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ОБЩИНА ПОПОВО 

Д Н И   Н А   К У Л Т У Р А Т А

(05 МАЙ - 10 ЮНИ 2011 г.)

от 05.05 до 03.06 2011 г.
НЧ „Св. св. Кирил и 

Методий-1882”

ОТКРИВАНЕ ДНИТЕ НА КУЛТУРАТА

Подвижна книжарница „Фют”

12.05.2011 г. 
сряда

19:00 ч.  
Дом на културата

Среща на Кмета на Община Попово с 
абитуриенти от Випуск 2011

13.05. 2011 г.
петък

14:00 ч.  
Дом на културата

Седми музикален фестивал „Спомени в песни” 
– преглед на градски и шлагерни песни

13.05. 2011 г.
петък

16:00 ч.  
Галерия „Кирил Майски”

Представяне на книгата, посветена на 
загиналите във войните от община Попово  

„Българийо, за тебе те умряха”

13.05. 2011 г.
петък

18:00 ч. 
НЧ „Св. св. Кирил и 

Методий-1882”

„Лалугерът” – моноспектакъл с Николай 
Урумов

14.05.2011 г.
събота
18:00 ч.

Исторически музей -
Попово

Седмо издание „Нощта на музеите и 
галериите”

Откриване на изложбата 
„Дарение & Дарители”
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17.05. 2011 г.
вторник
11:00 ч.

кв. Сеячи, Попово

Общински спортен празник
„Спорт и танци – за здраве и дълголетие”

24.05.201 1г.
вторник
10:00 ч.

Летен театър 

Празничен концерт посветен на българската 
просвета, култура и славянска писменост

27,28,29,30 .05. 2011 г.
петък ,събота, неделя, 

понеделник

VI Национален фестивал за операторско 
майсторство „Златното око” в памет на Димо 

Коларов

01 .06. 2011г.
сряда

18:00 ч.
пл. “Ал. Стамболийски”

Посрещане участниците от
XXVI Национален поход

“По стъпките на четата на Таньо Войвода”

Шести национален преглед на маршовата и 
строева песен

02 .06. 2011г. 
четвъртък

09:30 ч.
Местността 

„Припека”
с. Светлен

11:00 ч.
Местността

Керчан баир
с. Априлово

 Възстановка на сражението на четата на 
Таньо Войвода.

 Тържествено поднасяне на венци и цветя 
пред паметника на Таньо Войвода.

Тържествен спектакъл пред паметника на 
Таньо Войвода . 

05.06. 2011 г.
неделя 

10:00 - 18:00 ч.
пл. “Ал. Стамболийски”

Национално Милка турне с много кътове за 
забавления, игри и шоколадови награди

09.06.2011 г.
четвъртък

17:00 ч.
Галерия „Кирил Майски”

Юбилейна изложба на Хрисанд Хрисандов
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09.06.2011 г.
четвъртък 

19:00ч.

МИС ПОПОВО 2011

10.06.2011 г.
петък

16:00 ч.
пл. „Ал. Стамболийски” 

Образователна кампания за малки и големи на 
тема: ” Разделно събиране” с участието на  

бате Енчо от телевизионното предаване
„Кой е по-по-най”

10.06.2011 г.
петък

20:00 ч.
Летен театър 

10 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ГРАД ПОПОВО
“БЯЛОТО ГРАДЧЕ”

8 юни 2011 г.
НЧ „Св. св. Кирил и 

Методий-1882”

30 години Студио за класически и съвременни 
танци – юбилеен концерт

13-19.06.2011
понеделник-неделя

Поповски русалски панаир


