ХХІІІ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ
ИГРИ „СУРВА“ - ПЕРНИК 2014

ПРОГРАМА
13 - 14. 01
Селищата от региона
13. 01 (понеделник)
18.00 ч., с. Богданов дол
14. 01 (вторник)
17.00 ч., НЧ „Елин Пелин“

Народен обичай „Сурва“ - местни маскарадни игри
Ритуално откриване
„Сурва - празнична магия“ - обредна вечер

15. 01 (сряда)
10. 30 ч., РБ „Св. Минков“

„Маскарадните игри в литературното творчество“
Традиционна фолклорна фестивална изложба

18.00 ч.
Галерия „Арт салон“

„Кукери“ - изложба колаж на Анелия Александрова

15 - 22. 01
По детски градини

„Да бъде!“ - детска маскарадна щафета

16. 01 (четвъртък)
16.30 ч., Общински младежки
дом

„Сурва, сурва на хорото“ - изложба на децата от
ОДЗ „Миньорче“ и празник на открито

17. 30 ч.
Галерия „Л. Гайдаров“

„Маскарад“ - обща художествена изложба

17. 01 (петък)
14. 00 ч.
НЧ „Аврора“, кв. Изток

„Сурва“ - изработване на маски от участниците в
школата по изобразително изкуство

17. 01 - 26. 01
09.00 - 17.00 ч.
Фестивален център

„Ликувай по Сурва“ - видео витрина

20. 01 (понеделник)
17.00 ч., пл. „Кракра“
17.30 ч., пл. „Кракра“

„Карнавални дестинации“ - обновяване на
пътепоказателя и анимация

21. 01 (вторник)
17.30 ч.
Малък салон
Дворец на културата

„Автограф за Перник“ - гостува проф. д-р Георг Краев,
фолклорист

22. 01 (сряда)
17.00 ч., РМД Мошино

„Игри с маски“ - танцов спектакъл

23. 01 (четвъртък)
13.00 ч.
Галерия „При Кмета“

„Аз рисувам Сурва“ - изложба с творби от
конкурс за детски рисунки

16.00 ч.
Театрален салон „Г. Русев“

„Приключенията на Сури и Сура“
Театрализиран спектакъл за деца

Сурвакарско село - откриване

23. 01 (четвъртък)
16.30 ч.
Регионален исторически
музей

„Маскарадни игри в Пазарджишко“
Изложба на РИМ - Пазарджик

17.30 ч.
Галерия „Кракра“

„Сурвакарска импресия“
Изложба на Валентин Топалов

24 януари (петък)
09.00 - 16.00 ч.
Конферентна зала
Дворец на културата

„Водачите на маскарада“
Научна конференция

10.30 - 18.00 ч.
Общински младежки дом

„Мечкарница“ - работилница за маски

11.00 - 16.00 ч.
Обединен детски комплекс

Работилница „Сурва“ - детско творческо ателие

12.00 ч.
Мемориал на миньорския
труд

„Сурва, весела година!“ - благотворителна
избожба-базар на сурвачки

14.00 - 15.30 ч.
пл. „Кракра“

„Сурвакариада“ - младежко маскарадно дефиле

16.00 ч.
пл. „Кракра“

„Голо бърдо“ - откриване на рекламна
инсталация

17.00 ч.
Клуб на дейците на
културата

„Смях по Сурва“ - изложба с творби от конкурс
за хумористични рисунки и маски

17.45 ч.
Централна градска част

Факелно сурвакарско дефиле

18.00 - 19.15 ч.
Пред Двореца на културата

„Сурва в ЮНЕСКО“ - гала-спектакъл и официално
откриване на ХХІІІ МФМИ „Сурва“ - Перник 2014

19.30 - 21.30 ч.
пл. „Кракра“

„Сцена Спонтаника“ - концертна програма
на чуждестранните групи - І-ва част

25 януари (събота)
10.00 - 17.00 ч.
Централна градска част

Фестивални шествия

10.00 - 18.00 ч.
Общински младежки дом

„Мечкарница“ - работилница за маски

10.00 - 16.00 ч.
Обединен детски комплекс

Работилница „Сурва“ - детско творческо ателие

10.00 ч.
НЧ „Искра“

„Сурва 2014" - изложба на рисунки, изработени от
участници в школа „Нюанси“

11.00 ч.
Пред Общински младежки
дом
11.00 - 14.00 ч.
Пред Общински младежки
дом
12.00 - 14.00 ч.
Пред Двореца на културата

„Граовска трапеза“ - изложба-базар на
традиционни ястия и напитки

14.00 - 17.00 ч.
Пред Двореца на културата
17.00 ч.
Галерия „Л. Гайдаров“

Втора сцена на гостуващите чуждестранни групи

18.00 - 19.30 ч.
пл. „Кракра“
19.00 ч.
Театрален салон „Г. Русев“

Сурвакарско кулинарно шоу с Ути Бъчваров
„Тъпан бие, оро се вие“ - конкурс за персонажи:
най-атрактивен маскараден оркестър оркестър и
сватбарско хоро, и шоу-конкурс „Фен на фестивала“

„Еврокарнавал в Перник“ - мултимедийна изложба
от европейски карнавални и фестивални постери
„Сцена Спонтаника“ - концертна програма ІІ-ра част
Концерт - спектакъл

26 януари (неделя)
10.00 - 17.00 ч.
Централна градска част

Фестивални шествия

10.00 - 18.00 ч.
Общински младежки дом

„Мечкарница“ - работилница за маски

10.00 - 16.00 ч.
Обединен детски комплекс

Работилница „Сурва“ - детско творческо ателие

12.00 ч.
Пред Общински младежки
дом

Маскарад парти

12.00 - 14.00 ч.
Пред Двореца на културата

„Тъпан бие, оро се вие“ - конкурс за персонажи:
най-атрактивен маскараден оркестър оркестър и
сватбарско хоро, и шоу-конкурс „Фен на фестивала“

14.00 - 17.00 ч.
Пред Двореца на културата

Втора сцена на гостуващите чуждестранни групи

15.00 ч.
Крепост „Кракра“

„Сурва на Кракра“ - фото сесия

18.00 ч.
пл. „Кракра“

„До нови срещи, Перник!“ - официално закриване
на фестивала

19.00 ч.
Дворец на културата

„Фестивални приятели“ - среща с гостуващите
чуждестранни групи

25. 01 - 26. 01
10.00 - 17.00 ч.
Регионален исторически
музей
Подземен минен музей
Художествени галерии

Ден на отворените врати

