
Събитията в 
Габрово през 
декември



1 декември , 18:00 часа 
Откриване на Годишна изложба “Пъстър свят“ - Школа „Елиза АРТ“ 

С участието на музикална школа “Звезди в аванс“ – Ваня и Радослав Талеви и 

оперната певица Ивелина Рашкова
Зала „Възраждане“   
1-14 декември 

Представителна експозиция от фонда на ХГ „Христо Цокев” 
ХГ „Христо Цокев“, зала „Проф. Минчо Минчев”, 2 ет.  

1-31 декември 
Представителна експозиция от фонда на ХГ „Христо Цокев” 

ХГ „Христо Цокев“, зала „Проф. Кънчо Цанев”, 1 ет.  
1-31 декември 

Изложби Музей „Етър“  
„Вратата на спомените“ 

РЕМО „ЕТЪР“, Изложбена зала над Хлопкарска работилница
Ретроспективна изложба „Христо Маринов – майсторът творец“ 
РЕМО „ЕТЪР“, Изложбена зала над Хлопкарска работилница 

„Строителните занаяти на Стара планина“ 
РЕМО „ЕТЪР“, Изложбена зала над Шарланджийска работилница 

1-31 декември 
Ретроспективна изложба „Кою Янков“ 

Национален музей на образованието, Зала за временни изложби 
Изложба „В прегръдките на Дядо Коледа” рисунки на възпитаници 

от школата по изобразително изкуство "Елиза арт" 
Национален музей на образованието, Арт коридор



2  декември

Самостоятелна изложба „2015 <-----> 2022” на проф. д-р Красимир Русев
Художествена галерия „Христо Цокев“, зала „Япония”, 3 ет.

 

 
 

 
 1-31 декември 

 
3 декември , 18:00 часа 

Съботно приключение в театъра гостува ИССЪН БОШИ - японски театър 
Драматичен театър 

2  декември , 18:00 часа 
Откриване на Изложба „Христо Мандев - творчество” 

Национален музей на образованието, Kино зала 

 
5 декември , 15:00 часа 

Международен ден на доброволеца  - „Мост на доброто“ 
Хотел „Мак“  

Училище за коледари, младежка образователна програма 
Организатор: РЕМО „ЕТЪР“ 

02.12 – 14:00 – 17:00 часа           08.12 – 14:00 – 17:00 часа 
09.12 – 14:00 – 17:00 часа           14.12 – 14:00 – 17:00 часа 

19.12 – 14:00 – 17:00 часа 
Зала „Възраждане“, фоайе II-ри етаж 

Коледен театрален Фестивал  
СВЕКЪРВА  

Всички зрители от фестивала участват в томбола с награди.
Драматичен театър 

6 декември , 19:00 часа



6 декември , 18:00 часа 
Запалване на светлините на коледната елха, 

с участието на ДТ „Рачо Стоянов“ с “ Коледна миниатюра“ и 
с музиката на Оркестър „Габрово“ 

Пл. „Възраждане“ 

 

 
7 декември 

140 години от рождението на Георги Михов Райчев (1882-1947) - 
български писател и драматург 

РБ „Априлов-Палаузов“, Витрина в Заемна за възрастни  
7 декември ,  19:00 часа 
Коледен театрален фестивал  

ОТЧАЯНИ СЪПРУЗИ
Всички зрители от фестивала участват в томбола с награди.

Драматичен театър 
 8 декември ,  19:00 часа 
Коледен театрален Фестивал

ВЕЧЕРЯ С ПРИЯТЕЛИ 
Всички зрители от фестивала участват в томбола с награди

Драматичен театър

9 декември ,  19:00 часа 
Коледен театрален фестивал 

ДВАНАЙСЕТА НОЩ
Всички зрители от фестивала участват в томбола с награди.

Драматичен театър



 

 

80 години от рождението на Стефан Ламбов Данаилов 
(9.12.1942 - 27.11.2019) - български актьор. 

Презентация във Facebook и Youtube, витрина в централното фоайе. 
РБ „Априлов-Палаузов“  

Коледен театрален фестивал 
ТЕЛЕФОННА ЛЮБОВ 

Гостува театър “Искри и сезони” 
Всички зрители от фестивала участват в томбола с награди.

Драматичен театър

9 декември

10 декември , 19:00 часа 

11 декември , 19:00 часа 
Коледен театрален фестивал
ЕДНА ГОЛЯМА, СЕДЕМ МАЛКИ 

Гостува театър “Хенд” и актьорски клас на Теди Москов 
Всички зрители от фестивала участват в томбола с награди.

Драматичен театър 

11 декември , 20:30 часа 
Теглене на наградите от Коледен театрален фестивал, най-голямата от 

които е пътуване до Лондон и билети за мюзикъла 
"The Lion King"в Lyceum Theatre в Лондон. 

Драматичен театър

 
Св. Спиридон – покровител на занаятчиите 

Св. Литургия в църквата „Свето Богоявление“, 11:00 ч. 
Ретроспективна изложба „Христо Маринов – майсторът творец”, 11:30 ч. 

РЕМО „ЕТЪР“

12 декември , 11:00 часа



 
 
 

 
 

  
  

 
12 декември , 17:30 часа 

14 декември , 19:00 часа 
КОЛЕДНА МУЗИКА 

Габровски камерен оркестър 
Солисти: Деворина Гамалова - цигулка, Божидар Пенев - орган. 

В програмата творби от Антонио Вивалди, Пиетро Локатели, Антонио Салиери, 
Йохан Щраус, Димитър Ненов, Дмитрий Шостакович, Георгий Свиридов и 

популярни коледни песни 
Художествена галерия "Христо Цокев" 

15 декември , 17:30 часа 
Изложба „Зимна приказка“, 

Школа за приложно изкуство „Ива Пенчева“ 
зала „Възраждане“  

15 декември , 18:00 часа 
Коледен концерт НЧ „Габрово-2002“
С участието 17 творчески състава 

Вход: Свободен 
Спортна зала „Орловец“ 

15 декември , 18:30 часа 
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НЧ “АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ” 

Зрителна зала на НЧ „Априлов-Палаузов“ 

Откриване на Детско коледно градче, с участието на Държавен куклен 

театър и с музиката на Оркестър „Габрово“ 
Градинката с мечето 



 

16 декември , 17:30 часа 
Откриване на „Годишна изложба на габровските художници” 

ХГ „Христо Цокев“, зала „Проф. Минчо Минчев”, 2 ет.  
17 декември , 10:00 часа 

Коледа в Шести участък - коледен дух зад всеки ъгъл… 
Шести участък  

18 декември , 11:00 часа 
ПРЕМИЕРА - "Джуджето, което не работи" 

Представление за деца с гост Дядо Коледа, който раздава подаръци. 
Държавен куклен театър – Габрово       

19 декември , 19:00 часа 
ВОЙНАТА НА МИКЕЛАНДЖЕЛО 

С уч. на Димо Димов, Веселина Михалкова (гост),
Любомира Башева и др. 
Драматичен театър 

„Коледна магия“ - творчески ателиета за изработване на 
поздравителни картички 

РБ „Априлов-Палзаузов“, Детски отдел 

17-25 декември

19-23 декември , 13:00 - 15:00 часа

Коледен базар с музиката на Оркестър „Габрово“ 
Организатор: Фондация “ОТ БГ”

Пл. „Възраждане“ 



 

20 декември , 18:00 часа 
Спортист на годината 
Зала „Възраждане“  

20 декември , 18:00 часа 
КОЛЕДЕН ГАЛА КОНЦЕРТ 

Солисти, хор и оркестър на  МДТ “К. Кисимов” В. Търново 
Драматичен театър 

"Джуджето, което не работи" - представление за деца с гост 
Дядо Коледа, който раздава подаръци 
Държавен куклен театър - Габрово    
21 декември , 19:30 часа 
ИСТОРИИ С АРОМАТ НА КОЛЕДА 

 с участието на всички актьори на ДТ Габрово 
Драматичен театър 

21 декември , 18:00 часа

22 декември , 18:00 часа 
"Джуджето, което не работи" - представление за деца с гост 

Дядо Коледа, който раздава подаръци 
Държавен куклен театър - Габрово   
22 декември , 18:30 часа 

КОЛЕДНА БЪРКОТИЯ  
с участието на Дядо Коледа 

Драматичен театър 



 
22 декември , 19:00 часа 

Коледен Концерт на Васил Петров и Русенска опера 
Зала „Възраждане“ 

 
23 декември , 18:00 часа 

"Джуджето, което не работи"- представление за деца с гост Дядо Коледа, 
който раздава подаръци 

Държавен куклен театър – Габрово   

24 декември 
95 години от рождението на Мери Хигинс Кларк (1927-2020) - американска 

писателка 
РБ „Априлов-Палаузов“, Витрина във Филиал 3 

25 декември 
380 години от рождението на Исак Нютон (1642-1727) - английски физик, 

математик, астроном, философ, алхимик и богослов. 
Кът в Читалня „Природоматематически и приложни науки“ 

Пл. „Възраждане“  
25 декември , 11:00 часа  

ОЙ КОЛЕДО, МОЙ КОЛЕДО! 
С участието на ДФА „Габровче“ и Оркестър „Габрово“ 

Пл. „Възраждане“ 



Коледуване в МАИР Боженци, с участието на ДФА „Габровче“, 
Събитието е безплатно. Организатор: МАИР "Боженци"

Мегдана в МАИР „Боженци“   
26 декември 

130 години от рождението на Дан Колов (Данчо Колев Денев) 
(26.12.1892 г., Сенник, Севлиевско - 26.03.1940 г.) - състезател по свободна 

борба със световна слава, известен като Балканския лъв, дарител 
РБ „Априлов-Палаузов“, Витрина в централното фоайе  

26 декември , 11:30 – 13:30 часа 
Коледари в музея, възстановка на обичая Коледуване 

РЕМО „ЕТЪР“ 

25 декември , 12:30 часа 

28 декември 
„Вечните книги и великите филми” - презентация на www.libgabrovo.com 

по повод Световния ден на киното. 
РБ „Априлов-Палаузов“ 

 
30 декември , 20:30 часа 

Празнични илюминации  
Пл. „Възраждане“ 

30 декември , 19:00 часа
Под звездите на Габрово с Влади Ампов - Графа 

и Михаела Филева, с участието 
на група *Tryavna Revival* 

Пл. „Възраждане“


