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

Ю Л И 2018 г.
РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
/кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/
Летен занимателен балетен курс за деца 4 – 12 години.
Летен занимателен курс за деца 4 – 8 години с изучаване на
английски език.
Летни занимания на музикалната школа – китара, ударни
инструменти.
Участия на читалищната Театрална
школа „Юлий“ в
международни театрални фестивали.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/
07.07. - Ден на шоколада – фотоизложба.
19.07. – 181 годни от рождението на Васил Левски – кът с
библиотечни и фотоматериали.
20.07. – Изложба с детски рисунки по повод „Илинден“ на
възпитаници на Школата по изобразително изкуство при
читалището.

15 -22.07. – Участие на деца от школите при читалището в Лятна
национална академия „Бъдещи звезди“ в гр. Банско.
02-31.07. – Детски летен лагер със занимания по рисуване,
английски език и танци.
Всяка събота и неделя – занимания на детската Еко-работилница.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
20.07. – 115 години от избухването на Илинденско-Преображенското
въстание – концерт в салона на читалището.
23.07. – 130 години от рождението на писателя Реймънд Чандлър.
Подреждане на кът и витрина с книгите на писателя.
30.07. – 200 години от рождението на Емили Бронте – подреждане на
литературен кът с книги на писателката в салона на библиотеката.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Съвместно с посолството на Р Хърватия отбелязване на техния
национален празник – Ден на държавността. Провеждане на вечер
на хърватската култура и духовност и приноса на хърватите за
развитието на България.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
20.07. – „Илинден“ – честване 30 години от създаването на района и
115 години от избухването на Илинденско-Преображенското
въстание:
17.00 ч. – Детска празнична програма с участието на композитора
Хайгашод Агасян – на лятната сцена в парк „Св. Троица“;
18.00 ч. – Възпоменателен ритуал, поднасяне на венци и цветя на
паметника на Илинденци в парк „Св. Троица“;
18.30 ч. – Празничен концерт на лятната сцена в парк „Св. Троица“
с участието на Мартина Иванова, Теди Еротеева, дуетът Христо и
Димитър, дуетът Милица и Асен и фолклорен танцов състав
„Анима“ – гр. Костинброд.
31.07. – Открита кинопрожекция на българските игрални филми
„Слава“ и „Скок“ – 20.30 ч. на лятната сцена в парк „Св. Троица“ –
вход свободен.

