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

ЮЛИ

2 0 1 9 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
/кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/
01.07. - Театрална школа „Юлий“ при читалището представя
спектакъла „Предложение“ - 19.00 ч., театър „Сфумато“.
15 - 19.07. - Лятно четене на открито. Читалището предоставя и
дарява литература за деца и възрастни - 15.00 -16.30 ч., на
площадчето пред сградата на читалището.
15 - 19.07. - Рисунки на асфалта. Читалището подсигурява цветни
тебешири и награден фонд - детски книжки и лакомства - 15.00 16.30 ч. - на площадчето пред сградата на читалището.
26.07. - 09.08. Участие на Школата по спортни танци „Ел Ниня“ при
читалището в лечебната програма на Центъра по гладолечение и
природна медицина - гр. Банкя.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2/
07.07. - Ден на шоколада - фотоизложба.
11.07. - Пътеписите на Марко Семов - 80 години от рождението му информационен кът в библиотеката.
19.07. - 182 години от рождението на Васил Левски - кът с
библиотечни и фотоматериали.

20.07. - Изложба на детски рисунки по повод „Илинден“ - в
читалището.
15-22.07. - Участие на школите при читалището в Лятна национална
академия - лагер „Бъдещи звезди“ - гр. Банско.
21.07. - 230 години от рождението на Васил Априлов информационен кът.
01 - 31.07. - Детски лагер със занимания по рисуване и танци.
Всяка събота и неделя - занимания на детската Еко-работилница.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
20.07. - „Илинден“ - 116 години от избухването на ИлинденскоПреображенското въстание и 31 години от
създаването на района
18.00 - Тържествена панихида, поднасяне на венци и цветя пред
паметника на Илинденци в парк „Света Троица“;
18.30 ч. - Празничен концерт на лятната сцена в парка.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Отбелязване деня на Независимостта на Р Хърватия и откриване на
изложба, посветена на българо-хърватските отношения.
Отбелязване на годишнината от рождението на Сърджан Туцич директор на Народния театър в началото на миналия век.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
04.07. - Арт ателие, концерт и благотворителна изложба-базар организатор Сдружение „Усърдие“ на хора с физически
увреждания - 18.30 ч., лятна сцена в парк „Света Троица“.

20.07. - „Илинден“ - празник на района
18.00 ч. - Тържествена панихида и поднасяне на венци и цветя пред
паметника на Илинденци в парк „Света Троица“;
18.30 ч. - Празничен концерт на лятната сцена в парка.
30.07. - Отрита кинопрожекция на българските филми: игралния
филм „Снимка с Юки“ и късометражния - „Синът“ - организатор
Сдружение „АС- Лаборатория за културни инициативи“ - 20.45 ч.,
лятна сцена в парк „Света Троица“ - вход свободен.

