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Празнична програма на Община Бургас по случай 24 май 2009
година – ден на българската просвета, култура и славянската
писменост
вторник, 19 май 2009
Публикувано от: Димитринка Костадинова
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18 май - понеделник
Младежки културен център, 18.00 часа
"Нюанси"
Изложба живопис на Радка Караиванова
зала Опера, 18.30 часа
Балетен концерт
на ученици от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - Бургас
20 май - сряда
Арт център "Опера", 18.00 часа
Концерт
на възпитаниците на НУМСИ "Проф. П. Владигеров"
от класа на Рада Чомакова
Деница Христова - пиано, Павел Марков - пиано
Бургаски свободен университет, 18.00 часа
Изложба
Школа за Детски мозайки при Младежки културен център
с ръководител Райна Рачева
21 май - четвъртък
Концертна зала "Проф. Иван Вульпе", 19.00 часа
Симфоничен концерт по повод 24 май
Диригент - Иван Кожухаров, Солист: Елица Джамбазова - пиано
22 май - петък
ДТ "Адриана Будевска", 11.00 часа
Награждаване на ученици, класирани на призови места
на Национални и международни олимпиади, състезания и конкурси
22 май - петък
Младежки културен център, 16.00 часа
Традиционна изложба на школите
към Младежки културен център - Бургас
Дом-музей "Петя Дубарова", 17.00 часа
Награждаване на победителите от литературния конкурс
"Магията на словото" посветен на 24 май
23 май - събота
Приморски парк, 9.00 часа
Старт/Финал: Морско Казино
Ученическа лекоатлетическа щафета "Лукойл" посветена на Деня на българската просвета и култура и
на славянската писменост
24 май - неделя
Катедрален храм "Св. Св. Кирил и Методи", от 9.00 до 10.30 часа
Света литургия
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ул. "Александровска" и "Богориди", 10.30 часа
Празнично шествие по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Открита сцена "Охлюва", 11.00 часа
Празничен концерт
Дружество на художниците - Бургас
Изложбена зала, ул. "Александровска" 22, 12.30 часа
Традиционна изложба на бургаските художници по случай 24 май
Връчване на награда "Млад художник" за 2009 г.
на името на Руси Стоянов
26 май - вторник
БХГ "Петко Задгорски", 18.00 часа
"Славянска прегръдка"
поетична вечер с участието на поети и преводачи от славянски страни
Община Бургас, Почетен консул на Руската Федерация в Бургас, Славянско дружество, Читалище
"Любен Каравелов" - Бургас, Артсалон "КаРо"
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