СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“

КУЛТУРНА ПРОГРАМА
2 0 1 5 г.
АПРИЛ
02.04.

Откриване изложба „От Цветница до Ве- 3 ет., фоайе, в сградата
ликден” на Школата по живопис при НЧ
на района
„Роден край – 1931”

30.04.

В навечерието на 6 май – Деня на храбростта и на българската армия - честване
войнишкия паметник в парк „Света Троица“, съвместно с НЧ „Епископ Й. Щросмайер – 2009“

войнишкия паметник
в парк „Света Троица“

МАЙ
09.05.
11.00 ч
13.05.
11.00 ч
23.05.
10.00 – 12.00 ч

Концерт на Ансамбъл „Гоце Делчев”
по повод 112 години от смъртта на патрона на ансамбъла
Откриване изложба от детски рисунки
„Пролетно настроение“ на ученици от 43.
ОУ„Христо Смирненски“
Екохепънинг - закриване на пролетната
кампания за почистване на София и района – с участието на ученици от 113.
СОУ „Сава Филаретов“ и от Дом за деца
„П. Р. Славейков“ :
-почистване на парк „Света Троица“;
- концерт на изпълнители и състави от
районните читалища и общинските училища.
Със съдействието на ЕКОБУЛПАК АД.

лятна сцена,
парк „Света Троица”
3 ет., фоайе в сградата
на района
лятна сцена,
парк „Свта Троица“

ЮНИ
01 – 06.06.
11.00 ч, 18.00 ч.
07.06.
11.00 ч.

13.06.
11.00 ч.

Спектакли за деца от програмата на
Международния театрален фестивал „Веселият Патиланец 2015“
Концерт на Духовия оркестър при общински културен институт Дом на културата „Искър“ и Вокална група за народни песни „Трендафил“ със специалното участие на сестри Аджови
Празник на приятелството и съпричастността, съвместно със Сдружение „Усър-

лятна сцена,
парк „Света Троица“
лятна сцена,
парк „Света Троица“

лятна сцена,
парк „Света Троица“

20.06.,
11.00 ч

21.06.
11.00 ч.
27.06.
11.00 ч.

дие“ – концертна програма, ателие на открито, изложба – базар, благотворителна
акция
Концерт на творчески състави и изпълнители от НЧ „Христо Смирненски“ –
район „Красно село“

лятна сцена,
парк „Св. Троица“.

Музикален спектакъл на Театър „Мим –
арт“ и група „Жестим“ – представя
Сдружение „Тишина“
„Буфостарс“ – забавен спектакъл на Експериментална театрална студия „Игра“
при общински културен институт Дом на
културата „Средец“

лятна сцена,
парк „Света Троица“
лятна сцена,
парк „Света Троица“

ЮЛИ
27 години район „Илинден“
112 години Илинденско-Преображенско
въстание
10.07.,
Откриване на Фотоизиложба „Илинден –
3 ет., фоайе,в сградата
11.00 ч
минало и съвременност“
на района
11.07.
– „Буфостарс“ – забавен спектакъл на
лятна сцена,
11.00 ч.
Експериментална театрална студия „Игра“ при ОКИ Дом на културата „Средец“
---------------------------------------------------------парк „Света Троица“
------------------------ „Пъстра трапеза“ на гости на район -----------------------------------------12.07.,
„Илинден“ - празник на българския фоллятна сцена,
10.00 – 14.00 ч
клор, народните занаяти и традиционната
Парк „Света Троица“
българска кухня.
20.07.
Панихида и поднасяне венци и цветя пред
парк „Света Троица“
18.00 ч.
паметника на загиналите в ИлинденскоПреображенското въстание.
20.07.,
Празничен концерт
лятна сцена,
18.30 ч
парк „Света Троица“

СЕПТЕМВРИ
10.09.,
11.00 ч

17.09.,
17.30 ч.

Откриване на изложба на детски рисунки
3 ет., фоайе в сградата
„Квартални импресии“ на възпитаници
на Района
на Школата по изобразително изкуство
при НЧ „Роден край – 1931“
„Децата на София” – концерт на изпъл- на естрадата пред читалищенители и състави при НЧ „Г. С. Раковски
то– 1925”
ул. „Варна“ № 3

НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ
17.11 – 10.12.

11.12.,
11.00 ч

Дни на толерантността в район „Илинден“ – дискусии, спектакли, презентация
на тематични филми
Откриване изложба „Рождество Христово” на възпитаници на Школата по живопис при НЧ „Роден край – 1931“

училищата в района

3 ет., фоайе, в сградата
на района

