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ПРОГРАМА 70 ГОДИНИ ДИМИТРОВГРАД
вторник, 25 юли 2017

На 2 септември Димитровград ще отбележи своята 70 годишнина. По традиция празничната програма е
разгърната в рамките на една седмица, като тази година тя ще започне от 26 август и ще завърши с
кулминацията на събитията на 2 септември.
Концерти, спортни и културни прояви, изложби, лятно кино, футболен мач на асовете от звездната `94,
демонстративен мач по тенис, откриване на ретро-апартамент от времето на соца, каскади и много
други забавления очакват гражданите и гостите на Димитровград.
Музикален парад на военни оркестри, гвардейци и мажоретки с участието на Националната
гвардейска част ще оцвети с колорит и впечатляващо шоу централния площад на града във вторник,
когато ще стартират събитията на пл.България. Следващата вечер е посветена на поп-фолк любителите
с изпълненията на примата на поп-фолка Глория и нейната дъщеря Симона, която спечели сърцата на
зрителите в последното издание на "Гласът на България". Николина Чакърдъкова и Неврокопски
танцов ансамбъл ще пеят и танцуват на празничен концерт за наслада на всички любители на
българския фолклор в четвъртък вечерта. Ценителите на евъргрийните в станалият вече традиционен,
в програмата за празника на Димитровград, пиано-бар на открито ще се забавляват в петък с
култовият Пейо Филипов от легендарния софийски пиано-бар "Camino". Васил Найденов е звездата
на 2 септември, когато Димитровград ще чества 70 години от своето създаване. Изпълнителят на едни
от най-големите български хитове ще зарадва публиката с грандиозен концерт от сцената на
пл.България.
Програмата по повод празника стартира с демонстративен мач по тенис на корт с едни от найголемите имена на българския тенис - капитана на националният отбор, Тодор Енев и един от найизявените ни играчи по двойки в световния тенис, Матей Пампулов. Турнир по спортен бридж е
другото ново събитие, което ще зарадва любителите на комбинативната игра. Съботният ден е
изпълнен със забавни игри и състезания, каскади с мотоциклети и АТВ-та, а купона ще завърши
подобаващо с рок-концерт под наслова "Rock the Night" на популярни и местни рок легенди.
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Неделният ден обещава същата наситена емоция от разнообразни събития и прояви, когато 10.30ч. за
децата е планиран Детски панаир, с множество работилници и атракциони. По същото време ще бъде
отворен ретро-апартамента, който пресъздава духа на времето от първите години на града, като
събитието е наречено атрактивно "#70yearsdimitrovgrad". Там родителите, бабите и дядовците ще
могат да покажат на децата какъв е бил живота им преди повече от петдесет години. В неделната
вечер, насред прохладата на парка пред библиотеката, ще може да се гледа култовият български
филм "Оркестър без име". Специално за среща с гражданите идват две от най-големите имена във
филма и любимци на няколко поколения българи - Катерина Евро и Георги Мамалев. Срещата с тях е
планирана в лятната читалня на библиотеката, непосредствено преди прожекцията на филма, наречена
"Един разговор за любов и още нещо". Същата вечер започва и програмата на сцената в парк. "Марица",
на която представители на клубовете от третата възраст и на най-изявените читалища в общината ще
покажат своя талант.
Изложба на Почетните граждани на Димитровград ще ситуира Исторически музей по повод
празника на града. В навечерието на годишнината, своя изложба в ще открие и бившият министър на
културата Вежди Рашидов, който е почетен гражданин на Димитровград. Ще бъдат изложени също
така и творби на други двама почетни граждани, Братя Паневи, посветени на 70 години от създаването
на Димитровград. Дом-музей "Пеньо Пенев" ще открие нов проект, който ще запознава посетителите на
музея със стиховете на поета в плавен преход от външната среда към сърцевината му под
надслов "Добро утро, хора! Добро утро, град!" Градът и Поетът".
Много хубави емоционални преживявания и изненади очакват димитровградчани по повод Празника на
града!
ПРОГРАМА
70 ГОДИНИ ДИМИТРОВГРАД
26.08 – 02.09.2017г.

26.08.2017г./събота/

09.00ч. „AES България Тенис Звезди” с участието на Тодор Енев и Матей Пампулов – тенис
кортове
10.00ч. Турнир по спортен бридж – х-л „Славяни”
11.00ч. „Water games” – плувен комплекс „Раковски”
11.30ч. Турнир по канадска борба – спортен комплекс „Раковски”
17.00ч. „Stunt live” – каскади с мотоциклети и АТВ – бул. „Д.Благоев”
20.00ч. „Rock the Night” – рок концерт – спортен комплекс „Раковски”

27.08.2017г./неделя/

09.00ч. Турнир по тенис на корт -– тенис кортове
10.00ч. Турнир по спортен бридж – финал – х-л „Славяни”
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10.00ч. – 13.00ч. – „#70yearsdimitrovgrad” – ретро апартамент бул.”България” № 3
10.30ч. – Детски панаир – бул.”България” /централна алея/
18.00ч. Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски”
19.00ч. „С много труд, с любов и песен съградихме!” концерт на клубовете от третата възраст – парк
„Марица”
20.00ч. „Един разговор за любов и още нещо” с участието на Катерина Евро и Георги Мамалев – лятна
читалня на Градска библиотека ”Пенев Пенев”
21.00ч. Лятно кино: „Оркестър без име”– площад пред ГБ „Пеньо Пенев” и Исторически музей

28.08.2017г./понеделник/

18.00ч. Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски”
20.30ч. „Българска китка от Тракия” концерт на читалища лауреати на награди – парк „Марица”

29.08.2017г./вторник/

18.00ч. Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски”
19.30ч. Музикален парад на военни оркестри, гвардейци и мажоретки – пл. ”България”
*Събитието се премества за 3.09.2017г.

30.08.2017г./сряда/

12.00ч. “Галерия Паневи гостува на КДК Димитровград” – изложбена зала „Асен Крайшников”
18.00ч. Турнир по футбол на малки врати – финал - стадион „Раковски”
20.30ч. Поп-фолк концерт с Глория и Симона – пл.”България”

31.08.2017г. /четвъртък/

18.30ч. „ Добро утро, хора! Добро утро, град! ” Градът и Поетът – дом-музей „Пеньо Пенев”
20.30ч. Празничен концерт на Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл – пл.”България”
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01.09.2017г. /петък/

18.00ч. – „Японски вишни” – изложба на Вежди Рашидов – ХГ ”Петко Чурчулиев”
18.30ч. Футболен мач – „Футболни асове” – стадион „Миньор”
20.30ч. Пиано бар на открито Пейо Филипов

02.09.2017г. /събота/

11.00ч. Представяне календара на Община Димитровград`2017 – 2018 – лятна читалня на Градска
библиотека ”Пеньо Пенев”
20.00ч. Празничен концерт „70 години Димитровград” с участието на Васил Найденов – пл.”България”

Съпътстващи събития:
Изложба „Почетните граждани”
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