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Избрано от програмата
от 0.15 до 3.00 часа
Заедно след полунощ с Радио Пловдив
• Интервю с Димитър Туджаров - Шкумбата, който гостува в пловдивския клуб „Библиотеката”.
• Интервю с доц. Румен Жеков, който открива изложба „Посветено на моя приятел Кольо
Карамфилов” в галерия L’UNION, Пловдив.
• Галеристката Ваня Атанасова за изложбата „Яйцето” в галерия „Жорж Папазов”.
• Разговор с Велина Минева от Ихтиман, която демонстрира в Етнографския музей, Пловдив,
техниката „писани яюца”.
от 5.00 до 5.30 часа
Музика на народите
Песни от Южна Африка
от 5.30 до 6.00 часа
Българска народна музика
Двама уникални изпълнители на български фолклор: Радка Алексова и Стоян Величков
от 6.05 до 10.00 часа
Нашият ден
• Трудова борса: свободните работни места, обявени от дирекция „Бюро по труда”, Бургас.
• Разговор за Деня на Конституцията
• Какво свършиха депутатите преди края на зимната сесия
• 125 години от рождението на Чарли Чаприн
• Проверка за състоянието на паметните плочи на известни българи.
от 10.00 до 11.00 часа
Нашият ден – практично
• Въпрос на слушател за данък смет и сграда в малко населено място. Отговор на адвокат данъчно
право

• Как да изписваме яйца по традиционна българска стара рецепта? Гост: Светла Ракшиева от
Института по етнография на БАН.
• По пътя: срещаме ви с Ева Кулева - „треньор за живот” или специалист Live coach
от 11.00 до 12.00 часа
Трезор
• Гости: група „Севи” с нов сингъл и видео;
• Петър Салчев кани на Великденски концерт, представящ проекта му One ballad night;
• Преглед на седмичните класации на Billboard Hot 100 и Official UK Singles Top 40.
След новините в 12.00 часа
Темата на деня в 300 секунди
Кой печели, докато всички губим?
от 12.15 до 14.30 часа
Артефир
• Дни на отворените врати във Френския институт в София. Гост: Гийом Робер, директор на
института.
• Светла Ракшиева за ателиетата за писани великденски яйца в Института по етнология и
фолклористика с Етнографски музей при БАН
• Борислав Колев за новия му документален филм „Салто мортале”
• Независимото американско кино: Драматургът Майя Праматарова от Ню Йорк за панорамата на
филмите на режисьора Джим Джармуш и премиерата на новия му филм „Само любовниците остават
живи” в Ню Йорк.
• Авангардистът Венцислав Занков за новата му изложба „О, щастливи дни” в галерия „Райко
Алексиев”.
• Пловдивският скулптор СаркисНерсесян за новия му проект „Имигранти” в галерия „Астри”.
• Какво се случва: Израелският писател Етгар Керет представя новата си книга „Изведнъж на вратата
се чука”, сборник разкази – след 8 години затишие.
от 14.30 до 15.30 часа
Артефир: Музик мания
Проектите на Мария Мартинова – пианистката, която след успешна солова кариера се посвещава на
тангото, като създава ансамбъл „Тангуарда”.
от 15.30 до 16.40 часа
„1001 защо – Ефир знание”: Европа без граници
• Нови покани за участие по програмата на ЕС „Еразъм плюс” – разговор с Лъчезар Африканов,
началник отдел „Подкрепа за образователните политики” в Центъра за развитие на човешките
ресурси.
• Европа се смее: Съвременен хумор по литовски – представяне на книгата „Христоматия на
пияницата” от Херкус Кунчус в Столична библиотека.
• Евромъдрост: португалска пословица, представена от преводачката Здравка Найденова.
• Стани полиглот: по предложение на наши слушатели през месец април учим думи на езици извън
ЕС. Този път те ще бъдат на хинди – представя ни ги Мона Каушик, преподавателка в Центъра за
източни езици и култури при СУ „Св. Кл. Охридски”.
от 16.40 до 17.00 часа
„1001 защо – Ефир знание”: Светофар, радиоигра
от 17.00 до 17.30 часа

