17.00 ч.

10.00 ч.

19.00 ч.

10.00 ч.

10.00 ч.

18.00 ч.
18.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА
МАЙ 2022 ГОДИНА
12 май (четвъртък)
ХГ „Недялко Каранешев“ „Заедно с големите“ – съвместна изложба на ученици от
СУ „Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица, бивши
преподаватели и възпитаници на училището
13 май (петък)
Празничен концерт посветен на празника на
НЧ „Напредък – 1869“
СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица
19 май (четвъртък)
Театрално-музикален център – Разград представя
НЧ „Напредък – 1869“
„Търновската царица” - спектакъл по Емилиян Станев,
драматизация и режисура - Бойко Илиев, с участието на
Елена Петрова, Веселин Плачков и др.
21-22 май (събота и неделя)
НЧ „Напредък – 1869“
ХVI-ти Международен конкурс за изпълнители на
популярна песен ,,Нова музика”
24 май (вторник)
Пл. „Георги Измирлиев“
Ден на светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност:
- празнично шествие с участието на деца от
детските заведения, ученици, учители, дейци
на просветата и културата
24 май (вторник)
Пл. „Георги Измирлиев“
Церемония по тържественото изпращане на абитуриенти
от учебните заведения на Горна Оряховица
27 май (петък)
Годишен концерт на Вокален състав „ГРАФИТИ”
НЧ „Напредък – 1869“

11.00 ч.

Парк „Христо Ботев”
Горна Оряховица

21.00 ч.

Пл. „Георги Измирлиев“

28 май (събота)
Ден на преклонение и почит пред героите от
Априлската епопея в Първи революционен
окръг с център Горна Оряховица:
- полагане на венци и цветя пред паметниците на героите в
Алеята на възрожденците и паметния знак „За България“ на
загиналите във войните горнооряховчани;
– тържествена заря-проверка

29 май (неделя)
ПРАЗНИК НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА
29 май (неделя)
10.00
- Открита сцена
Зумба фестивал
13.30 ч.
пл. „Георги Измирлиев“
11.00 ч.
Храм „Успение на Света Света литургия за здраве, благоденствие и просперитет на
жителите на град Горна Оряховица и общината
Богородица”
11.00 ч.
Пешеходна зона към Занаятчийски ателиета за малки и големи
Младежки дом
с
артистите
от
Младежки
театър
11.00 ч. - Пешеходна зона към Клоунада
„АЛТЕРНАТИВА“ при НЧ „Напредък-1869“
13.00 ч.
Младежки дом
18.00 ч. 20.00 ч.
13.30 ч.
Художествена галерия Изложба на творби на участниците в пленер
„Недялко Каранешев“
„Живописатира
Тържествена сесия на Общински съвет Горна Оряховица:
17.00 ч. Зала 1 на Общината
-церемония по връчване на отличие за удостояване със
звание „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“ и
на удостоените с награди и отличия, за принос в различните
сфери на обществения живот, посветени на Празника на
Горна Оряховица -29 май
Ритуал по издигане на знамето на Горна Оряховица
18.00 ч. Пред сградата
- приветствие на Кмета на Община Горна Оряховица
на Общината
19.00 ч.
Открита сцена
Празничен концерт с участието на:
пл. „Георги Измирлиев“
Духов оркестър „Джуниър Бенд“, Вокален състав
„ГРАФИТИ“, Вокална формация“ОРЕНДА“ Рок-група
„Диана експрес“ и Pavell & Venci Venc';
- празнични илюминации

19.30 ч.

10.00 ч.

19.30 ч.

13.00 ч.

19.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ В ДУХОВНАТА СФЕРА
В СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
13 май (петък)
Театрален състав „Вдъхновение“ при НЧ „Христо
НЧ „Христо Козлев -1883“
Козлев - 1883“, представя пиесата „Женитба“ по Гогол
гр. Долна Оряховица
14 май (събота)
Център на село Върбица
„Върбица празнува! Празник на дрипавата баница“
- кулинарен фолклорен фестивал
23 май (понеделник)
Драматичен театър „Сава Огнянов” гр. Русе,
НЧ „Христо Козлев -1883“
представя пиесата „Редки тъпанари", режисьор Теди
гр. Долна Оряховица
Москов. С участието на Мая Новоселска, Роберт
Янакиев, Явор Бахаров, Александър Сано-Среброто и
др.
24 май (вторник)
Празник на буквите, посветен на Ден на светите братя
НЧ „Звезда -1905“
с. Правда
Кирил и Методий, на българската азбука, просвета
и култура и на славянската книжовност
27 май (петък)
Театрален състав „Вдъхновение“ при НЧ „Христо
НЧ „Христо Козлев -1883“
Козлев - 1883“, представя пиесата „Женитба“ по Гогол
гр. Долна Оряховица

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ
ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ.

