
 

 

 
 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И НОВА ГОДИНА  
И ВИ КАНИ ДА ПОСЕТИТЕ ПРАЗНИЧНИТЕ ПРОЯВИ 

 

ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 

/2017 г./ 
6 ДЕКЕМВРИ /СРЯДА/ 

17.00 ч., 
пл. „Цар Освободител“ 

Запалване светлините на Голямата коледна елха. 
Със специалното участие на Дивна 

18.30 ч.,  
зала „Сливен“ 

Концерт на Симфоничен оркестър – Сливен и Varna Swing Orchestra Project 
Диригент: Димитър Караминков 
Билети на касата на зала „Сливен“ 

10 ДЕКЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/ 

11.00 ч.,  
зала на Държавен 
куклен театър 

„Коледен подарък“ – премиера 
Автор, режисьор и сценичен вариант: Ивет Лазарова-Торосян 
Музикално оформление: Ивет Лазарова-Торосян 
Визуално решение: Мануела Саркисян 
Участват: Георги Янев, Мария Джойкева, Никола Николова 
Билети на касата на Държавен куклен театър – Сливен 

11-31 ДЕКЕМВРИ 

бул. „Цар Освободител“ Коледен базар /по програма/ 

11-13 ДЕКЕМВРИ 

Регионална библиотека 
„Сава Доброплодни” 

Рождественски беседи на тема: „Пред иконата на Рождество Христово“ и 
„Християнските празници през декември“ – за ученици от пети до единадесети 
клас /по график/ 

12 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/ 

17.30 ч.,  
галерия „Май“ 

Откриване на празнична изложба на сливенските художници 

14 ДЕКЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/ 

18.00 ч.,  
зала на Военен клуб 

Коледен концерт на Школа за поп и рок изпълнители „Ритъм“ при 
Военен клуб – Сливен 

14-21 ДЕКЕМВРИ 

Регионална библиотека 
„Сава Доброплодни” 

Коледни представления за ученици от първи до четвърти клас /по график/ 

15 ДЕКЕМВРИ /ПЕТЪК/ 

11.00 ч.,  
зала „Сирак Скитник“ 

Награждаване на отличените в Националния конкурс за коледна картичка 
„Весела Коледа за всички”, организиран от Художествена галерия „Димитър 
Добрович”, фирма „Сименс”, Сливенска митрополия и вестник „Сливенско 
дело” 

16.00 ч.,  
зала „Май“ 

Коледен концерт с участието на колективи при читалищата от Община Сливен 

17.00 ч.,  
Регионална библиотека 
„Сава Доброплодни“ 

Премиера на книгата „Огледало за сънища“ на Златина Бахова 

18.00 ч.,  
зала „Сливен“ 

Коледен концерт на колективите при Център за подкрепа за личностно 
развитие – Сливен 

 

ОБЩИНА СЛИВЕН 

 

ВИ ЧЕСТИТИ 



 

 

17 ДЕКЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/ 

11.00 ч.,  
зала на Държавен 
куклен театър 

„Снежен сън“ 
Автор и режисьор: Мариета Ангелова – Марионета 
Текст на песните: Елена Димитрова 
Композитор: Петър Писарски 
Художник: Анна Пулиева 
Участват: Ивета Георгиева, Петромил Денев, Стела Стоянова 
Билети на касата на Държавен куклен театър – Сливен 

18 ДЕКЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ 

18.00 ч.,  
зала на Драматичен 
театър „Стефан Киров“ 

Коледен концерт на Детски фолклорен ансамбъл „Българче“ при Основно 
училище „Христо Ботев“ и Народно читалище „Хаджи Димитър – 1937“ и 
Младежки танцов ансамбъл „Браво“ при Народно читалище „Хаджи Димитър – 
1937“  
Билети в Народно читалище „Хаджи Димитър – 1937“ 

18.30 ч.,  
зала „Сливен“ 

Коледен концерт на Симфоничен оркестър – Сливен и солисти 
Диригент: Димитър Караминков 
Билети на касата на зала „Сливен“ 

19 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/ 

10.30 ч.,  
зала „Сливен“ 

Коледен концерт с участието на децата от детските градини от Сливен  
Вход свободен 

20 ДЕКЕМВРИ /СРЯДА/ 

18.00 ч.,  
зала на Военен клуб 

Коледен концерт на формациите при Военен клуб – Сливен 

18.00 ч.,  
зала „Зора“ 

Балетен спектакъл „Коледни вълшебства“ с участието на балет „Адажио“ при 
Народно читалище „Зора – 1860“ и балет „Па Де Кре“ – гр. Стара Загора 

21 ДЕКЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/ 

18.00 ч.,  
зала „Сливен“ 

Коледен концерт с участието на струнен квартет „Дестини“ 
Вход свободен 

18.00 ч.,  
зала на Военен клуб 

Коледен концерт на детски модерен балет „Барби“ при Военен клуб – Сливен 

18.00 ч.,  
зала „Зора“ 

Дядо Коледа на гости на децата от Школата по изкуствата при Народно 
читалище „Зора – 1860“ 

22 ДЕКЕМВРИ /ПЕТЪК/ 

10.00 ч.,  
Регионална библиотека 
„Сава Доброплодни“ 

Церемония по награждаването на участниците в ІХ Конкурс за коледна 
картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ 

23 ДЕКЕМВРИ /СЪБОТА/ 

11.00 ч.,  
зала на Държавен 
куклен театър 

„Зимен празник“ от Елза Лалева 
Постановка: Ефимия Павлова 
Сценография и кукли: Анна Пулиева 
Музикално оформление: Валентина Бояджиева 
Участват: Анна Валерия Гостанян, Любомир Желев 
Билети на касата на Държавен куклен театър 

25 ДЕКЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ 

09.00 ч., Катедрален 
храм „Св. Димитър” 

Празнична света литургия 

11.30 ч.,  
пл. „Цар Освободител“ 

Коледно веселие с участието на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен 

26 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/ 

10.00 ч., с. Мечкарево „Зимни празници в Мечкарево” – регионален фолклорен събор 

31 ДЕКЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/ 

23.30 ч.,   
пл. „Цар Освободител” 

• „Заедно в Новогодишната нощ” – общоградско веселие с участието на 
Фолклорен оркестър „Хаджии“ с ръководител Добри Рахнев 

• Празнични илюминации 

1 ЯНУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ 2018 Г. 

09.00 ч., Катедрален 
храм „Св. Димитър” 

Василиева света литургия 

11.00 ч., Катедрален 
храм „Св. Димитър” 

Новогодишен молебен за здраве и добруване 

 


