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

Д Е К Е М В Р И 2017 г.
РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
01.12. – Международен ден за борба със спин – беседа пред
актьорите от Младежката театрална школа „Юлий“. Лектор от БЧК
– 13.30 ч., лекционна зала.
04.12. – По повод Международния ден на хората с увреждания толерантност чрез изкуството. Среща на вокална група
„Незабрава“, посветена на незрящата Мария, член на вокалната
група – 15.30 ч., зала „Гери“.
05.12. – Международен ден на доброволеца – табло с материали –
фоайе.
09.12. – Откриване на коледна изложба „Вълшебна приказка“ на
децата от читалищната школа по изобразително изкуство „Захарий
Зограф“ – централно стълбище.
16 и 17.12. – Участие на школите по класически балет „Ева“ и по
модерни танци „Ел Ниня“ в коледен фестивал „Сребърна звезда“ –
Модерен театър.
18.12. – Коледна продукция на школата по китара с преподаватели
Банко Банков и Милен Джуров – 18.00 ч. – лекционна зала.

20.12. – Гурме, представено на английски език от учениците от
школата по английски език с преподавател Румяна Илиева – зала
„Гери“.
21.12. :
17.30 ч. – Дядо Коледа на гости на балеринките от школата по
класически балет „Ева“ – лекционна зала;
19.00 ч. – Коледен концерт на учениците по пиано на д-р Смилена
Смилкова, гост Артур Калчев от Бургас – лекционна зала;
19.00 ч. – Коледна продукция на класа по пиано с преподавател
Теодора Драганова – балетна зала.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/
1-3.12. – Участие на балет „Меги денс“ в МФИ „Утринна звезда“ –
гр. Банско.
4,8,11.12. - „Работилницата на Дядо Коледа“ – изработване на
коледни картички и дребни подаръци от децата от школите.
10.12. – „Рождество“ – коледна изложба на Школата по
изобразително изкуство в сградата на район „Илинден“ – 3 ет.,
фоайе – 1.00 ч.
11.12. - Фотоизложба по повод Световния ден на планината – в
читалището.
12.12. – Отбелязване Деня на земята с кът с материали.
15.12. – Изложба „Рождество“ на Школата по изобразително
изкуство и керамика в НЧ „Славяняска беседа“.
15 и 18.12. – Благотворителен коледен базар и концерт пред
читалището с картички и предмети, изработени от децата от
школите.
16.12. – Коледна изложба от детски рисунки, керамични пана и
декоративни дъски – в читалището.
м. 12 – 90 години от рождението на писателя Любен Дилов – кът с
българска фантастика от него.
18.12. – „Коледна феерия“ – фотоизложба и кът с материали за
коледните обичаи.
21.12. – Коледно тържество за децата от школите.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/

22.12. - Коледно тържество в салона на читалището с настоящи и
бивши възпитаници на школите.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Съвместно със СВВП и военно-патриотични съюзи отбелязване на
годишнините от рожденията на генералите Стефан Тошев и
Данаил Николаев.
Съвместно с представители на Британската общност в България
отбелязване на годишнината от рождението на един от найголемите приятели на България Джеймс Баучер.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
22.12. – Награждаване с грамота и предметна ваграда на детските
градини за участие в Районен конкурс „Весела и красива Коледа
2017“ – за най-добра коледна украса в детската градина; за найкрасива коледна елха; за музикално-сценична програма; за найхубаво изработени коледни картички и играчки и други празнични
прояви.

