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Коледна звезда за Силистра
03. 12. 2018, Регионална библиотека „П. Павлович” – І-ви етаж
„Бяло Рождество” - изложба на традиционния областен конкурс за детска рисунка,
есе и стихотворение

03. 12. 2018, Регионална библиотека „П. Павлович” – ІI-ри етаж
„Рождество Христово в изобразителното изкуство” - изложба на библиотечни
материали от фонда на отдел «Изкуство»

03.12., 17.00 ч., Заседателна зала на Община Силистра
„Див огън»- представяне на романа на проф. д.ф.н. Анчо Калоянов - преподавател
във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»

04 .12., 13.00 ч., Регионална библиотека „П. Павлович” – Зала „Диоген Вичев”
Среща с авторката на детски книги Диана Петрова

04. 12., 17.00 ч., Регионална библиотека „П. Павлович” – Зала „Диоген Вичев”
„Награждаване” – Областен конкурс „Бяло Рождество”

04.12., 17.30 ч., Площад „Свобода”
„Около елхата” – тържествено запалване на коледните светлини

05.12., 17.30 ч., Община Силистра - фоайе
Изложба “Никулден“ – рисунки и детско приложно изкуство на Школите по
изобразително и приложно изкуство при Обединен детски комплекс

07.12., 18.00 ч., Салона на Община Силистра
Коледно шоу на Балетна школа „Аксел“ при Обединен детски комплекс
07.12., 19.00 ч., Народно читалище „Светлина-1906“- с. Смилец
”Село мое, село родно” – празник на селото -185 години от създаването – тържествен
концерт
10 – 21. 12 ., 15.00 ч., Дом за стари хора
Благотворителна акция с музикална програма за домуващите, инициирана от
Ученически съвет на ПМГ «Климент Охридски» и Ученически парламент- Силистра

11.12., 17.30 ч., Салона на Община Силистра
“Музика за всички»- празничен концерт, по случай 55 години Градски духов
оркестър, с участието на Център за музика и изкуство «Мегатон» и Музикална школа
«Великов» към НЧ «Дръстър-2012»

12.12., 16.00 ч., Художествена галерия – I-ви етаж- дясно крило
Коледно- новогодишна изложба на художниците от гр. Силистра

13.12., 17.00 ч., Салона на Община Силистра
"Коледа в Добруджа"- концертна програма на Народно читалище "Доростол -1870"

14.12., 14.00 ч., Художествена галерия – Зала 13
Награждаване на десетте най-добри спортисти за 2018 г. на Спортно училище
„Дръстър“ – Силистра

14.12., 17.00 ч., Ресторант „Данубе“
Награждаване на десетте най-добри спортисти на Силистра за 2018 г

15.12., 10.00 ч., Салона на Община Силистра
"Стани нине, господине" - ХХІV –ти Фестивал на Коледарските групи и кулинарна
изложба с добруджански ястия, посветена на Бъдни вечер

18.12., 17.30 ч., Художествена галерия – Зала 13
Коледен концерт на клуб „Амадеус”

18.12., 18.00 ч., Салона на Община Силистра
Коледен концерт на Езикова гимназия „Пейо Яворов“

19.12., 14.00 ч., Залата на Общински съвет Силистра
Работилничка за деца „ Вълшебни сурвачки и коледарски венци” - с участието на
Обединен детски комплекс, Народно читалище „Дочо Михайлов-1905” – с. Бабук,
основни училища в Силистра, Вокална група към ДФФ „Добруджанче“ на НЧ
„Доростол -1870“ и Вокална школа „Мегатон”

19.12., 18.00 ч., Салона на Община Силистра
„Приказки край елхата” – концерт-спектакъл на Музикална студия ДО РЕ МИ и b2
Балет

20.12., 18.00 ч., Зрителна зала на Младежки дом
Коледен концерт на Ансамбъл за народни песни и танци "Силистра" и Детска
фолклорна формация "Добруджанче" при Народно читалище „Доростол-1870“

24.12., 20.00 ч. и 25.12., 08.00 ч.
“Ой, Коледо, мой Коледо“ – пресъздаване на традиционния български обичай
„Коледуване” с посещения на мъжки коледарски групи по домовете с наричане за
здраве, берекет и благополучие– битува в селата Калипетрово, Смилец, Бабук,
Сребърна и Айдемир

01.01. 2019 г., 00.45 ч., Площад „Свобода”
„Новогодишна наздравица” - тържествено посрещане на Новата 2019 година!
Празнична заря и веселие!

Честита Новата 2019 година!
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