ПРОГРАММА
1 май /вторник/
ОТКРИВАНЕ НА МАЙСКИТЕ ДНИ НА КУЛТУРАТА „СЛИВЕНСКИ ОГНЬОВЕ”
18.00 ч., зала на ДТ „Стефан Киров“
„Лекция № 1 за народното творчество“ – авторски спектакъл на Камен Донев
Вход с билети
20.30 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Церемония по запалване символния огън на празниците
20.45 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър”
Концерт с участието на Валя Балканска и Георги Христов
22.00 ч., пл. „Хаджи Димитър“
Празнични илюминации
2-4 май
зала „Сливен“
„СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ В СЛИВЕН 2018“ /по програма/
2 май /сряда/
18.00 ч., зала „Сливен“
„Белгийският крал“ /Белгия, Холандия, България/ - сценаристи и режисьори: Петер Бросенс и Джеиска
Удуърт. В ролите: Петер Ван ден Бегин, Брюно Жорис, Люси Дебе, Титус де Воогт, Питер Ван дер Хауен,
Нина Николина, Валентин Ганев и др. – от програмата на „СФФ в Сливен 2018“
20.00 ч., зала „Сливен“
„Проектът Флорида“ /САЩ/ - режисьор: Шон Бейкър. В ролите: Уилям Дефо, Бруклин Кимбърли Принс,
Бриа Винаите, Валерия Кото, Кристофър Ривера, Калеб Ландри Джоунс, Мейкън Блеър – от програмата на
„СФФ в Сливен 2018“
3 май /четвъртък/
17.30 ч., зала „Зора“
Юбилеен концерт „25 години… с обич чисто злато“ по повод 25 години Народно читалище „Дружба – 1993“
19.00 ч., зала „Сливен“
„Квадратът“ /Швеция, Германия/ - режисьор: Рубен Йостлунд. В ролите: Клаес Бенг, Елизабет Мос,
Доминик Уест, Тери Нотари, Кристофер Лаесьо – от програмата на „СФФ в Сливен 2018“
4 май /петък/
13.00 ч., пл. „Цар Освободител“
Празничен концерт на Военен духов оркестър – Сливен и Градски духов оркестър при Народно читалище
„Съгласие“ – Ямбол по повод 6 май, Гергьовден – Ден на храбростта и българската армия
18.00 ч., зала „Сливен“
„Нелюбов“ /Русия, Франция, Белгия, Германия/ - режисьор: Андрей Звягинцев. В ролите: Мариана Спивак,
Алексей Розин, Андрис Кейш, Алексей Фатеев – от програмата на „СФФ в Сливен 2018“
20.00 ч., зала „Сливен“
„Потапяне“ /Германия, Франция, Испания, САЩ/ - режисьор: Вим Вендерс. В ролите: Алисия Викандер,
Джеймс Макавой, Селин Джоунс – от програмата на „СФФ в Сливен 2018“
8-10 май
ХХ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА /по програма/
Програмата включва концерт-спектакъл, куклени спектакли, к сцена, представяне на книги, базар на
книги, изложби и мн. др.
8 май /вторник/
17.30 ч., открита сцена на пл. „Цар Освободител“
Празничен концерт, посветен на Деня на Европа – от програмата на ХХ Национален фестивал на детската
книга

9-10 май
10.00 ч., около фонтан Кълбото
ЕВРОБАЗАР ПО ПОВОД 9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА
С участието на сливенски фирми, организации и институции. Базарът включва детски арт-работилници и
награждаване на участниците в кампанията „Да съхраним българските традиции и обичаи“, подкрепена от
еврокомисар Мария Габриел
9 май /сряда/
ДЕН НА ЕВРОПА И ДЕН НА ПОБЕДАТА
10.00 ч., пл. „Цар Освободител“ – бул. „Цар Освободител“ /до бирария „Маки“/ - ул. „Димитър
Добрович“ – бул. „Хаджи Димитър“ /до паркинга на магазин „Била“/
Шествие на Безсмъртния полк
11.00 ч., Хамам баир
Поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Съветската армия
11.45 ч., Градската градина
Поднасяне на венци и цветя пред паметните плочи на Братската могила
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 2018 г. Тържествен концерт – спектакъл
10 май /четвъртък/
178 години от рождението на Хаджи Димитър
10.00 – 17.00 ч., къща-музей „Хаджи Димитър“
Прожекции на филми за Хаджи Димитър и хайдутството от фонда на Регионален исторически музей –
Сливен
18.00 ч., пл „Хаджи Димитър“
Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци
Концерт на детски танцов ансамбъл „Българче“ при Основно училище „Христо Ботев“ и Народно читалище
„Хаджи Димитър – 1937“
Крепост „Туида“
ФЕСТИВАЛ „ПОТОМЦИ НА ВОЙВОДИ“ /по програма/
Програмата включва концерти, театрални спектакли, хайдушка клетва, борби, конкурси, дегустация на
традиционни сливенски гозби и др. С участието на детски и младежки училищни колективи и самодейни
колективи при читалищата и НПО от региона
11 май /петък/
12.00 ч., пл. „Хаджи Димитър“
„Клетва на първокласника“ – с участието на първокласници от сливенските училища
18.30 ч., зала „Сливен“
Концерт на Младежки танцов ансамбъл „Браво“ при Народно читалище „Хаджи Димитър – 1937“
Вход с билети
15-17 май
XXII МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ”
/по програма/
15 май /вторник/
18.00 ч., галерия „Май“
Откриване на изложба на сливенски художници по повод 24 май – Празник на българската просвета и
култура и на славянската писменост
18.00 ч., Градска градина – НТС – бул. „Цар Освободител” – пл. „Хаджи Димитър”
Дефиле на участниците в ХХІІ Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без
граници”
18.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър”
Церемония по откриването на ХХІІ Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без
граници”. Концерт на участниците във фестивала
16 май /сряда/
09.30 ч., Средновековна крепост „Туида”
„Творческа работилница” – с участието на съставите от ХХІІ Международен детски фолклорен танцов
фестивал „Приятелство без граници”
18.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър”
Концерт на участниците в ХХІІ Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без
граници”

17 май /четвъртък/
18.00 ч., зала на ДТ „Стефан Киров“
Гала концерт на участниците в ХХІІ Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без
граници”. Закриване на фестивала.
18 май /петък/
По бул. „Цар Освободител“
Откриване на изложба на открито „Нашият град в годините отминали и днес“
Първата държавна текстилна фабрика
Откриване на гостуваща изложба на Регионален исторически музей – Бургас „Нестинарството –
българската магия с огнена жарава“
20.00 ч., крепост „Туида“
Рок-театър „Аспарух – битката за Онгъла“ по повод 18 май – Международен ден на музеите
Диригент: Васил Бележков
Драматургия и музика: Симеон Христов
Режисьор: Станислав Стрински
19 май /събота/
След 19.00 ч. в обектите на
Регионален исторически музей – Сливен и
Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен
Европейска нощ на музеите и галериите /по програма/
Програмата на Регионален исторически музей включва музикални изпълнения, арт-работилници и игри за
търсене на съкровища.
Програмата на Художествена галерия „Димитър Добрович“ включва детски арт-работилници и игри за
търсене на съкровища
21 май /понеделник/
18.00 ч., фоайе на зала „Сливен“
Връчване на наградите на лауреатите на VІІ Национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов“
22 май /вторник/
19.00 ч., зала „Сливен“
„Приятно ми е“ – документален музикално-поетичен спектакъл със стихове, епиграми и по повод 95
години от рождението на Радой Ралин и 50 години от забраната за разпространение и изгарянето на
неговата книга „Люти чушки“
Участват: Кин Стоянов – публицист, автор, син и изследовател на творчеството на поета; Кирил Калев –
журналист, композитор и изпълнител на песни по стихове на поета; Лина Шишкова – актриса; Михаил
Шишков – пианист и композитор
Вход свободен
23 май /сряда/
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
20.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър”
Концерт на Владимир Ампов – ГРАФА и лазерно шоу
24 май /четвъртък/
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 талантливи деца от Сливен
26 май /събота/
09.30 ч., зала на ДТ „Стефан Киров“
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА РУСКАТА ПЕСЕН И ТАНЦ
Фестивалът е под надслов „От урва на урва и от век на век…“ и е посветен на 140 години от
Освобождението на България от османско иго

