25 март - ПОНЕДЕЛНИК
11.30 ч. ПЛОЩАД „СЕВТОПОЛИС“
„Слово и образ“ - изграждане на художествена инсталация в градска среда с ученици от
НУПИД „Акад. Дечко Узунов“
16.30 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ Изпълнение на проф. Йосиф Радионов на автентичната цигулка на Мара Чорбаджийска,
с участието на балетна школа „ПА ДЕ КРЕ“ - Стара Загора, ръководител Кремена Костова
„Вариации на тема“ - изложба от Чудомирови оригинали
Открива: проф. д-р Марин Добрев - директор на Художествена галерия - Стара Загора
17.30 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
Концерт на проф. Йосиф Радионов – цигулка и Зорница Радионова – пиано;
в памет на Дамян Бегунов - двукратен носител на наградата „Чудомир“ за къс
хумористичен разказ
19.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860“
Връчване на 50-та юбилейна награда „Чудомир“ за къс хумористичен разказ на Фондация
„Чудомир“ и в. „Стършел“
„Три котки на покрива“ – театрален спектакъл на Драматичен театър „Никола
Вапцаров“ - Благоевград

26 март – ВТОРНИК
11.30 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
„Цветове и светлосенки“ - творческа работилница с ученици на НУПИД „Акад. Дечко
Узунов“ за създаване реплики на Чудомирови творби – ателие по изобразително
изкуство,
с ръководители Радостина Павлова и Анна Желева
17.00 ч. МУЗЕЙ НА ФОТОГРАФИЯТА
„Нашенци по света“ - фото-изложба на Пенка и Койчо Коеви
17.30 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
Представяне на книгата „Животът и смъртта на Людмила Живкова“,
автор: Иво Милев
19.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860“
“They Say Rock Is Dead?” - Концерт на Опера Бургас и рок група КИКИМОРА с Николо
Коцев - Рок хитовете на ХХв.
27 март - СРЯДА
13.00 ч. ВОЕНЕН КЛУБ
„Малките нашенци“ - XXII Национален конкурс за весела детска рисунка с
международно участие и
„Присмехулници“ - XII Национален конкурс за детска хумористична творба, организира
ОДК „Св. Иван Рилски“ - Казанлък
17.00 ч. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - КАЗАНЛЪК
„Метафори и пропаганда. Вестник „Папагал“ в периода 1939-1953“ - изложба на
музей „Дом на хумора и сатирата“ - Габрово
Коратор на изложбата : Антон Стайков
17.30 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
Представяне на стихосбирката „Благословете Юда“ на Мария Лалева

19.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860“
„Котките“ - мюзикъл на Държавна опера – Варна

28 март - ЧЕТВЪРТЪК
10.30ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
„Училище за карикатура“ - демонстрация на техники и рисуване на авторски
карикатури, с ръководители Дечко Николов и Николай Фитков
1 група – 10.30 ч.
2 група – 13.00 ч.
17.30 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
Представяне на книгата „АПОКРИФ за воаяжа на една овца от стадото на пастира“,
автор: Явор Милушев, със специалното участие на проф. Михаил Неделчев
19.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860“
„Том, Дик и Хари“ - комедия на Рей Куни, премиера на Общински театър
„Л. Кабакчиев“ - Казанлък
29 март - ПЕТЪК
10.00 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
“Чудомир между противоречията” - научна конференция,
с ръководител проф. Николай Аретов
17.30 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
„ЛЮБОВТА НА ВЕЛИКИТЕ - Ботев, Левски, Царица Елеонора“ –
творческа вечер с Неда Антонова
Представящ: Стефка Дянкова - Николова

19.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860“
„Бащи, лъжи и още нещо“ от Рей Куни,
Театрален спектакъл на Държавен театър “ Стоян Бъчваров“ - Варна
30 март - СЪБОТА
10.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860“
„Чудонемирчета“ - детски конкурс за изпълнение на хумористична творба,
организира Общинска библиотека „Искра“ - Казанлък
11.00 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
Съботно матине - Концерт на проф. Георги Спасов – флейта и Татяна Божко – пиано
13.00 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
Национална кръгла маса по проблемите на Фолклора,
с участието на ръководители на художествени състави, представители на съюза на
музикалните и танцови дейци в България и на Министерство на културата
17.00 ч. ЛХМ „Чудомир“
Представяне книгата за Невена Коканова - „Години любов“ и премиера на
новия документален филм „Невена Коканова. Пътуване“
автор: Георги Тошев
19.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860“
Авторски концерт-спектакъл „Грамофонът“ на Виктор Калев,
автор: Ваня Щерева
31 март - НЕДЕЛЯ
10.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860“
„Златен трЪндафил“ - национален фолклорен конкурс за хумористична песен и танц

15.00 ч. ЛХМ „ЧУДОМИР“
„Чудомировите наследници“ - детски арт салон, със специалното участие на Школа по
поп пеене, с вокален педагог Мариана Мъгева
Награждаване на млади таланти от „Училище за карикатура“, творческа
работилница на НУПИД „Акад. Д. Узунов“ и детска арт школа „Живопис“ – с
ръководител Галя Иванова
Представяне на книгата на Томас Вирджили - 11г
19.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860”
„ Аз обичам, ти обичаш, тя обича“ - театрален спектакъл на Малък градски театър зад
канала - София
01 април - ПОНЕДЕЛНИК
19.00 ч. НЧ „ИСКРА -1860”
„Арсеник и стари дантели“ – театрален спектакъл на Театър „Българска Армия“ София
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ на „ЧУДОМИРОВИ ПРАЗНИЦИ 2019“
и връчване на наградата на „Комедийния хит на сезона“ за 18-ти път.

Изнесени събития в рамките на „Чудомирови празници 2018“
01 април 2019г.
Пътуваща изложба репродукции на Димитър Чорбаджийски – ЧУДОМИР,
представена в Туристически информационен център, гр. Хисаря

До 20 март 2019г.
Национално ученическо четене „Да открием Чудомир“
„Жълтото петле“ - Подбрани разкази за деца с включен аудио-видео файл на част от
разказите, предназначен за деца в неравностойно положение

Билети за вечерните събития от 19 часа ще се продават в билетния център на ул. „Искра“ 4

