ТЪРЖЕСТВА ЗА ДЕНЯ НА ГРАД ХАСКОВО
6 - 10 септември 2018 год.
6 септември 2018 г. /четвъртък/
09.00 стадион „Хасково“
09.30 тенис кортове „Хасково“
10.00 ул. „Отец Паисий“
10.30 РИМ - Хасково
Зала „Родолюбие“
11.00 пл. „Свобода”
17.30 ХГ „Ат. Шаренков“
18.00 пл. „Свобода“
19.00 пл. „Свобода“
20.00 ОНЧ „Заря“

Футболен турнир в памет на Богомил Попов
Турнир по тенис на корт
Откриване на изложба „Властелините на
Родопите“
Откриване на фотоизложба „Хасковци, завършили
образованието си в европейски университети в
края на XIX и началото на XX век“
Тържествен ритуал по случай Съединението на
България. Концерт на Народен оркестър Хасково
и Танцов ансамбъл „Южняци“
Откриване изложба на Димитър Рашков
Концерт на Групи за стари градски песни
„Нежни думи“, „Лотос бял“ и „Детелини“
Концерт на Представителен ансамбъл за народни
песни и танци „Китна Тракия“
Концерт на Камерен оркестър Хасково и Рок група
„Hangar 42“

7 септември 2018 г. /петък/ - „МАГИЯТА НА МЛАДОСТТА“ – Ден, посветен на
младите хора
09.30 тенис кортове „Хасково“
10.00 парка пред Мл. център
11.00 РБ „Хр. Смирненски“
11.30 пл. „Свобода“
17.00 РИМ – Хасково
Изложбена зала
18.00 ДКТ „Иван Димов“

Турнир по тенис на корт
Детски шахматен празник
Откриване изложба на Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ – „Книги, посоки,
публики“
Концерт на Духов оркестър и Мажоретен състав
Хасково
Откриване на изложба „Втория по големина
в света кристален череп и представяне на
минерали“
Театрална постановка „Happy Land“ съвместен спектакъл на мобилна театрална трупа
„Сърбеж“ – гр. Крефелд, Германия и младежка
театрална трупа „Малък младежки театър зад
пазара“ към Младежки център –Хасково

19.00 ул. „П. Евтимий“ № 2
19.00 пл. „Свобода“
20.00 пл. „Свобода“

XXXVIII Национален турнир по спортен бридж
„Хасково 2018“. Двойков турнир – мемориал
„Илия Делиев“
Концерт на Група „SEVI“
Концерт на Група „Deep Zone Project“

8 септември 2018 г. /събота/
08.30 ц. “Св. Богородица”
09.00 пл. „Общински“
09.30
09.30
10.00
10.00

тенис кортове „Хасково“
зала „Спартак“
пл. „Свобода“
ул. „П. Евтимий“ № 2

10.30 пред ХГ „Форум“
11.00 РИМ - Хасково
Зала „Нова история“

11.30 пред ДКТ „Иван Димов“
12.00 ДКТ “Иван Димов
13.30 зала „Дружба“
15.30 зала „Дружба“
16.00 арка на парк „Кенана“
16.30 зала „Дружба“

17.00 пл. „Свобода“
17.30 ХГ „Форум“
18.00 пл. „Свобода“
19.00 пл. „Свобода“
20.00 КСК „Спартак“
21.00 КСК „Спартак“

Тържествена литургия по случай Рождество
Богородично
Тържествен ритуал по издигане на
Националното знаме
Турнир по тенис на корт
Открит турнир по тенис на маса за деца
Парад на ретро автомобили
XXXVIII Национален турнир по спортен бридж
„Хасково 2018“. Отборен турнир за купата на
община Хасково
Демонстрация на занаята „Грънчарство“, с
участието на децата от школа „Колорит“
Откриване на временна експозиция „Хасково
от края на XIX до средата на XX век“.
Представяне на фотоалбум „Левски, революцията
и хасковския род на Хаджи Иванчо Минчев“,
изготвен по повод 180 год. от рождението на Хаджи
Иванчо Минчев
Концерт на Духов оркестър Хасково
Церемония “Почетен гражданин на Хасково”,
с участието на Квартет „BELCANTO“
Турнир по минибаскетбол
Баскетболен мач между ветерани и юноши от
Баскетболен клуб „Хасково“
Състезание по приложно колоездене
Тържествена церемония по удостояване с отличието
„Почетен знак на град Хасково“ и „Почетни звания“
от Българска федерация по баскетбол по повод
85 год. от създаването на баскетбола в град Хасково
Театър „Дани и Деси“ представя детския куклен
спектакъл „Пеперудена магия“
Откриване изложба на Константин Гърнев
Празнична торта за децата на Хасково
Концерт на Фолклорен танцов ансамбъл
„Златна Тракия“
Концерт на Валя Балканска и Оркестър „ Каба гайди“
с участието на Петър Янев
Държавна опера - Стара Загора представя „Queen
Tribute concert – Шоуто продължава“. Диригент:
Димитър Косев. Вокал: Теодор Койчинов, със
специалното участие на Елена Баръмова. Божидар

22.30 КСК “Спартак”

Тонев – китара, Александър Тумангелов – барабани,
Павел Цонев – клавир и вокали, Таньо Сандев – бас
китара и вокали, Елена Петрова – вокали, Ванина
Колева – вокали. Оркестрации: Свилен Димитров и
Пламен Проданов. Оркестър и хор на Държавна
опера - Стара Загора
Празнични фойерверки

9 септември 2018 г. /неделя/
09.00 кино „Химик” – пл. „Свобода” Лекоатлетически крос „Ванко Дяков”
09.30 ул. „П. Евтимий“ № 2
XXXVIII Национален турнир по спортен бридж
„Хасково 2018“. Отборен турнир за купата на
община Хасково
09.30 зала „Спартак“
Открит турнир по тенис на маса за деца
09.30 тенис кортове „Хасково“ Турнир по тенис на корт
10.00 пл. „Свобода“
„Стара хартия за нова книга“ с Книжен център
„Гринуич“ и ЕКОПАК. Участват детски формации
и спортни клубове от град Хасково
13.00 пл. „Общински”
Награждаване на победителите от
лекоатлетически крос „Ванко Дяков”
16.00 стадион „Хасково“
Международна игра „Можем заедно“
18.00 пл. „Свобода“
Концерт на Фолклорен танцов ансамбъл „Хасково“
19.00 пл. „Свобода“
Концерт на Балет „Тангра“
20.00 пл. „Свобода“
Флашмоб „Граждани на Европа“
10 септември 2018 г. /понеделник/
09.30 тенис кортове „Хасково“
10.00 пл. „Атлантически“
10.30 РБ „Хр. Смирненски“
Детски отдел
11.00 пл. „Свобода“
17.30 РИМ – Хасково
Зала „Археология“
18.00 бул. „Съединение“ № 98
19.00 пл. „Свобода“
20.00 пред „Младежки център“

Турнир по тенис на корт
Европа – култура и наследство
Откриване на изложба „Моето лято“
Концерт на Клуб по спортни танци „Хасково“
и Балет „Рона“
Дискусия за развитието и перспективите на
хасковската крепост, с участието на проф. Пламен
Павлов
Автородео
Концерт на Група „Different Highway“
„40 години Дискотечна дейност в град Хасково“ –
Дискотека на открито, с участието на DJ Балъка –
Петко Василев, DJ Пешков – Петър Викторов,
DJ Феликса – Наско Карашлиев, DJ KK – Краси
Кетанов, DJ Живко Микс, Памела Калоянова от
„Гласът на България“ и Теодор Стоянов от
„Х Factor“

От 6 до 10 септември, пл. „Атлантически“ – Базар на занаятите „ Българско е ! “

