
май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Участват: Симфоничен оркестър – Сливен и солисти
19.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър”
Концерт на СКАНДАУ и 4 MAGIC
21.00 ч., пл. „Хаджи Димитър“
Празнични илюминации
24 май /петък/
ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И
НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
11.00 ч., Градска градина – НТС – бул. „Цар Освободител” – пл. „Хаджи Димитър”
Празнично шествие на ученици от сливенските училища
11.30 ч., пл. „Хаджи Димитър“
Тържествена церемония
12.00 ч., зала на Общината
Среща на ръководството на община Сливен с ученици, носители на награди от
национални и международни състезания и конкурси
12.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на Николина Чакърдъкова и
Неврокопски танцов ансамбъл
27 – 28 май
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ
„ЗЛАТЕН КУКЕР“
/по програма/
31 май – 2 юни
ХХІІⅠ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ
„ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ”
/по програма/
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31 май /петък/
18.30 ч., Градска градина – НТС – бул. „Цар Освободител” – пл. „Хаджи Димитър”
Дефиле на участниците във фестивала
19.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър”
Церемония по откриването на фестивала. Концерт на участниците
1 юни /събота/
11.00 ч., открити сцени /на различни места в града/
Концерти на открити сцени на участници във фестивала
14.00 ч., Антична и Средновековна крепост „Туида“
Детски празник „Да играем игрите на баба и дядо“
19.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър”
Концерт на участниците във фестивала
2 юни /неделя/
2 ЮНИ – ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА НАРОДНА СВОБОДА
11.45 ч., пл. „Хаджи Димитър“
Общоградско поклонение и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи
Димитър и сливенските възрожденци
12.00 – 20.00 ч., пл. „Цар Освободител“
„ДЕТСКИ ПАНАИР – СЛИВЕН‘2019“ –
по повод 1 юни – Международен ден на детето
18.00 ч., зала на ДТ „Стефан Киров“
Гала концерт на участниците в ХХІІⅠ Международен детски фолклорен танцов
фестивал „Приятелство без граници”. Закриване на фестивала.
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