СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ИЛИНДЕН“

ЛЯТНА
КУЛТУРНА ПРОГРАМА
АПРИЛ – АВГУСТ 2016 г.
открита сцена в парк „Света Троица“
АПРИЛ
22 април

Приказно-спортен празник в парк „Света Троица“ – финал на Приказноспортна кампания „Андерсениада в Илинден“, финансирана от Столична
община по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие
на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в
подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018
година“

27 април

16.00 ч.

„От приказка до приказка на Андерсен“ - лекоатлетически крос, с
участието на ученици от районните училища и деца от ЦДГ № 53 „Св.
Троица“, спортни игри

17.00 ч.

Заключителна приказно-развлекателна програма на лятната сцена театрална миниатюра, детска атракционна програма, връчване на
награди на участниците в Кампанията от Кмета на район „Илинден“.

10.00 ч.

Екохепънинг – закриване на пролетната кампания за почистване на
София, съвместно с „Екобулпак“ АД, ученици от 3. СОУ „М. Дринов“ –
почистване на парк „Св. Троица“, концерт
МАЙ

4 май

18.00 ч.

Концерт на ансамбъл „Гоце Делчев“
по повод 113 години от смъртта на патрона на ансамбъла

5 май

11.00 ч.

Поднасяне венци и цветя пред Военния паметник в парк „Св. Троица“
в навечерието на 6 май – Денят на храбростта и на българската армия

27 май

10.00 ч.

Пленер по рисуване на ученици от 3. СОУ „М. Дринов“ и изложба-базар
на техни произведения – рисунки, картички, сувенири и др.

ЮНИ
01 юни

18.00 ч

Концерт и изложба на участниците в проект „Работилница „Мъдростта
на народа ни“ по програма „Дъга“, организирани от
НЧ „Роден край-1931“ и със специалното участие на танцьори от
Ансамбъл „Гоце Делчев“.

8, 9, 10 юни

10.00 ч

12 юни

10.00 ч.

„Вода в решето“ – Младежки фолклорен арт фестивал – заключителен
концерт, организатор Фондация „Фолклора и детето“

21 юни

18.00 ч.

Благотворителен концерт – организатор сдружение „Усърдие“

25 юни

18.00 ч.

„Момичето“ - премиерен спектакъл по повод 20 години от създаването
на Театрална студия „Игра“ при Дом на културата „Средец“.

30 юни

18.00 ч.

Музикална среща в парка с популярните изпълнители
Джина Иванова и Искрен Пецов

„Вода в решето“ – Младежки фолклорен арт фестивал – театър,
музика, танц – организатор Фондация „Детето и фолклора“.
--------------------- --------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Детско шоу със специален гост-изпълнител
8 юни
18.00 ч.
композиторът Хайгашот Агасян

ЮЛИ
5 юли

18.00 ч.

„Ден на усмивката“ – културна програма на сдружение „Усърдие“
28 години Район „Илинден“
113 години от Илинденско-Преображенското въстание

20 юли
Илинден
18.00 ч.

Панихида и поднасяне венци и цветя
пред паметника на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание

18.30 ч.

Празничен концерт на лятната сцена
АВГУСТ

август

21.00 ч.

Фестивал „Блок кино“ представя филми на млади български
кинорежисьори – организатор сдружение „АС – Лаборатория за
културни инициативи“

