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Предхождащи изяви 

13.01 - 14.01. 
                           

Селищата от региона “Сурва” – местни традиционни сурвакарски 

игри 

15.01 – 30.01.  

 „Да бъде!“  - детска маскарадна щафета 

15.01. /вторник/ ЦДГ  № 6  - 17.00 ч. /откриване/ 

16.01. /сряда/ ОДЗ № 12  „Радост” – 10.30 ч. 

17.01. /четвъртък/ ОДЗ № 11 – 10.30 ч. 

18.01. /петък/ ЦДГ № 3- 10.30 ч. /в сградата на ОДЗ № 12/ 

21.01. /понеделник/ ОДЗ №14 – 10.30 ч. 

22.01. /вторник/ ЦДГ № 15 – 10.30 ч. 

23.01. /сряда/ ОДЗ № 9 от 10,30 ч. / кв. Проучване/ 

24.01. /четвъртък/ ЦДГ № 8 -  10.30 ч. 

25.01. /петък/ ЦДГ № 5 от 11 .30 ч. 

ЦДГ 2 от 17.00 ч. /в ОДК/ 

28.01. /понеделник/ ОДГ „Пролет” от 10.00 ч. /в сградата на 10-

та ДГ/ и 

11.00 ч. /в сградата на 7-ма ДГ/ 

29.01. /вторник/ ОДЗ № 1 – 10.30 ч. /централната сграда/ 

Батановци – 16.30 ч. /в кметството/ 

30.01. /сряда/ ОДЗ № 4   - 16.30 ч. /закриване - в актова 

зала на XIII-то училище/ 

17.01. /четвъртък/  

17.30 ч. 

Галерия „Л. 

Гайдаров“ 

„Маскарад“ – обща художествена изложба 

17-25.01.  

09.00 – 17.00 ч. 

КИЦ 

“Сурва – културно наследство на 

ЮНЕСКО” – видео витрина 
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Предхождащи изяви 

23.01./сряда/  

17.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Представяне на библиографията на 

Димитрина Чалъкова “Международен 

фестивал на маскарадните игри “Сурва” – 

Перник” 

24.01. /четвъртък/  

17.00 ч. 

Галерия „Кракра“ 

“Сурва” - изложба живопис на Дончо 

Захариев 

25.01./петък/  

13.00 ч. 

Галерия „При кмета“ 

„Децата и Сурва“ – фото изложба на 

Костадин Михов           

28.01./понеделник/  

13.00 ч. 

Пред Културно-

информационния 

център 

Концерт – рекламна акция за ХХІІ 

Международен фестивал на маскарадните 

игри “Сурва” 

29.01./вторник/  

17.30 ч. 

РМД – Мошино 

„Игри с маски – хилядолетна традиция и 

съвременност“ – спектакъл на открито 

30.01. /сряда/  

17.00 ч. 

Пл. “Кракра” 

“Сурвакарско село” - откриване 

17.30 ч. 

Галерия “М. Гогев” 

“Сурва през годините” – изложба на фотоси 

и афиши 

31.01./четвъртък/  

15.00 ч. 

Обединен детски 

комплекс 

“Фестивална палитра” – изложба от конкурс 

за детска рисунка 
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Програма 

 

01.02. /петък/  

09.30 - 17.00 ч.       

Малък салон  

Дворец на културата 

„Маскарадните игри – визуален 

разказ“ – научна конференция 

 

10.00 – 16.00 ч.       

Обединен детски комплекс                   

Студио „Сурва“ – детска творческа 

работилница 

11.00 – 18.00 ч.      

Общински младежки дом 

“Работилница за маски” 

14.00 – 15.30 ч.       

пл. “Кракра” 

“Сурвакариада” – младежко 

маскарадно  дефиле 

15.00 – 17.00 ч. 

Пл. „Кракра“ 

„Фестивал на кънки“ – ледена 

пързалка                    

15.30 ч.     

пл. „Кракра“ 

„Маскараден кръстопът“ – световни 

карнавални дестинации 

17.30 ч.     

Пл. „Кракра“ 

“Летящи фенери-маски” - огнено 

шоу 

„Мускетари в акция“ - уличен 

театър 

18.00 – 18.45 ч. 

Пред Двореца на културата 

Гала – спектакъл и официално 

откриване на XXII МФМИ “Сурва” 

– Перник 2013 

Пиротехническо шоу 

19.00 ч. 

пл. “Кракра” 

„Добър вечер, Перник“ – концертна 

програма на чуждестранните групи 

–  

I-ва част 
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Програма 

 

02.02. /събота/  

10.00 – 17.00 ч. 

Централна градска част 

Фестивални шествия 

10.00 – 16.00 ч.       

Обединен детски комплекс                   

Студио „Сурва“ – детска творческа 

работилница 

10.00 – 18.00 ч.   

Общински младежки дом 

“Работилница за маски” 

12.30 – 14.00 ч.   

Пред Дворец на културата 

“Най-атрактивни персонажи 

„Невеста и младоженец” („Баба и 

дядо“) - конкурс 

13.00 ч. 

Колонадата пред Общинския 

младежки дом 

“Граовска трапеза” – изложба-базар 

14.00 – 17.00 ч. 

Пред Дворец на културата 

Втора сцена на гостуващите 

чуждестранни групи 

17.00 ч.   

Фоайето на хотел „Струма“ 

“Карнавални плакети и медали на 

Хенри ван дер Кроон-Президент на 

ФЕКГ“ - изложба 

18.00 ч. 

пл. “Кракра” 

„Добър вечер, Перник“ – концертна 

програма на чуждестранните групи 

– II-ра част                     

18.30 ч. 

Театрален салон 

Дворец на културата 

Фестивален концерт “Зимна 

приказка” 
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Програма 

 

03.02. /неделя/  

10.00 – 17.00 ч. 

Централна градска част 

Фестивални шествия 

10.00 – 17.00 ч.   

Обединен детски комплекс 

Студио „Сурва“ – детска творческа 

работилница 

10.00 – 18.00 ч.   

Общински младежки дом 

“Работилница за маски” 

12.30 – 14.00 ч.   

Пред Дворец на културата 

“Най-атрактивни персонажи 

„Невеста и младоженец” („Баба и 

дядо“) - конкурс 

14.00 – 17.00 ч. 

Пред Дворец на културата 

Втора сцена на гостуващите 

чуждестранни групи 

15.00 – 17.00 ч. 

Пред Общинския младежки 

дом 

„Маскарад – парти“ 

18.00 ч. 

Пл. “Кракра” 

 

Официално закриване на фестивала: 

воеводско хоро, фолклорен концерт 

и пиротехническо шоу 

19.00 – 22.00 ч. 

Първо фоайе 

Дворец на културата 

„Вечер на приятелството“ – среща с 

гостуващите чуждестранни групи и 

концерт “Сурвакари с китари” 

01-03.02  

09.00 – 17.00 ч. 

Регионален исторически 

музей 

Подземен минен музей 

Художествени галерии 

Дни на отворените врати 
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Последващи изяви 

 

04.02. /понеделник  

10.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Пресконференция на журито на 

ХХІІ МФМИ “Сурва” 

22.02. /петък/  

17.00 ч. 

Малък салон 

Дворец на културата 

Среща – награждаване на 

призьорите от ХХІІ МФМИ 

“Сурва” 

 


