КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА
ОБЩИНА БАНСКО 2020
Дата
01 януари

09-11 януари

21 януари
14 февруари

19 февруари

20-22 февруари

01 мaрт

Място
Централен
площад
„Н. Вапцаров"
Читалище
„Н. Вапцаров"

Читалище
„Н. Вапцаров"
Читалище
„Н.Вапцаров“
Музеен
комплексБанско
Посетителски
информационен
център
Читалище
„Н.Вапцаров“

01 март

Читалище
„Н.Вапцаров“

03 март

Централен
площад
„Н. Вапцаров"

08 март

Читалище
„Н.Вапцаров“

2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,

Културна проява
Традиционен кукерски празник, съвместна
проява на Община Банско и читалище
„Никола Вапцаров 1894“
Гастрол на Театрално-музикален
продуцентски център Държавна операВарна
09.01. - „Чикаго”- мюзикъл
10.01. - „Уестсайдска история” - мюзикъл
11.01. -„ Уестсайдска история” - мюзикъл
Начало 18.00 часа
Честване Деня на родилната помощ„Бабинден“
„Грешна беше тя, но беше хубава - любовта
в творчеството на Йордан Йовков по повод
140 години от рождението на писателя
Честване 147 години от обесването на
Васил Левски
Зимна киномания „Snow cinema”
„Те правят празниците на другите“ честване на 1-ви март-Ден на самодееца.
Представяне на нов музикален продукт на
фолклорна група „Банскалии”
„Бели и червени” - изложба на мартеници
Честване 142 години от Освобождението на
България от турско робство и
Националния празник на Република
България
„Жена е моето име” - честване на
международния ден на жената, съвместна
1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

22 март

Читалище
„Н.Вапцаров“

м. април

Читалище
„Н.Вапцаров“

03-05 април

Читалище
„Н.Вапцаров“
Читалище
„Н.Вапцаров“
Читалище
„Н.Вапцаров“

11-16 април
12 април

16 април

Читалище
„Н.Вапцаров“

19 април

Читалище
„Н.Вапцаров“

06 май

09 май

проява на Община Банско и читалище „Н.
Вапцаров”
Изложба - „Среща с пролетта”
Драматизация по книгата „Малкия принц”
по повод 120 години от рождението на
Антоан дьо Сент Екзюпери
Детски фестивал на изкуствата
„Планински перли”
Международен танцов шампионат
"Утринна звезда"
Концерт „Цветница е”
Велики четвъртък - „Със слънце замесен е
хлябът” - народна традиция по Великден-да
знаем, да помним, да предаваме: месене на
ритуални хлябове и боядисване на
великденски яйца с природни багрила,
съвместна проява на читалище „Н.
Вапцаров” и Музеен комплекс-Банско
Празничен Великденски концерт,
съвместна проява на читалище „Н.
Вапцаров“ и Община Банско
Гергьовден в Добринище

Площад
„Независимост
”-гр. Добринище
Читалище
Честване на Деня на Европа, съвместна
„Н.Вапцаров“
проява на читалище „Н. Вапцаров” и
Община Банско

15 май

Читалище
„Н.Вапцаров“

18 май

Музеен
комплексБанско

2770 гр.Банско
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„Добрата фея на нашето детство” - рецитал
по повод 100 години от рождението на Леда
Милева
Международен ден на музеите
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м. май

м. май

м. май

м. май

24 май

Музеен
комплексБанско
Музеен
комплексБанско
Музеен
комплексБанско
Музеен
комплексБанско
Централен
площад
„Н. Вапцаров"

Европейска нощ на музеите
Честване 55 години от смъртта на Ангел
Балев/1882-1965/
Честване 260 години от рождението на
Марко Теодорович Везьов/1760-1837/
Честване 240 години от смъртта на
Лаврентий/1702-1780/
Тържествено честване и празничен концерт
„Там, гдето знанието живей”, по случай 24
май-Ден на славянската писменост, на
българската просвета и култура и Ден на
народните читалища
Община Банско организира официално
изпращане на абитуриентите от трите
гимназии в града.

24 май

Централен
площад
„Н. Вапцаров"

25 май

Читалище
„Н. Вапцаров
2010”с. Филипово
Музеен
комплексБанско
Централен
площад
„Н. Вапцаров”

Честване на Рамазан Байрам

Централен
площад
„Н.Вапцаров”

„Жив е той”- честване Деня на Ботев и
загиналите за свободата и независимостта
на България, съвместна проява на
читалище „Н. Вапцаров”, Музеен
комплекс-Банско и Община Банско

01 юни

01- 05 юни

02 юни

2770 гр.Банско
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„Детско царство в музея”
„Детство мое”- прояви, посветени на Деня
на детето 1-ви юни, съвместна проява на
читалище „Н.Вапцаров” и Община Банско.
Концерт-продукция на класовете в
школата по изкуствата при читалище
„Н.Вапцаров”
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м. юни

Читалище”Н.
Вапцаров“

Театрален фестивал „На публиката с
любов”

19 юни

Площад
„Възраждане”

„Отец Паисий обикаля още” - честване на
празника „Свети Паисий Хилендарски”.
Ден на почит към делото на преподобни
Паисий Хилендарски, съвместна проява на
читалище „Н. Вапцаров”, Музеен
комплекс-Банско и Община Банско

юли- септември

Посетителски
информационен
център
Площад
„Независимост”
гр. Добринище
Музеен
комплексБанско
Черква
„Св. Николай
Чудотворец”с. Кремен
Централен
площад
„Н. Вапцаров"

Културни вечери „Традиции и изкуство”

юли-септември

23 юли

м. юли

22 –25 юли

24-26 юли

Градски парк

01 август

Централен
площад
„Н. Вапцаров"

01 август

Читалище
„Н. Вапцаров
2010”с. Филипово
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„Добринищко лято 2020” - мероприятия
всяка съботна вечер
Честване 78 години от разстрела на Никола
Вапцаров и 80 години от издаване на
стихосбирката „Моторни песни”
Общоселски курбан за Илинден

Лятна филмомания под звездите - издание
на „Банско филм фест”, кинофестивалът за
документални филми, разкриващи
красотата на природата и екстремните
спортове
Фестивал за народно творчество
„Фолклорна магия”
Честване 117 години от Илинденско Преображенското Кръстовденското
въстание, съвместна проява на Община
Банско, Музеен комплекс-Банско и
читалище „Н. Вапцаров”
Честване на Курбан Байрам
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м. август

м. август

м. август

м. август

08-12 август

м. август

06 септември

м. септември

22 септември

м. септември

м.септември
м.септември
м.септември

Музеен
комплексБанско
Музеен
комплексБанско
Музеен
комплексБанско
Музеен
комплексБанско
Централен
площад
„Н. Вапцаров"
Централен
площад
„Н. Вапцаров
Паметник
„Банско помни
героите”
Централен
площад
„Н. Вапцаров"
Паметник
„Банско помни
героите”

Площад
„Независимост”
гр. Добринище
Читалище
„Н. Вапцаров"
Читалище
„Н. Вапцаров"
Читалище

2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
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Честване 210 години от битката в
местността „Главите”
Честване 170 години от битката в
местността „Мозговица”
Честване 145 години от рождението на
Симеон Вишанов Молеров/15.02.187507.05.1923/
Честване 115 години от убитите в
местността „Белия кръст”
Международен Джаз Фестивал Банско 2020
Фестивал за оперна и класическа музика
„Банско Опера фест”
Честване на 135-та годишнина от
Съединението на Княжество България с
Източна Румелия-съвместна проява на
Община Банско, Музеен комплекс-Банско
и читалище „Н. Вапцаров”
„Банско Балкан фест“ Фестивал на
Балканската музика
Честване на 112 години от обявяване
Независимостта на България, съвместна
проява на Община Банско, Музеен
комплекс и читалище „Н. Вапцаров”
Международен фолклорен фестивал
„Шарена стомна 2020”
Честване 240 години от рождението на
Димитър Т. Молеров/1780-1869/
Честване 270 години от рождението на Тома
Вишанов-Молера/роден около 1750 г./
Честване 225 години от рождението на
1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
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01 октомври

„Н. Вапцаров"
Читалище
„Иван Кюлев
1996”- с.Места

01-05 октомври

м. октомври

Велян Огнев/1795-1847/
Честване - Ден на възрастните хора
Тържества по случай празника на гр.
Банско - 5 октомври – 108 години от
Освобождението на Банско от турско
робство-концерти, срещи, изложби и др.,
съвместни прояви на Община Банско,
Музеен комплекс-Банско и читалище
„Никола Вапцаров”;

Читалище „Н.
Вапцаров"
Читалище „Н.
Вапцаров"
Читалище „Н.
Вапцаров" и
Музеен комплекс
- Банско

Концерт-спектакъл „40 години Бански
старчета”
Открит урок по повод 170 години от
рождението на Иван Вазов
„Слава вам“- честване на Деня на
народните будители, съвместна проява на
Община Банско, Музеен комплекс-Банско,
читалище „Н. Вапцаров” и училищата в гр.
Банско

м. ноември

Музеен
комплексБанско

м. ноември

Музеен
комплексБанско
Музеен
комплексБанско

Честване 185 години от построяването на
църквата „Св. Троица”/1835 г./ и 290
години от обновяването на църквата
„Успение Богородично”/около 1730 г./
Честване 170 години от построяването на
камбанарията/1850 г./

23 октомври
01 ноември

м. ноември

21 ноември

25 - 29 ноември

Читалище
"Н. Вапцаров"
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Честване 245 години от рождението на
Лазар Герман/1775-1840/
„Където да идеш, в дома да се върнеш” честване на Деня на християнското
семейство”
Международен Банско филм фест фестивал на планинарския филм
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2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

м.ноември

Читалище
"Н. Вапцаров"

Международен фестивал на изкуствата
"Утринна звезда"

03 декември

Централен
площад
„Н. Вапцаров"
Музеен
комплексБанско

Запалване на коледните светлини

07 декември

05-25 декември
м. декември

м.декември

31 декември

Честване 111 години от рождението на
Никола Вапцаров, съвместна проява на
Община Банско, Музеен комплекс и
читалище „Н. Вапцаров”
Традиционни зимни празници, Коледни
тържества и Новогодишни концерти
Откриване на зимен сезон 2020/2021

Читалище
„Н. Вапцаров"
Централен
площад
„Н. Вапцаров" и
Бъндеришка
поляна
Площад
Празник на добринишката капама
„Независимост”
гр. Добринище
Централен
Празничен концерт в Новогодишната вечер
площад
„Н. Вапцаров"
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