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                 ОБЩИНА ШУМЕН 

              ОТДЕЛ „КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“ 
   

   9700 гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, 
     тел.: 054/857 751, факс: 054/800 400 

                                       e-mail: kultura@shumen.bg 
 

КУЛТУРНА ПАНОРАМА 
2021 г. 

 

месец април 

 

 
1 април – 30 април 

Художествена Галерия „Елена Карамихайлова“ ще бъде отворена за 
единични посещения. 
В залите на първия и втория етаж са експонирани творби от фонда на 
галерията в две тематични експозиции. На І етаж  може да бъде 
разгледана експозицията „Съвременни български художници“, а на втория 
етаж експозицията посветена на изтъкнати творци от Шумен „Имена в 
българското изкуство от Шумен“. 

 ХГ „Елена Карамихайлова“ – Шумен от 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Организатор: ХГ „Елена Карамихайлова“ – Шумен – 054 / 830 673; 
                                                                                       054 / 830 504 

1 април  

       „Готови за приключение, Автомобилно рали Будапеща – 
Константинопол, 1912“ – гостуваща изложба на Унгарския културен 
институт  

 В къща – музей „Лайош Кошут“ 
          Организатор: Регионален исторически музей – Шумен – 054 / 875 487 
    

2 април  

      „Батак 1876. Хроника на една безсмъртна пролет“ – гостуваща 
изложба на Исторически музей – Батак 

 Регионален исторически музей – Шумен, Мраморно фоайе, II ет. 

         Организатор: Регионален исторически музей – Шумен – 054 / 875 487 

    

6 април  

      „Седмица на гората“ – почистване в района на парка, Паметника и 
заслоните 

 НЧ „Евролил-2005“   и ПП „Шуменско Плато“. 

          Организатор: НЧ „Евролил-2005“   - 0899218003 
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8 април  

 Симфоничен концерт със солист Георги Черкин /пиано/ и диригент 
Станислав Ушев 

 18.00 ч. – концертна зала „Проф. Венета Вичева“ 
Организатор: Симфониета Шумен – 0897321033 
 

 

8 април  

„Международен ден на ромите“  

 НЧ „Евролил-2005“    

         Организатор: НЧ „Евролил-2005“   - 0899218003 

 

9 април  

„Символи на суетата“ – временна експозиция, собствен фонд 

 Регионален исторически музей – Шумен, Мраморно фоайе, II ет. 

         Организатор: Регионален исторически музей – Шумен – 054 / 875 487 

    

 

11 април  

„Огнивото“ – спектакъл на ДКТ – Търговище 
 19.00 часа – голяма зала на ДКТ „Васил Друмев“ 

         Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                     0896140044 

13 април  

„Боинг Боинг“ от Марк Амолети – спектакъл на ДКТ – Плевен 
 19.00 часа – голяма зала на ДКТ „Васил Друмев“ 

          Организатор: ДКТ „Васил Друмев“ – 0895546150 
                                                                      0896140044 
 

15 април  

 Симфоничен концерт със солист Марио Хосен /пиано/ и Лиляна 
Кехайова /виолончело/, диригент Станислав Ушев 

 19.05 ч. – концертна зала „Проф. Венета Вичева“ 
         Организатор: Симфониета Шумен – 0897321033 
 

22 април  

 Симфоничен концерт със солист Емануил Иванов /пиано/ и диригент 
Станислав Ушев 

 19.05 ч. – концертна зала „Проф. Венета Вичева“ 
          Организатор: Симфониета Шумен – 0897321033 
 

26 април  

      „Open training“ – концерт на танцовите формации от ОМД 
 16.30 ч. – концертна зала Общински младежки дом 

 Организатор: Общински младежки дом – 0897515059 
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 27 април  

       „Сбъдната мечта“ – концерт на ГДО „Михаил Биков“ 
 18.30 ч. – концертна зала Младежки дом 

          Организатор: НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ – 054 / 800 334  
 
 
 

29 април  

 „CLASSIC, POP-ROCK SYMPHONY“ с квартет „ГеоМарЧаЛо“  и диригент 
Георги Милтиядов 

 19.05 ч. – концертна зала „Проф. Венета Вичева“ 
          Организатор: Симфониета Шумен – 0897321033 
 

                                                          
 
При усложняване на епидемичната обстановка е възможно някои от 
събитията да бъдат отложени. 
 
Културната панорама може да се актуализира и допълва периодично. 


