Столична община – район „Илинден“
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ЛЯТНА ПРОГРАМА – 2022

Г.

01.06.2022 – 31.08.2022 г.
ВРЕМЕ НА
СЪБИТИЕ / ЗАНИМАНИЯ

ПРОВЕЖДА
НЕ

1. юни –

09:30 ч.

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

ДЕТАЙЛИ

ОРГАНИЗАТОР

Лятна сцена в

ФПБЗН при

Демонстрации на

„Предизвикателство в

парк „Света

Академия на МВР

доброволци, на пожарна и

пожарната за Деня на

Троица“

и ГД „Пожарна

спасителна техника,

безопасност и

Детско състезание „Спаси

защита на

Мечо“, предизвикателство

населението“ на

за пожарникари

детето“

МВР, в
партньорство с
Район „Илинден“
1. юни - Детски

11:00 ч.

Лятна сцена в

//-//-//-//-//-//

Заключителен концерт на

концерт на

парк „Света

„Предизвикателство в

Представителния

Троица“

пожарната за Деня на

оркестър на

детето“

Академията на МВР
1. юни – „Заедно на

11:00 ч.

Деня на детето“

кв. Гевгелийски”,

НЧ „Роден край –

Изложба на детски рисунки

в градинката

1931“

на открито, рисунка на

пред бл. 9

асфалт, томбола, игри и
забавления

1. юни - „Да

18:30 ч.

Лятна сцена в

НЧ „Роден край –

Детска музикално-

отпразнуваме заедно

парк „Света

1931“, в

развлекателна програма,

Първи юни“

Троица“

партньорство с

съставена от песни,

Район „Илинден“

музика и танци, анимация
и приказни герои, рисуване,
много игри и забавления

2. юни – Изложба,

10:00 ч.

посветена на Ботев

Фоайе и

НЧ „Г. С. Раковски

Фотоси, снимков

библиотека на

– 1925“

материал, произведения,

НЧ „Г. С.

книги от и за Христо

Раковски –

Ботев

1925“
2. юни – „Земя на

Киносалон на НЧ НЧ „Г. С. Раковски

Музикално-поетична

българите” -

„Г. С. Раковски –

интерпретация на

поетично-музикален

1925“

спектакъл на
Младежка театрална
трупа „Юлий“

19:00 ч.

– 1925“

героизма на Ботев и
неговите съвременници

4. юни – Рок концерт

17:00 ч.

Лятна сцена в

DRAGO DRUMS

Рок концерт на

на Училище за звезди

парк „Света

SHCOOL, в

възпитаниците на DRAGO

DRAGO DRUMS

Троица“

партньорство с

DRUMS SHCOOL, ментори

SHCOOL – по случай

Районна

– Драгомир Ганчев и Иван

Световния ден за

администрация

Несторов от група АТЛАС

защита на децата,

„Илинден“

жертви на насилие
7. юни – Годишен

17:00 ч.

Лекционна зала

НЧ „Г. С. Раковски

Музикални изпълнения при

заключителен урок на

на НЧ „Г. С.

– 1925“

отворени врати на

класа по пиано на

Раковски –

възпитаници на класа по

проф. Богдана Попова

1925“

пиано на проф. Богдана
Попова

16. юни – Годишно

18:30 ч.

Киносалон на НЧ НЧ „Г. С. Раковски

Концерт и представяне на

представяне на

„Г. С. Раковски –

възпитаниците на

школите по изкуства

1925“

– 1925“

школите по музикални и

при НЧ „Г. С.

сценични изкуства при

Раковски – 1925“

Читалището

17. юни – Годишен

Лекционна зала

НЧ „Г. С. Раковски

Концерт на възпитаници

концерт на класа по

на НЧ „Г. С.

– 1925“

на класа по китара при

китара с

Раковски –

преподавател Милен

1925“

Джуров

18:30 ч.

Читалището

1. - 31. юни

18:00 ч.

„Ваканция, добре

кв. Гевгелийски”,

НЧ „Роден край –

ул. „Попчево” 20

1931“

Изложба на детски рисунки

дошла!”
1.- 31. юни „Уча се да

Понедел-

кв. Гевгелийски”,

НЧ „Роден край –

Занимания по рисуване за

рисувам“

ник и

ул. „Попчево” 20

1931“

децата от кв.

петък

„Гевгелийски“

12.-15.07. – Детски

Всеки ден

Лятна сцена в

Районна

В рамките на 4 дни ще

театрален фестивал

от 11:00

парк „Света

администрация

бъдат представени 6

„Веселият

ч.

Троица“

„Илинден“

театрални постановки за

Патиланец“

деца, изпълнени от

(За подробна информация
относно спектаклите вижте
меню „Афиш“ на сайта на
Район „Илинден“)

професионални и любители
актьори

20. юли – „Героите

09:00 –

кв. Гевгелийски”,

НЧ „Роден край –

Изложба на детски

на Илинденско-

17:00 ч.

ул. „Попчево” 20

1931“

рисунки, посветена по

Преображенското

случай празника на район

въстание“

„Илинден“

1.- 31 август –

09:00 –

кв. Гевгелийски”,

НЧ „Роден край –

Изложба на детски книги в

„Каралийчев за

17:00 ч.

ул. „Попчево” 20

1931“

библиотеката на

децата”

Читалището по случай
120 години от рождението
на Ангел Каралийчев

1.- 31 август –

09:00 –

кв. Гевгелийски”,

НЧ „Роден край –

Изложба на детски рисунки

„Летни приключения”

17:00 ч.

ул. „Попчево” 20

1931“

Летни занимания по

Понедел-

НЧ „Г.С.

НЧ „Г.С. Раковски

Музикална школа. Клас по

музика в класа на

ник и

Раковски -

-1925”

ударни инструменти

Венцеслав Арсов

четвър-

1925”, стая

тък,

206

НЧ „Г.С. Раковски

Занимания по балет

11, 00 ч.
Лятна школа по

Вторник

балет в класа на Ева

и четвър- Раковски -

Желева

тък

1925”, зала

16,30-

”Клара”, III

17,30 ч.

етаж

Понедел-

НЧ ”Г.С.

НЧ „Г.С. Раковски

Отворени врати в

ник –

Раковски -

-1925”

библиотеката

петък

1925”, III етаж

„Лято с книга в ръка“

9,00 –
17,30 ч.

НЧ ”Г.С.

-1925”

