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Коледни късмети радват и топлят минувачите по бургаските
улици
четвъртък, 20 декември 2012
Публикувано от: Радостин Рачев

Дядо Коледа, Снежанка, техните помощници джуджетата и любими приказни герои радват и стоплят
бургазлии в мразовитото и снежно време, дарявайки ги с коледни изненади и късмети. В Коледната
къщичка на площад "Тройката", по централните улици и в градския транспорт на Бургас всеки ден до
30 декември /между 11.30-13.30 и 16.00-19.00 ч./, Дядо Коледа и приказните герои ще раздават топъл и
ароматен "сгряващ сърцата" чай и коледни късметчета с пожелания за новата 2013 година, специален
подарък за бургазлии от Община Бургас.
Верните му помощници елфите ще обучават децата на весели елфски коледни танци и ще разказват
причудливи истории от работилницата на Дядо Коледа.
Снимка с щедрия и благ старец от Лапландия е допълнителният подарък, който е подготвила Общината
за бургаските деца в празничните дни през декември. Всяко дете, което пожелае, ще получи
възможност безплатно да се щракне за спомен с Дядо Коледа.
Програмата на Община Бургас включва още много празнични концерти, които ще покачват градуса на
настроението преди и по време на Коледно-новогодишните празници.

ПРОГРАМА
Коледни и Новогодишни празници

18 декември /понеделник - вторник/, 16.00 часа
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Коледна къщичка, пл. "Тройката"
"Мистър Котън най-големият магьосник на планетата"
Спектакъл на Стоян Памуков

18 декември /вторник/, 18.00 часа

Младежки културен център
Коледен концерт на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

18 декември /вторник/, 18.00 часа

КЦ "Морско казино", зала "Петя Дубарова"
Представяне на книгата "Вълшебните бисквитки"
Автор: Харита Колева, представя: Станислав Марашки

19 декември /сряда/, 17.00 часа

Храм "Света Богородица"
Общински конкурс за коледна картичка и украса "Рождество Христово"
Организатор: Общински детски комплекс- Бургас

19 декември /сряда/, 18.30 часа

Пред читалище "Пробуда 1929" - с. Равнец
Коледен концерт с участието на ФГ за автентичен фолклор, танцов състав "Бял равнец", женска
певческа група "Равничанка", детска певческа група "Деница" и ромски танцов състав "Йълдъзлар"

20 -30 декември 16.00- 19.00 часа

Коледна къщичка, пл. "Тройката"
Приказна среща с Дядо Коледа, Снежанка и техните помощници елфите
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20 декември /четвъртък/, 16.30 часа

БХГ "Петко Задгорски"
Национален конкурс за православна поезия и проза "Рождество на Спасителя"

20 декември /четвъртък/, 17.00 часа

Салона на СОУ "Пейо Яворов"
Коледен концерт
Организатор: НЧ "Пробуда 1880" - Бургас

20 декември /четвъртък/, 18.00 часа

НЧ "Съгласие 1905" - гр. Българово
Коледен концерт

20 декември /четвъртък/, 19.00 часа

ДТ "Адриана Будевска", ул. "Цар Асен" №36А
Концерт-спектакъл "Коледно кабаре"
С участието на: Балет на Държавна опера - Бургас, артисти от ДТ "Адриана Будевска" и известни
бургаски изпълнители

21 декември /петък/, 10.30 часа

НЧ "Антон Страшимиров 1980" - м. Черно море
Коледно-новогодишна изложба-конкурс за най-хубава рисунка и най-интересна сурвачка

21 декември /петък/, 15.00 часа

Пред читалище "Васил Левски 1937" - кв. Горно Езерово
Коледно-новогодишен празник - раздаване на подаръци и изложба на коледни погачи
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21 декември /петък/, 17.30 часа

Коледна къщичка, пл. "Тройката"
Концерт на група STIFF BONES

21 декември /петък/, 18.00 часа

КЦ "Морско казино", зала "Георги Баев"
Демонстрация по кунг фу от специализирана детска школа "Черен тигър - бял дракон" към Център по
древноизточна култура и бойни изкуства "Черен тигър - бял дракон"

21 декември /петък/, 18. 30 часа

Културен дом на Нефтохимика
Коледен концерт на Бургаски духов оркестър

21 декември /петък/, 18.30 часа

БХГ "Петко Задгорски"
Иконна зала
Коледен концерт на хор "Родна песен"

22 декември /събота/, 11.00 часа

Държавен куклен театър - Бургас
"Коледна магия"

23 декември /неделя/, 11.00 часа

Държавен куклен театър - Бургас
"Коледна магия"

25 декември /вторник/, 14.00 часа
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пл. "Атанас Сиреков"
Коледен концерт на ПФА "Странджа"

26 декември /сряда /, 18.00 часа

КЦ "Морско казино", зала "Петя Дубарова"
Коледен концерт на Клавирно трио в състав: Йордан Ковачев, Елена Преславска, Биляна Георгиева

31 декември /понеделник/, 23.00 часа

Пл. "Тройката"
Празничен Новогодишен концерт
С участието на: Любо, група "P.I.F.", ПФА "Странджа"
Водещ: Георги Мамалев
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