13 ОКТОМВРИ /СЪБОТА/
Трети национален фестивал-надиграване „Приятели чрез танца“
/по програма/
10.00 ч., зала „Васил Левски“
Открит национален турнир по спортни танци „Купа Сливен 2018“
15 ОКТОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
17.30 ч., зала „Май“
Представяне на том 3 на книгата на Симеон Табаков
„Опит за история на град Сливен“ –
отпечатан с подкрепата на Общински фонд „Култура“.
С участието на: проф. Ив. Русев
16 – 19 ОКТОМВРИ
„140 години гимназия „Добри Чинтулов“ – тържествено честване
/по програма/
16 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/
17.30 ч., зала „Май“
Представяне на специален брой на сп. „Пламък“, посветен на 150 години първо
театрално представление и 100 години професионален театър – отпечатан с подкрепата
на Общински фонд „Култура“
17 ОКТОМВРИ /СРЯДА/
18.00 ч., галерия „Май“
Откриване на изложба – конкурс „От поезия към живопис“

18 ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/
18.30 ч., зала „Сливен“
Концерт на Джан Франческо Аморозо – орган.
В програмата: музика за соло орган от италиански композитори
19 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/
18.00 ч, зала на Драматичен театър „Стефан Киров“
Тържествен концерт по повод 140 години от
създаването на гимназия „Добри Чинтулов“
20 ОКТОМВРИ /СЪБОТА/
09.00 ч., зала „Васил Левски“
ХІV Международен турнир по борба за кадети „Стоте войводи“
20 – 21 ОКТОМВРИ
Крепост „Туида“
Четвърти средновековен панаир „Помни славата“
/по програма/
23 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/
11.00 ч., зала „Сирак Скитник“
Награждаване на участниците в Традиционния ученически конкурс
за рисунка „Аз и моят град“
19.00 ч., зала „Сливен“
Юбилеен концерт по повод 85 години от
основаването на Симфоничен оркестър – Сливен
Солисти: Ангелина Налбантова – цигулка, Манолис Тагакис – акордеон,
Мариян Божидаров – кларинет, Симона Кодева – сопран, Марк Фаулър – тенор
Диригент: Димитър Караминков
24 ОКТОМВРИ /СРЯДА/
11.00 ч., Регионален исторически музей – Сливен
Ритуал по именуване на музея на името на д-р Симеон Табаков
12.00 ч., бул. „Панайот Хитов“
/градинката до бившата Художествена гимназия/
Откриване на бюст-паметник на д-р Симеон Табаков и полагане на цветя

13.00 ч., поречието на р. Асеновска
Официално откриване на обект „Благоустрояване на поречието по двата бряга на река
Асеновска“ по проект „Подобряване на градската среда на гр. Сливен“, финансиран по
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
14.30 ч., зала „Сливен“
„Моят град е моята крепост“ – образователно-патриотична кампания на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството партньорство с
Министерство на образованието и науката
17.30 ч., зала „Май“
„Един живот, отдаден на „полза роду“ – вечер, посветена на Георги Козаров –
забележителен архитект, талантлив творец и публицист, управленец и общественик
25 ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/
11.00 ч., зала „Май“
Тържествено заседание на ОбС по повод празника на Сливен
14.00 ч., зала 105 на Община Сливен
Подписване на Меморандум за сътрудничество
между Община Сливен и Българска академия на науките. Пресконференция
15.00 ч., Първата държавна текстилна фабрика
Откриване на изложба „Българският принос към
културно-историческото многообразие на обединена Европа /из художествено
документалното наследство на БАН/“
15.00 – 17.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
„Фестивал на талантите“ – с участието на
талантливи деца и младежи от Сливен
17.00 ч., галерия „Май“
Откриване на празнична изложба на художници от Сливен
18.00 ч., зала „Сливен“
Церемония по връчване наградите на Община Сливен за 2018 г. Концерт-спектакъл
19.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на дует „Шик“, Маргарита Хранова и
Йорданка Христова
21.30 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Празнични фойерверки

26 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/
08.30 ч., Катедрален храм „Свети Димитър”
Празнична Света литургия
09.30 ч., Къща-музей „Добри Чинтулов”
Ритуал по вписване името на носителя на наградата „Добри Чинтулов” в паметната
лауреатска книга
10.00 ч., по бул. „Цар Освободител“ /Розова градина – бул. „Цар Освободител“ –
пл. „Цар Освободител“/
Цирково шествие за най-малките
11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”
➢
➢
➢
➢

Тържествена церемония по повод празника на Сливен:
Ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и ЕО;
Приветствие по повод празника;
Благодарствен молебен за здраве и добруване на гражданите на Сливен;
Полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските
възрожденци.
12.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“

Празничен концерт с участието на оркестър „Орфей“ с ръководител Георги Янев
и фолклорни колективи от Сливен
17.00 ч., галерия „Сирак Скитник“
Откриване на Национална изложба изобразително изкуство – Сливен‘2018.
Връчване на наградата „Сирак Скитник“
19.00 ч., салон на Държавен куклен театър - Сливен
"Малкото джудже"- премиера на Държавен куклен театър - Сливен
Режисьор: Петромил Денев
27 ОКТОМВРИ /СЪБОТА/
Маратон „Хайдушки пътеки“
/по програма/
15 – 28 ОКТОМВРИ, ПАРКИНГА НА СЕВЕР ОТ СТАДИОН
„ХАДЖИ ДИМИТЪР”
Атракциони за деца
24 – 26 ОКТОМВРИ, ПО БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“
Изложение на традиционни занаяти „Българско е!“

