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

М А Р Т
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РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
/кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/
01.03. - Баба Марта - изработване на мартенички и откриване на
базар за събиране
средства за финансово подпомагане на
нуждаещата се от скъпоструваща операция 11-годишна Ванеса
Стоянова- във фоайето на читалището.
01.03. - Ден на художествената самодейност - поздравления на
всички художествени състави в деня на репетициите. Връзване на
мартенички.
03.03. - По повод Националния празник на България 3-ти март
гостувания на Театрална школа „Юлий“ с поетично-музикалния
спектакъл „Памет“ с режисьор Владимир Мастиков в гр. Радомир и
гр. Самоков.
07.03. - Международен ден на жената 8-и март - откриване на
авторски изложби на Галя Минчева и Калинка Николова с
художествена програма - лекционна зала.
10.03. - Мартенски концерт на учениците от Школата по пиано,
джаз и поп пеене с преподавател Петя Плугчиева - Студио 5, НДК,
16.00 ч.
16.03. - Концерт „Музика и поезия“ с участието на Даниел Деянов ,
поп изпълнител и Ценцерушка Андреева , авторска поезия лекционна зала, 17.00 ч.

16, 17.03. - Участие на Музикалната школа с ученици от класа по
китара на Милен Джуров във Фестивал-конкурс „С крилете на
музиката“ - Нов български университет, 10.00 ч.
18.03. - Обявяване на Четвърти литературен конкурс „140 години
Български червен кръст“
- тема за написване на есе:
„Благодетелството - морална привилегия на хората с големи сърца“
за младежите-доброволци на БЧК от 33-та ЕГ „Св. София“ и ПГАВТ
„А. С. Попов“.
21.03. - „Пролетно настроение“ - обявяване на тематичен конкурс по
рисуване за ученици от читалищната школа по рисуване „Захарий
Зограф“.
25.03. - 27-ми март - Международен ден на театъра - спектакъла
„Объркани“ на Младежката театрална школа „Юлий“ при
читалището - в The Art foundation, 19.30 ч.
28.03. - 90 години от рождението на писателката Вера Мутафчиева кът и витрина с нейни творби в библиотеката.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2/
01.03. - Участие на Школата по изобразително изкуство в
представянето на осмата книжка „Българската народна мъдрост по
света“ на Фондация „Детето и фолклора“ с илюстрации от децата.
01.03. - Участие на балет „Меги денс“ в концерта на Съюза на
танцовите дейци по повод Деня на самодееца.
01.03. - 90 години от рождението на писателя Георги Марков/1929/.
01.03.
140
години
от
рождението
на
Александър
Стамболийски/1879/.
03.03. - Концерт на читалищните школи по повод Деня на
освобождението на България от турско робство - в салона, 18.30 ч.
03.03. - Ден на освобождението на България от турско робство - кът
с материали, фотоизложба и изложба от рисунки по повод 141
години от подписването на Сан-Стефанския мирен договор.
03.03. - Световен ден на писателя - представяне на нови заглавия от
български писатели - в библиотеката.
08.03. - „8-и март е ден на мама!“ - работилница за изработване на
картички в ателието по изобразително изкуство.
08.03. - Световен ден на жената - представяне постиженията на жени
в политическата, икономическата и социалната сфера в снимки и
публикации.

19.03. - „Пролетта дойде!“ - изложба от детски
рисунки и
керамични пана - в читалището.
19-31.03. - Презентация на библиотечни материали от фонда на
библиотеката за подготовка на матурите, за кандидат-гимназиални
и кандидат-студентски изпити - в библиотеката.
22.03. - Международен ден на водата - кът с материали за
състоянието на водата в световен мащаб, защо е важно да пием
чиста вода и как да я осигурим.
23.03. - Благовещение - изложба на детски рисунки - в читалището.
23-24.03. - Участие на балет „Меги денс“ в Младежки фестивал на
изкуствата.
28.03. - 90 години от рождението на писателката Вера Мутафчиева
/1929 г./.
м. март - Участие на балет „Меги денс“ в в квалификациите на Dens
Word Cup - Световна купа за танцово изкуство в гр. Пловдив.
м. март -Участие на балет „Меги денс“ във ФИ „Ритъмът на
сърцето“ в Дом на културата „Средец“.
м. март - Участие на Школата по изобразително изкуство в Седми
национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ гр. Кюстендил.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Отбелязване Националния празник на Р България - 3-ти март.
Отбелязване годишнина от смъртта на Димитър Петков, един от
най-успешните кметове на София.
Представяне книгата на хърватския писател Иван Хоич „Княжество
България“.
Отбелязване годишнината от смъртта на първия български генерал
Сава Мутурков и даване начало на инициативата за възстановяване
на гробното му място в Централните софийски гробища.

