СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ИЛИНДЕН“

ЛЯТНА
КУЛТУРНА ПРОГРАМА
А П Р И Л – Ю Л И 2018 г.
открита сцена в парк „Света Троица“ и не само

АПРИЛ
26 април

11.00 ч.

Откриване паметник на един от основателите на
съвременната българска индустрия белгиеца
Ернест Солвей – в парк „Света Троица“

27 април

18:30 ч.

Празничен концерт по случай 110 годишнината на 43. ОУ
„Христо Смирненски“ – в Софийска опера и балет

МАЙ
4 май

11.00 ч.

По повод 6 май – Денят на храбростта
и на българската армия
Поднасяне на венци и цветя пред Военния паметник на
загиналите офицери и войници във войните за обединение
на България 1885-1944 г. – в парк „Света Троица“

10 май

17.00 ч.

Откриване на училищна изложба, организирана от 3. СУ
„Марин Дринов“, посветена на 24 май - Деня на славянската
писменост и култура – в Руски културно-информационен
център, Мраморна зала

20 май

17.30 ч.

Празник с „Усърдие“ – културна програма на
Сдружение „Усърдие“ и Арт кръг „Импулси“
в подкрепа на социалната ангажираност на
хора с увреждания

21 май

11.00 ч.

„Майстори на феи“ - среща на децата от районните детски
градини с детската писателка Весела Фламбурари и
нейното приказно творчество в подкрепа на формирането у
най-малките на интерес към книгата и като превенция на
ранното отпадане от образование – в салона на 51. ДГ
„Щурче“

ЮНИ
По повод 1 юни – Международният ден на детето

2 юни

11.00 ч.

1–3
юни

11.00 ч.
18.00 ч.

Спектакли от програмата на Детския театрален фестивал
„Веселият Патиланец 2018“

4 юни

19:00 ч.

8 юни
9 юни

18:00 ч.
10:00 ч.

Среща със Стоянка Мутафова и представяне на
биографичната книга за нея „Столетие Мое“ – в салона на
НЧ „Г. Ср. Раковски – 1925“
„Фестивал на приятелството“ – образователни, спортни и
културни срещи и забавления за малки и големи - лятна
сцена, парк „Света Троица“

9 юни

18.00 ч.

Концерт на група „Атлас“ – лятна сцена, парк „Света
Троица“

16 юни

17.00 ч.

Рок концерт на възпитаници на „Drago drums school“

„Детски празник в парка“ – музикална програма, весели
игри, танци, забавления с балони, изложба на детски
рисунки – организатор НЧ „Роден край-1931“

ЮЛИ
30 години район „Илинден“
115 години Илинденско-Преображенско въстание
20 юли

17.00 ч.

Детска празнична програма със специален гост
композиторът Хайгашод Агасян и артисти от
Парти агенция „Джули-Марули“

18.00 ч.

Панихида и поднасяне на венци и цветя пред паметника на
загиналите в Илинденско-Преображенското въстание

18.30 ч.

Празничен концерт на лятната сцена

20.30 ч.

Фестивал „Блок-кино“ представя филми на млади
български кинорежисьори – организатор Сдружение “ АС Лаборатория за културни инициативи“

Илинден

31 юли

