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

2017 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
01.06. – Международен ден на детето. Участие на възпитаници на
танцовите и музикалните школи при читалището в концертна
програма в болница „Здравето“ в кв. „Овча купел“ – 11.00 ч.
02.06. – Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България – кът
и витрина във фоайето и в библиотеката на читалището.
02.06. – Беседа за безсмъртието на загиналите герои за свобода пред
ученици от школата по английски език при читалището – 11.30 ч., в
библиотеката.
02.06. – Годишна продукцияя на учениците от школата по пиано и
школата по джаз и поп пеене с участието и на балет „Ева“ - 18.00 ч.,
лекционна зала.
02.06. – „Памет“ – поетично-музикален патриотичен спектакъл по
повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България –
19.30 ч фоайе.
03.06. – Гала концерт на лауреатите от Театралния фестивал ,
организиран от ССНЧ. Участва школата по класически балет „Ева“
– 10.00 ч., НЧ „Аура“.

03.06. – Откриване на авторска художествена изложба на Цветанка
Христова от ателие „Захарий Зограф“ при читалището - 11.00 ч.,
лекционна зала.
05.06. – Цикъл „Поетични делници“. Музика и поезия – творческа
вечер с поезията на Ценцерушка Андреева и песните на Даниел
Деянов – 18.00 ч., лекционна зала.
09-11.06. – Участие на школата по класически балет „Ева“ в Балетен
фестивал в гр. Хасково.
09-11.06. – Участие на Театралната младежка формация „Юлий“ в
Театрален фестивал на сатирата „Арлекин“ в гр. Перник.
12.06. – Годишна продукция на школата по китара с учениците на
преподавателите Банко Банков и Милен Джуров – 18.30 ч.,
лекционна зала.
14.06. – Рисунки на асфалт на тема „Лято мое“ с участието на деца
от 3 СУ „М. Дринов“ – 11.00 ч, площадчето пред читалището.
14.06. – Заключителен годишен концерт на открито „Мила
ваканция“ с участието на художествените състави на читалището –
18.00 ч., площадчето пред читалището.
15.06. – Кът и витрина в библиотеката по повод 145 години от
рождението на писателя Антон Страшимиров.
15.06. – Представяне творчеството на Красимира Кацарска –
белетрист от Благоевград – 18.00 ч., лекционна зала.
16 – 23.06. – Участие на Младежката театрална формация „Юлий“ в
Международен театрален фестивал „Време“ – гр. Враца, с
постановките „Като миолетно видение“ и „Памет“.
28.06. – „Като мимолетно видение“ – постановка на Младежката
театрална формация „Юлий“ при читалището – 19.00 ч., киносалон.
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20)
01.06. - Участие на балет „Меги денс“ в концерт в музея „Земята и
хората“ в рамките на конкурса „Мъдростта на народа ни“.
01.06. – Изложба и концерт на открито в рамките на програма
„Дъга“ – в музея „Земята и хората“.
м. юни – Участие в проявата за награждаване на носителите на
награди от конкурса за детска рисунка „Звезди обсипят свода
небесен“.
02.06. – Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България –
витрина.

01-09.06. – Изложба на Школата по изобразително изкуство в
Столична библиотека – детски отдел.
09.06. – Пленер на Школата по изобразително изкуство на Витоша –
по повод Международния ден за опазване на околната среда /5
юни/.
21.06. – Световен ден на музиката – витрина.
18-19.06. – Участие на балет „Меги денс“ във МФИ „Утринна звезда“
– Албена.
27.06. – 167 години от рождението на Иван Вазов – информационен
и фото-кът в библиотеката.
01-30.06. – Детски летен лагер със занимания по рисуване,
английски език, танци и приложно изкуство.
м. юни – Две занимания на Клуба по „Йога за родители и деца“ в
Западния парк.
м. юни – Три занимания на ателиетата по програма „Дъга“.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“
(ул. „Галичник“ № 2)
01.06. – Шахматен турнир за децата от района по повод
Международния ден на дететето, организатор Шахматният клуб
при читалището.
09.06. – „Свети Дух“ – панихида в памет на загиналите след
опожаряването на гр. Кукуш и в памет на загиналите за свободата
на България, организатор Клуб „Македония“ – в църквата „Св.
Троица“.
25.06. – Премиера на книгата на Борис Китанов за културния живот
в сърцето на Европа – Прага, организатор Клубът на културните
дейци при читалището.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Съвместно с Фондация „Христо Ботев“ участие в тържествата,
посветени на 2 юни.
Съвместно със СВВП – провеждане на тържествено събрание по
повод рождението на големия патриот и радетел на каузата на
Македония Борис Сарафов.

Съвместно с посолството на РХърватия отбелязване на годишнина
от рождението на големия приятел на България поета Степан
Радич.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
ПРАЗНИЧНА ДЕТСКА ПРОГРАМА В ПАРК „СВЕТА ТРОИЦА“
11.00 – 13.00 ч.
Детско шоу – весели игри, танци, скечове,
забавления с балони , организира Парти агенция „Джули-Марули“
13.00 – 15.00 ч.
– Градски турнир по джудо за деца на открито за
купа „София“ по повод 50 години от създаване на Спортен клуб по
самбо и джудо „Илинден-София“.
18.00 – 19.00 ч.
- Откриване на Детски театрален фестивал
„Веселият Патиланец 2017“ със спектакъла „Тото и момичето“ на
театър „Абсурд“ – лятна сцена.
02 - 06.06. - Детски спектакли от фестивала „Веселият Патиланец
2017“ – 18.00 ч., лятна сцена в парк „Св. Троица“.
04.06. – Празник с „Усърдие“ – културна проограма на Сдружение
„Усърдие“ и Арт кръг „Импулси“ в подкрепа на социалната
ангажираност на хората с увреждания – 11.00 ч. , парк „Св.
Троица“.
10.06. – Рок концерт на възпитаници на „Drago drums school“ –
17.00 ч., лятна сцена в парк „Св. Троица“.
17.06. - „Кога , ако не сега“ – концерт на Роси Кирилова и Джина
Иванова – 18.00 ч., лятна сцена в парк „Св. Троица“.
22.06. – Концерт на Джаз формация „София“ – 18.30 ч., лятна сцена
в парк „Св. Троица“.

