15.05.2014 г. /четвъртък/

15.05.2014 г. /четвъртък/ Зала “М-ро Г. Атанасов” – пространството пред залата,
при лошо време – вътре в залата
18.00 часа
ПР

Откриване на ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА “АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ”.
ОГРАМА
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ“
ПАЗАРДЖИК

15.05.2014

15 – 24 МАЙ 2014

четвъртък

10.00 ч.

Фотоизложба „... a Salerno con amore”, Фото алея Парк-остров „Свобода“

10.30 ч.

Лятна читалня, Парк-остров „Свобода“

11.00 ч.

Работилница „Хефест”, Парк-остров „Свобода“

11.00 ч.
Театрални импресии „Без думи”, Детска Шекспирова Театрална Школа
„Петровден”, зала „Устрем” Младежки дом
17.30 ч.
18.00 ч.
2014

Шествие „Приказни герои”, от Парк остров „Свобода“ до Община Пазарджик
ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ”

18.30 ч.
Концерт на Симфоничен оркестър гр. Пазарджик, зала „М-ро Г. Атанасов”
Община Пазарджик Диригент Адам Клоцек /Полша/, солист Емануел Салвадор
/Португалия/
20.00 ч.
0 ч.

Концерт на Група „ICE CREAM” - пл. „К. Величков”
16.05.2014
Изложба „Равногорското съкровище”, Исторически музей

11.00 ч.

Работилница „Хефест”, Парк-остров „Свобода”

12.00 ч.

Фотоизложба – инсталация „Животни”, Фоайе Театъра

петък

10.0

1/7

15.05.2014 г. /четвъртък/

14.00 ч.

Изкуство от хартия, Художествена галерия „Станислав Доспевски”

16.30 ч.
Театъра

Интерактивна акция за градска среда „Приказки по телефона”, пред

17.00 ч.
„Свобода”

Театрално представление „Весели ескизи”, Театър „Пан”, Парк-остров

17.30 ч.

Изложба „Закваска– диалози с материята”, Исторически музей

18.30 ч.

Концерт - “Малки нотички” и Танцьорите от “Дивайн денс”, Младежки дом

19.00 ч.
Фотоизложба „10 години Международен фотографски Салон Варна най-доброто“, пл. „К. Величков”
19.00 ч .

Арт ателие „Хорце” – Парк-остров „Свобода”

19.30 ч.

Изложба „Комикс лаборатория”, галерия «Ровър»

17.05.2014
събота
00 ч.
Ателие „Квилинг картини“, зала „Маестро Георги Атанасов”, Община
Пазарджик
11.00 ч.

Работилница „Играта на играчките”, Театрална къща „Пластилин”

11.00 ч.

Зумба парти, Парк-остров „Свобода”

12.00 ч.

Фотоизложба – инсталация „Животни”, фоайе Театъра

10.

13.00 ч.
Демонстрация „Лампите“ на Никола Табаков, Художествена галерия „Ст.
Доспевски”
16.00 ч.

Рисуване на платна „Нашият цветен град”, Младежки дом

16.30 ч.
Театъра

Интерактивна акция за градска среда „Приказки по телефона”, пред

17.30 ч.

„Тротоарни отражения“, Рисуване на гъбките, до Часовниковата кула

18.00 ч.
Изложба „Сценография и театрален костюм“ на Юлиян Табаков, Галерия
„Атрфорум”
18.00 ч.

Концерт Клуб „Бижу” и клас „Вокал”, Исторически музей

19.00 ч.

Мандолинни диджей интерпретации, пл. „Константин Величков”
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21.00 ч.
Aкустично трио “Хармония” - Нощ на музеите и галериите, Исторически
музей, ХГ „Ст. Доспевски”
0 ч.

18.05.2014
Приказки в куфар, Лапидариум – Исторически музей

неделя 10.3

11.00 ч.

Зумба парти, Парк-остров „Свобода“

11.00 ч.

Демонстрация на „Грънчарство”, Исторически музей

11.30 ч.

Концерт „Нота по нота”, пл. „Константин Величков”

12.00 ч.

Фотоизложба – инсталация „Животни”, фоайе Театъра

12.00 ч.

Работилница „Долу в мазето”, Младежки дом

12.30 ч.

Документален кино салон, зала „М-ро Г. Атанасов”

13.00 ч.

Арт ателие „Моят град и моето детство”, Младежки дом

16.30 ч.
Театъра

Интерактивна акция за градска среда „Приказки по телефона”, пред

16.30 ч.

Уъркшоп за деца „Да бъда актьор”, Исторически музей

17.00 ч.

“Тротоарни отражения“ - Рисуване на гъбките, до Часовниковата кула

19.05.2014

понеделник
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11.00 ч.
Демонстрация „Плъст – работа с вълна”, Исторически музей 11.30 ч.
“Роялът е ваш“, Художествена галерия „Ст. Доспевски”
12.00 ч.

Работилница „Да зарадваме мама”, Младежки дом

12.00 ч.

Фотоизложба – инсталация „Животни”, фоайе Театъра

13.30 ч.
Урок по родолюбие „Пазарджик – искри от жаравата на Възраждането”,
ОУ„Климент Охридски”, Зала „Устрем” Младежки дом
16.30 ч.
Театъра

Интерактивна акция за градска среда „Приказки по телефона”, пред

17.00 ч.

Изложба „Традиции и вяра” - живопис и икони, Етнографски музей

18.00 ч.
Театрален спектакъл „Здравей, обичам те”, зала „М-ро Г. Атанасов“
Община Пазарджик
19.00 ч.
Мандолинна разходка без граници, гост солист Алон Сариел и квартет
„Сезони”, Художествена галерия „Станислав Доспевски”
19.15 ч.

Фотоизложба „Театрални етюди”, Младежки дом

19.30 ч.

Театрален спектакъл „Хубава си, мила моя”, Младежки дом

20.30 ч.

Рок концерт група „Севи”, Пл. “К. Величков”

.00 ч.

20.05.2014
Демонстрация „Бижу от метал“, Исторически музей

вторник

11.30 ч.

Работилница „Да направя сам играчка”, Младежки дом

12.00 ч.

Фотоизложба – инсталация „Животни”, фоайе Театъра

14.00 ч.

Ден на графиката, къща-музей „Георги Герасимов”

16.30 ч.
Театъра

Интерактивна акция за градска среда „Приказки по телефона”, пред

17.30 ч.

Рисуване с пръсти, Театрална къща „Пластилин”

18.00 ч.

Уъркшоп по фотография, Студио „МастерАрт“, Синагогата

11

18.30 ч.
Масово разучаване на фолклорни хора с Фолклорна фурия „Елица”, пл.
„К. Величков”
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20.00 ч.

Танцово представление „Карнем”, Лапидариум Исторически музей

21:00 ч.

“Кино и стих” - вечерта на младите, Младежки дом

21.05.2014

сряда
ПРАЗНИК НА ГР. ПАЗАРДЖИК

08.00 ч.
Тържествена литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство
Пловдивския митрополит Николай, църква “Св. Св. Константин и Елена” Литийно
шествие до пл. “Константин Величков”
09.00 ч.

Конкурс „Аз, рисувам моя град”, Младежкия дом

09.30 ч.

Атрактивни спортове – демонстрации, пл. “К. Величков”

10.00 ч.
Детски пленер „Св. Св. Константин и Елена”, Художествена галерия „Ст. Доспевски”
10.30 ч.

Изпълнения на духов оркестър, пл. “К. Величков”

11.00 ч.
Вдигане на флага на Пазарджик и Тържествен благодарствен Водосвет,
пл. ”К. Величков”
11.00 ч.

Програма с хорови състави, градинка на пл. ”Възраждане”

11.00 ч.
„Свобода”

Концерт на фолклорни състави от Община Пазарджик, Парк-остров

11.30 ч.
Ритуал с новороденото и децата, родени на Празника. Празнична
програма с
участието на детска група от гр. Ставропол /Русия/ и танцов състав
„Чудесия”, пл. ”К. Величков”
12.00 ч.

Фотоизложба – инсталация „Животни”, фоайе Театъра
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20.00 ч.
Вечерен концерт с Жана Бергендорф, „Фондацията”, Преслава, водещ
Виктор Калев Празнични илюминации, пл. “К. Величков”

22.05.2014

четвъртък

10.00 ч.
Игра „Литературата оставя спомени”, РБ „Никола Фурнаджиев”,
Парк-остров „Свобода“
12.00 ч.

Фотоизложба – инсталация „Животни”, фоайе Театъра

14.00 ч.

Изложба на стари книги „Редки и ценни“, РБ „Никола Фурнаджиев”

18.00 ч.

Изложба „Мария Доспевска”, къща-музей „Станислав Доспевски”

18.30 ч.
Доспевски”

„Творчески артистичен мост България - Европа”, къща-музей „Станислав

19.00 ч.
Театрален спектакъл „Боклуците на Източна Европа”, Голяма зала,
Младежки дом
20.00 ч.
Акустичен проект Миленита – концерт и демонстрация на ударни и духови
, пл. „Константин Величков“
0 ч.

23.05.2014
Фотоизложба – инсталация „Животни”, фоайе Театъра

петък

12.0

16.00 ч.

Проект „Мостове”, Галерия „Вагабонд”

17.00 ч.

Ателие „Деца рисуват театър“, Галерия „Артфорум”

17.30 ч.

Демонстрация на калиграфия, Художествена галерия „Ст. Доспевски”

18.00 ч.
Театрално представление „Кога любовта побеждава” по А. П. Чехов,
Младежки театър «Приятели» - зала “Устрем”, Mладежки дом
19.00 ч.

„E.U.E.R.P.I.” музикален аудиовизуален пърформанс, фоайе Театъра

20.00 ч.

Танцов спектакъл „Метаморфози”, Синагогата
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21.00 ч .

Ателие „ПримаВера”, Двора на ресторант „Примо”

21.00 ч.

Рок концерт „Хибрид”, Младежки дом

24.05.2014
събота 10.0
0 ч.
„Еко-арт акция” на Художествена галерия „Станислав Доспевски”, Парк-остров
„Свобода”
11.00 ч.

Шествие за 24 май - Ден на славянската писменост и култура

11.00 ч.
Визуални комуникации с хексакоптери, видеозаснемане от високо, бул.
«България», Парк-остров „Свобода”
12:00 ч.

Уъркшоп “Танц и свобода на движенията” - улични танци, Младежки дом

14.00 ч.
Визуални комуникации с хексакоптери, уъркшоп и демострации,
Парк-остров „Свобода”
16.00 ч

Демонстрации Ролери и брейк, Парк-остров „Свобода”
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