ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ
В ДУХОВНАТА СФЕРА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2014
9 февруари / неделя/, 17.00 часа НЧ „Развитие-1884”, с. Поликраище
Конкурс за най-добро вино, музикална програма от самодейците при читалището
12 февруари /сряда/, 20.00 часа, хотелски комплекс „Амбарица”
Хоротека „Фолклорна броеница” Клуб за народни танци при НЧ „Братя Грънчарови-2002”
13 февруари / четвъртък /, 17.30 часа, ГХГ „Недялко Каранешев”
“Виното - изкуство в бутилка” изложба представена от „ГОАРТ” и приятели, посветена на
Свети Трифон
14 февруари /петък/, 10.00 часа, лозов масив в с. Горски долен Тръмбеш
Ритуал по зарязване на лозе. Празничен водосвет за здраве и берекет. Общоселско тържество на
мегдана - избиране на цар на лозата и цар на виното
14 февруари /петък/, 10.00 часа, Клуб на пенсионера с. Драганово
Ритуал по зарязване на лозите, празнична програма от самодейците при НЧ „Съденинение1888” и при клуба на пенсионера
14 февруари /петък/, 10.00 часа на мегдана с. Писарево
Тържество посветено на Деня на лозаря с участието на самодейците при НЧ „Съгласие -1905”,
съвместно с кметството
14 февруари /петък/, 11.00 часа в с. Върбица
Представяне на обичай „Зарязване” на лозов масив в селото, празнична програма посветана на
Деня на лозаря с участието на самодейци при НЧ „Градина-Върбица-1894”
14 февруари / петък/, 11.00 часа, лозов масив в с. Горски горен Тръмбеш
„Зарязване” - обичай посветен на Деня на лозаря. „Посрещане на царя на лозята” - празнична
програма на мегдана. Празничен водосвет за здраве и берекет - празникът се осъществява
съвместно от кметското наместничество и самодейците от групата за изворен фолкрор при
НЧ „Просвета-1906”
14 февруари /петък/, 12.00 часа салона на клуба на пенсионера с.Янтра
Общоселско тържество посветено на Деня на лозаря, с участието на самодейците при
НЧ „Пробуда-1922” и клуба на пенсионера, дегустация на вина
14 февруари /петък/, 12.00 часа, малък салон НЧ „Иван Вазов-1893”, с. Първомайци
Празник на виното и любовта - празнична програма от самодейците от групата за изворен
фолклор и артисти от театралния състав при читалището, съвместно с пенсионерския клуб
14 февруари /петък/, 15.00 часа, малък салон в НЧ „Пробуда – 1904”, кв. Калтинец
„Нека е берекет” – празнична програма посветена на Св.Трифон Зарезан
14 февруари /петък/, 18.00 часа, НЧ „Напредък-1869”, Горна Оряховица
„Светът е за двама” - концертна програма посветен на Св. Валентин, с участието на
представители от Горнооряховски младежки парламент и Младежки театър „Алтернатива”
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17 февруари /понеделник /, 16.30 часа, Младежки дом, Горна Оряховица
„Работилница за умения и добродетели”
Благотворителна изложба - базар на мартеници, изработени от деца и ученици от детските и
учебни заведения на Община Горна Оряховица
17-21 февруари /понеделник - петък/, Библиотека при НЧ „Иван Вазов-1893”
с.Първомайци
Изложба с книги и материали от фонда на библиотеката посветена на 141 години от обесването
на Васил Левски
18 февруари /вторник/, 10.00 часа, Клуб на пенсионера с. Горски долен Тръмбеш
Беседа за живота и делото на Васил Левски по повод 141 години от обесването на Апостола с
участието на самодейци от читалището и пенсионерския клуб
18 февруари /вторник/, 10.00 часа, Библиотека, НЧ „Пробуда-1904”
„Васил Левски - вечният пътеводител на българите”- изложба посветена на 141 години от
обесването на Апостола
18 февруари / вторник/, 10.00 часа, Библиотека, НЧ „Градина-Върбица 1894”, с. Върбица
Литераутрно четене на произведения, посветено на 141 години от обесването на Васил Левски
18 февруари /вторник/, 11.00 часа, кв. „Пролет”, паметник на Васил Левски
141 години от обесването на Васил Левски - ритуал по поднасяне на венци и цветя
18 февруари /вторник/, 11.00 часа, НЧ „Съгласие-1905”, с. Писарево
Програма посветена на 141 години от обесването на Васил Левски с участието на децата от
ОУ „Отец Паисий” и самодейците при читалището
18 февруари /вторник/, 14.30 часа, ГХГ „Недялко Каранешев”
Церемония по награждаване на победителите в конкурса за есе, стихотворение и рисунка по
повод 141 години от обесването на Васил Левски
19 февруари /сряда/, 8.00 часа, ОУ„Св.св. Кирил и Методий” с. Поликраище
„Апостолът в премеждие” - драматизация представена от ученици от трети клас на училището,
подготвена съвместно с НЧ „Развитие-1883”
20 февруари /четвъртък /, 17.30 часа, Малка зала на НЧ „Напредък-1869”
„Златото на есента”- представяне на новата стихосбирка на Лина Марини
20 февруари /четвъртък /, 18.30 часа, Зала №1 на Община Горна Оряховица
„Отворена брачна двойка” - комедия от Дарио Фо и Франка Раме, постановка на Драматичен
театър „Сава Огнянов” Русе
27 февруари /четвъртък /, 18.00 часа, Зала №1 на Община Горна Оряховица
Традиционен празничен концерт на самодейните колективи при НЧ „Братя Грънчарови-2002”
по повод Деня на любителското художествено творчество - Първи март
28 февруари /петък/, 10.00 часа, Библиотека на НЧ „Развитие-1884”, с. Поликраище
Посрещане на Баба Марта – съвместна програма с децата от първи до четвърти клас и
самодейците при читалището
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОГРАМАТА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ
ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ.
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