СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“
РАЙОННА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“

АПРИЛ

2 0 1 9 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
/кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/
02-05.04. - Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Среща на
децата от ДГ „Илинденче“ и от читалищната Школа по класически
балет „Ева“ с поета и композитора Борислав Мирчев, автор на
произведения на деца - в библиотеката.
03.04. - 140 години от обявяването на София за столица фотоизложба във фоайето на читалището.
11.04. - „Объркани“ - постановка на Младежката театрална
формация „Юлий“ при читалището с режисьор Велислава
Арнаудова - в The Art Foundation Sofia, 19.00 ч.
12.04. - По повод Деня на космонавтиката откриване на
фотоизложба за първите бойни изтребители у нас, съвместна изява
на Министерство на отбраната, Военна академия „Г. С. Раковски“ и
НЧ „Еп. Й. Щросмайер-2009“ - лекционна зала.
15 - 19.04. - Седмица на патрона на читалището Г. С. Раковски
Представяне на музикално-поетичния спектакъл „Памет“ на
Младежката театрална формация „Юлий“ в гр. Шумен - НЧ „Д.
Войников“ , в гр. Добрич и в гр. Каварна.
16.04. - Младежката театрална школа „Юлий“ представя спектакъла
„Предложение“ по Чехов в театър „Сълза и смях“, 19.00 ч.
17.04. - Поднасяне на цветя на паметната плоча на Г. С. Раковски Централен военен клуб, 11.00 ч.

17.04. - 198 години от рождението на Г. С. Раковски /1821-1867/ беседа пред ученици от Историческия и Литературния клуб при
ПГАВТ „А. С. Попов“ - библиотеката, 13.30 ч.
18.04. - Урок по родолюбие с Искрен Красимиров - съвместна изява
на читалището с Историческия клуб при ПГАВТ „А. С. Попов“ лекционна зала, 12.00 ч.
18.04. - Участие на деца от Ателие за изобразително изкуство „З.
Зограф“ при читалището в Общата художествена изложба,
организирана от ССНЧ - театър „Сълза и смях“ - фоайе, 17.30 ч.
19.04. - Цветница и Лазаровден - цветята в рисунката, поезията,
музиката и танца - празнична програма с участието на балет „Ева“,
възпитаници на класа по пиано, Младежка театрална формация
„Юлий“ - лекционна зала, 13.00 ч.
20.04. - Великденски концерт на възпитаниците от класа по пиано с
преподавател Петя Плугчиева - лекционна зала, 16.00 ч.
23.04. - Международен ден на книгата и авторското право. Среща с
представители от издателство „Еднорог“ и представяне на найновите литературни заглавия - библиотеката, 16.00 ч.
25.04. - Великден - беседа за празниците и тяхната символика пред
ученици от читалищните школи - библиотеката, 12.30 ч.
25.04. - Великденски концерт на балерините от Школата по
класически, модерни и характерни танци „Ева“ - лекционна зала,
17.30 ч.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2/
01.04. - „Светът е оцелял, защото се е смял“ - изложба от карикатури
и книги с хумористична тематика - в библиотеката.
02.04. - Международен ден на детската книга - изложба от нови
детски книги в библиотеката.
02.04. - „Книгите - нашите очи към света“. Ден на отворените врати четене на детски книжки в библиотеката. Рисуване по любими
текстове от детски книжки - в библиотеката - 10.00 ч.
02.04. - Открит урок и прожекция на филмчета, създадени през
учебната година от Детското студио за анимирани филми при
читалището.
12.04. - Откриване на фотоизложба по повод Деня на опазване на
паметниците на културата /13 април/ - в читалището.
16.04. - Ден на българската конституция - информационен кът.

18.04. - „Христос Воскресе“ - великденска изложба на Школата по
изобразително изкуство в Столична библиотека - детски отдел 18.30 ч.
18.04. Участие на Школата по изобразително изкуство в Общата
художествена изложба на ССНЧ.
19.04. - 143 години от Априлското въстание- информационен кът.
19.04. - Световен ден на планетата Земя - витрина с материали в
класната стая и библиотеката.
20.04. - „Да празнуваме Лазаровден и Цветница“ - празник в кв.
„Гевгелийски“ на сцената в градинката пред бл. 9 - рисунки на
асфалт, детско състезание за най-красив букет и венец, концерт на
школите при читалището.
22.04. - Изложба „Христос воскресе“ на Школата по изобразително
изкуство : рисунки, керамични пана, дървени дъски, картички,
конкурс за най-красиви шарени яйца - в читалището.
23.04. - Откриване изложба „Великден - благ ден“ в сградата на
районната администрация, 3 ет., фоайе на Школата по
изобразително изкуство.
м. април - Участие на балет „Меги денс“ в Национален шампионат
на изкуствата „Утринна звезда“ - София.
м. април - Участие на школите при читалището в МФ „Млади
таланти“, организиран от МОН и НДД.
м. април - Участие на Школата по изобразително изкуство в
международен конкурс за рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“.
м. април - Участие на балет „Меги денс“ в Столичен фестивал на
изкуствата, организиран в Дом на културата „Средец“.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
19.04. - Премиера на книгата „Покаяние, Господине“ на поета
Румен Леонидов по случай Лазаровден. Сбирка на литературния
салон към читалището заедно с Клуба на културните дейци - в
салона на читалището.
25.04. - Великденски детски куклен спектакъл „Трите прасенца“ за
децата от читалището. Томбола и викторина организира Клуба по
шахмат с ръководител Боряна Строкова - в салона.

30.04. - Великденско хоро в салона на читалището с танцов състав
„Болярка“. Празнична програма с оркестър „Брависимо“ , шарени
яйца и козунаци.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Отбелязване годишнина от рождението на генерала от пехотата
Павел Христов, участник в четири войни за национално
освобождение на България и кмет на София /1920 г./.
Организиране на фотоизложба
авиация“ - във Видин и Монтана.

„Българската

изтребителна

Честване на една година от откриването на паметника в парк „Св.
Троица“ на строителя на Захарна фабрика белгиеца Ернест
Солвей.
Отбелязване на годишнината от рождението на Юрий Венелин,
автор на книгата „Древните и днешни българи“.

