СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН”

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“
Декември 2018 г.
Дата / час

Събитие

22.11. – 13.12.

„Коледа на картичка“ - работилница за коледни картички, организирана от кмета
на Район „Илинден“ и директорите на ДГ № 51 „Щурче“, ДГ № 52 „Илинденче“, ДГ
№ 153 „Света Троица“ и ДГ № 179 „Синчец“

04.12. – 17.00 ч.

Коледна изложба на Цветанка Христова от Ателие „Захарий Зограф“
- НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ - лекционната зала

10.12. – 11.00 ч.

Изложба „Рождество“ – организирана от Район „Илинден“ и НЧ „Роден край –
1931“. Рисунки на деца от школата по изобразително изкуство при читалището
- Район „Илинден“, 3. етаж, фоайе

10.12. – 13.00 ч.

Коледна изложба на рисунки на ученици от 3. СУ „Проф. Марин Дринов“
- 3. етаж, в училището

25 годишен юбилей на 33. ЕГ „Света София“
10.12. – 18.00 ч.
- Синдикален дом на транспортните
„Освобождение“)

12.12. – 11.00 ч.

работници

(бивше

кино

Благотворителен базар - организиран от Район „Илинден“ и НЧ „Роден край –
1931“. Коледни картички, сувенири и рисунки на деца от школата по
изобразително изкуство при читалището
- Районна администрация „Илинден“ – 2. етаж, фоайе

12.12. – 17.00 ч.

„Рождество Христово“ – изложба на децата от школата по изобразително
изкуство при НЧ „Роден край – 1931“
- в салона на читалището
Коледна изложба

12.12. – 11.00 ч. Рисунки на децата от Ателие „Захарий Зограф“ при НЧ „Г. С. Раковски – 1925“
- във фоайето на читалището

Посещение на Музейко – за деца от началния курс от 3. СУ „Марин Дринов“.

14.12. – 10.00 ч. Организирано от кмета на район „Илинден“ в качеството му на председател на Местна

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Коледен форум театър

14.12. – 12.30 ч. Организиран от кмета на район „Илинден“ за деца от началния курс от 45. ОУ

„Константин Величков“
- актовата зала на 45. ОУ „К. Величков“, ул. „Пловдив“ № 20

14.12. – 11.00 ч.

„Коледна магия“ – фотоизложба за коледните празници по света
- в библиотеката на НЧ „Роден край – 1931“

15.12. – 18.00 ч. Коледен концерт на Школата по джаз и поп пеене при НЧ „Г.С.Раковски-

1925“
- в Джаз клуб „София“

15.12. – 15.00 ч.

„Камбанен звън“ – продукция на ученици по пиано и среща с Дядо Коледа
- в НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, лекционна зала

16.12. – 18.00 ч.

Коледно тържество
- в салона на НЧ „Гоце Делчев – 1927“

17.12. – 17.30 ч.

Традиционен рождественски концерт на децата от ДГ № 153 „Св. Троица“
- в църквата „Света Троица“, парк „Света Троица“

18. – 22.12.

Сурвакарите на 43. ОУ „Христо Смирненски“
Изработване на традиционни сурвачки и представяне на обичая „Сурвакане“
- районна администрация „Илинден“, 4. етаж

18.12.

Благотворителен коледен базар на сладкиши
Организиран по инициатива на ученици от 33. ЕГ „Св. София“ в подкрепа на
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – ж.к.
„Люлин“
- в актовата зала на 45.ОУ „К. Величков“, на ул. „Пловдив“ № 20

Връчване на годишните награди на Кмета на район „Илинден“ за участие и
постижения в Районно първенство на Ученически игри и принос в
19.12. – 11.30 ч.
развитието на спорта в района
- районна администрация „Илинден“, 3. етаж, фоайе

19.12. – 17.00 ч.

Коледно тържество на децата от школите при читалището
- НЧ „Роден край – 1931“, салона

Благотворителен коледен бал
Организиран от учениците от 33. ЕГ „Св. София“ в подкрепа на Център за
19.12. – 17.30 ч.
настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – ж.к. „Люлин“
- в актовата зала на 45. ОУ „К. Величков“, на ул. „Пловдив“ № 20

20.12. – 10.30 ч.

Благотворителна сурвакарска програма на деца от ДГ № 158 „Зора“
- Дом за ветерани на културата, ж.к. „Захарна фабрика“

20.12. – 11.30 ч.

Сурвакарска програма на деца от ДГ № 158 „Зора“
- районна администрация „Илинден“, 3. етаж, фоайе

„Зимна приказка“
20.12. – 17.00 ч. Коледна продукция на школата по класически балет „Ева“. Гост – Дядо Коледа
- НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, лекционна зала

21.12. – 9.00 ч.

Благотворителен коледен базар на децата от 45. ОУ „К. Величков“
- в училището

21.12. – 9.30 ч.

Шоу „Коледно вълшебство“
От и за децата от школите при НЧ „Г. С. Раковски – 1925“
- НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, лекционна зала

