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

Д Е К Е М В Р И 2 0 1 8 г.
РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
/кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/
01.12. – Световен ден за борба със спин. Дискусия на актьорите от
Младежката театрална школа „Юлий“ и презентация на
образователен филм, автор Владимир Мастиков – 11.00 ч.,
лекционна зала.
03.12. – Международен ден на хората с увреждания – беседа за
правата им пред представители от трета възраст – певци и
художници към читалището – 13.00 ч., репетиционна зала.
04.12. – Подреждане и откриване на Коледна изложба на Цветанка
Христова от ателие „Захарий Зограф“, гост Любомир Евтимов с
авторски творби – 17.00 ч., лекционна зала, 2 етаж.
05.12. – 225 години от рождението на Неофит Рилски /1793-1881/ кът и витрина. Беседа пред ученици от Историческия клуб при
ПГАВТ „А. С. Попов“ – в библиотеката.
05.12. – Международен ден на доброволеца. Среща на младите
доброволци на БЧК от ПГАВТ „А. С. Попов“ с УС на 3-ти
териториален център на БЧК в читалището – 13.00 ч., зала по англ.
език.

08.12. – Участие на Школата по класически балет, модерни и
характерни танци „Ева“ в Балканска танцова олимпиада – Руски
културно-информационен център.
08.12. – Участие на Школата по класически балет „Ева“ в Коледен
фестивал „Сребърна звезда“ – Модерен театър.
12.12. – Коледен конкурс по рисуване и подреждане на изложба на
детски творби от ателие „Захарий Зограф“ - фоайе.
15.12. – Коледен концерт на Школата по джаз и поп пеене в Джаз
клуб „София“ – 18.00 ч.
15.12. – „Камбанен звън“ – продукция на ученици по пиано и първа
среща с Дядо Коледа – 15.00 ч., лекционна зала.
20.12. – „Зимна приказка“ – коледна продукция на Школата по
класически балет „Ева“ – 17.00 ч., лекционна зала.
21.12. – Шоу „Коледно вълшебство“ за децата от всички читалищни
учебни форми – 9.30 ч., лекционна зала.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2/
3-7.12. - „Работилницата на Дядо Коледа“ – изработване на коледни
сувенири и подаръци от децата от Школата по изобразително
изкуство при читалището.
07.12. – Участие на балет „Меги денс“ в благотворителен концерт за
деца, пострадали от катастрофи в Дом на културата „Красно село.
07.12. – Участие на школите при читалището с ръчно изработени
сувенири и подаръци в благотворителния базар за деца, пострадали
при катастрофи – Дом на културата „Красно село“.
10.12. – „Рождество“ – изложба на детски рисунки на деца от
Школата по изобразително изкуство при читалището – в сградата
на районната администрация, 3 ет., фоайе.
12.12. – „Рождество“ – изложба на детски рисунки – в салона на
читалището.
12.12. – Благотворителен базар с коледни картички, сувенири и
рисунки от децата от Школата по изобразително изкуство – в
сградата на районната администрация – 2 ет., фоайе.

14.12. – „Коледна магия“ – фотоизложба за Коледните празници по
света - в библиотеката.
19.12. – Коледно тържество за децата от школите при читалището –
в салона.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
16.12. – Коледно тържество в салона на читалището, 18.00 ч.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Честване годишнината от рождението на генерала от пехота
Данаил Николаев.

РАЙОННИ ПРОЯВИ
09.12. – Коледен уоркшоп за детските градини „Коледа на картичка
2018“.
10.12. – „Рождество“ – откриване изложба на тематични рисунки на
деца от Школата по изобразително изкуство при НЧ „Роден край1931“ в сградата на район „Илинден“, 3 ет, фоайе.
12.12. – Благотворителен базар с коледни картички, сувенири и
рисунки от децата от Школата по изобразително изкуство при
НЧ „Роден край-1931“ в сградата на района, 2 ет., фоайе.
17.12. – Виртуална изложба на сайта на района и във фейсбук
„Коледа на картичка 2018 г.“.

