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

ЮНИ

2 0 1 9 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
/кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ №
01.06. - Участие на школата по спортни танци „Ел Ниня“ в
празничен концерт по повод 1 юни - Международния ден на детето
- 11.00 ч., лятна сцена в парк „Св. Троица“.
01.06. - Годишен концерт на учениците от класа по пиано при
читалището с преподавател Невена Карастоянова - лекционна зала,
13.00 ч.
02.06. - Поднасяне на цветя пред паметника на Христо Ботев на бул.
„Хр. Ботев“ по повод Деня на Ботеви загиналите за национално
освобождение на България - 11.00 ч.
05.06. - Презентаця на филма „Красотата на българската природа“,
продукция на Еко клуба при ПГАВТ „А. С. Попов“ пред ученици от
читалищните школи по рисуване и английски език по повод
Международния ден за опазване на околната среда - лекционна
зала, 11.00 ч.
06.06. - „Нощта на орхидеите“ - тържествен концерт , тържествен
концерт, посветен на 20-годишнината от създаването на балетно

студио „ЕВА“ с художествен ръководител Евелина Желева киносалон, 18.30 ч.
10.06. - Читалищната театрална школа „Юлий“ гостува на студенти
от Факултета по пожарна безопасност при МВР с постановката
„Объркани“ - 14.00 ч.
12.06. - 115 години от рождението на поета Атанас Далчев - кът и
витрина в библиотеката.
13.06. - Театралната школа „Юлий“ представя своя спектакъл
„Объркани“ в Арт Фондация, 20.00 ч.
14.06. - Участие та Театрална школа „Юлий“ в Театрален фестивал
„Време“ с постановката „Объркани“ - гр. Враца
19.06. - Годишна продукция на класовете по китара с преподавател
Банко Банков и Милен Джуров - лекционна зала, 18.00 ч.
21.04. - Концертна програма на Школата по спортни танци „Ел
Ниня“ в Център по водолечение и природна медицина, гр. Банкя.
25.06. - Витрина с материали за и от писателя Димитър Димов по
повод 110 години от рождението му - в библиотеката.
29.06. - Годишен концерт на Школата по джаз, поп пеене и пиано с
преподавател Петя Плугчиева - Студио 5 на НДК, 18.00 ч.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2/
01.06. - „Заедно на празника“ - концерт и изложба на детски
рисунки по повод 1 юни - Международния ден на детето - на
лятната сцена в парк „Св. Троица“ - 11.00 ч.
01.06. - Участие на балет „Меги денс“ в програмата по връчване на
наградите на конкурса „Мъдростта на народа ни“ на Фондация
„Детето и фолклора“ - музей „Земята и хората“.

02.06. - Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България витрина.
03-14.06. - Изложба на Школата по изобразително изкуство в
Столична библиотека - Детски отдел.
08.06. - Пленер на Школата по изобразително изкуство в Западен
парк по повод Международния ден за опазване на околната среда.
18 - 23.06. - Участие на балет „Меги денс“ в МФИ „Утринна звезда“ Албена.
21.06. - Световен ден на музиката - витрина.
25.06. - 115 години от рождението на поета Атанас Далчев , 100
години от рождението на писателя Богомил Райнов и 110 години от
рождението на писателя Димитър Димов - витрина и изложба с
техни произведения.
03 -28.06. - Детски летен лагер със занимания по рисуване,
английски език и танци.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
02.06. - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България. Среща с
писателката Неда Антонова, член на Клуба на културните дейци
към читалището. Разговор за книгите й, свързани с възрожденското
минало на България, 18.00 ч., в салона на читалището.
05.06. - „Св. Дух“ - панихида в памет на загиналите след
опожаряването на град Кукуш и в памет на загиналите за свободата
на България. Организатор Клуб „Македония“ в църквата „Св.
Троица“. Разговор и спомени, чути от родители и прародители ще
бъдат разказани в салона на читалището.
25.06. - Клуб „Македония“, Клубът на културните дейци, заедно с
Арменския културен дом - отбелязване на годишнината от
Арменския геноцид. Литературният критик Асен Димитров ще

прочете стихотворението „Арменци“ от П. Яворов - в салона на
читалището.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
02.06. - Отбелязване Деня на Ботев и на загиналите за свободата на
България.
Отбелязване годишнина от смъртта на полковник Каварналиев,
загинал в Балканската война, при Дойран.
Отбелязване на годишнина от смъртта на поета Христо Смирненски
и полагане цветя на гроба му в Централните софийски гробища.
Отбелязване годишнина от смъртта на Гьорче Петров и полагане
цветя на гроба му в Централните софийски гробища.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
01 -15.06. - Детска културна програма - концерти и детски куклени
спектакли - 11.00 ч. и 18.00 ч. на лятната сцена в парк „Св. Троица“.
21.06. - Концерт на Джаз формация „София“ - 18.00 ч., лятна сцена в
парк „Св. Троица“.
30.06. - Концерт на БГ дуетът със специалното участие на Теди
Еротеева и танцов състав „Македонци“ - 18.00 ч., , лятна сцена в
парк „Св. Троица“.

