
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 
 

Ю Н И   2018 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           (кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 
 
01.06. – Международен ден на детето – „Деца поздравяват деца“ – 
читалищна забавна програма за децата от районните училища – 
11.00 ч., в киносалона на читалището. 
04.06. – По повод Деня на Ботев и загиналите за свободата на 
България – беседа за безсмъртието пред ученици от 45 ОУ „К. 
Величков“. 
05.06. – Ден за опазване на околната среда. Презентация на филмите 
„Чернобил и пораженията за човечеството“ и „Красотата на 
българската природа“ продукция на Еко клуба при ПГАВТ „А. С. 
Попов“. 
11.06. – Годишна продукция на класовете по китара. 
12.06. – Годишна продукция на класовете по пиано. 
13.06. – Открит урок на Школата по класически балет  и характерни 
танци „Ева“. 
15.06. – 105 години от началото на Междусъюзническата война – 
изложба. 
21.06. – Годишен концерт на Школата по джаз и поп пеене . 
25-28.06. – Фолклорен пленер. Танцьори от Норвегия гостуват на 
читалищната фолклорна формация „Хоро“. Съвместен концерт. 



                                      НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 

 
01.06. – „Панаир на игрите“ – участие на балет „Меги денс“ в 
програма при връчване на наградите от конкурса „Мъдростта на 
народа ни“ на Фондация „Детето и фолклора“ – в музея „Земята и 
хората“. 
02.06. – Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България – 
витрина. 
01.-08.06. – Изложба на Школата по изобразително изкуство в 
Столична библиотека – Детски отдел. 
09.06. – Пленер на Школата по изобразително изкуство в гр. Банкя – 
по повод Международния ден за опазване на околната среда. 
16 -22.06. – Участие на балет „Меги денс“ в МФИ „Утринна звезда“ – 
Албена. 
21.06. – Световен ден на музиката – витрина. 
01-30.06. – Детски летен лагер със занимания по рисуване, танци, 
английски език. 
 
                                        НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
                                            /ул. „Галичник“ № 2/ 
 
21.06. – 105 години от  изгарянето на град  Кукуш. Участие в 
концерт във Френския културен център. 
 
                     
                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 

/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 
 
Отбелязване съвместно със СВВП е други военно-патриотични 
организации на годишнината от героичната гибел на героя от 
Дойран полковник Константин Каварналиев. 
 
02.06. – Отбелязване Деня на Ботев и загиналите за свободата на 
България. 
 
Отбелязване с посолството на Р Хърватия на годишнината от 
рождението на големия приятел на България и автор на книгата 
„Възродена България“ Степан Радич. 
 



РАЙОННИ ПРОЯВИ 
 

01.06.   – Откриване на Детския театрален фестивал „Веселият 
Патиланец 2018“ със спектакъла „Магазинче за ноти“                                  
- 18.00 ч., лятна сцена в парк „Св. Троица“. 
02.06. – По повод 1 юни – Международния ден на детето – Детски 
празник в парка, организиран от НЧ „Роден край-1931“ – 11.00 ч., 
лятна сцена в парк „Св. Троица“. 
02.06. – „ Пипи дългото чорапче“  - спектакъл от Детския театрален 
фестивал „Веселият Патиланец 2018“ – 18.00 ч., лятна сцена в парк 
„Св. Троица“. 
03.06. – „Прахоляшка в черното царство“ - спектакъл от Детския 
театрален фестивал „Веселият Патиланец 2018“ – 11.00 ч., лятна 
сцена в парк „Св. Троица“. 
03.06. -  „ Шоу със сапунени балони „ – спектакъл от Детския 
театрален фестивал „Веселият Патиланец 2018“ – закриване на 
фестивала с томбола и много подаръци за децата – книжки и 
лакомства – 18.00 ч., лятна сцена в парк „Св. Троица“. 
04.06. – Среща с актрисата Стоянка Мутафова и представяне на 
книгата за живота и творческия й път  „Добър вечер, столетие мое“ 
– 19.00 ч., в киносалона на НЧ „Г. С. Раковски-1925“. 
08.06. – Откриване Фестивала на приятелството, съвместна 
инициатива на Фондация „Радетели за България“ и МКБППМН 
при район „Илинден“ –  концертна програма - 16.00 ч., лятна сцена 
в парк „Св. Троица“. 
09.06. –  Фестивал на приятелството – концертна програма, 
занимания за децата по интереси  - 10.00 ч. , лятна сцена в парк „Св. 
Троица“. 
09.06. – Концерт на група „Атлас“ – 18.00 ч., лятна сцена в парк „Св. 
Троица“. 
16.06. – Рок концерт на Частно музикално училище за поп и рок 
музика „Drago drums school“ – 17.00 ч., в парк „Св. Троица“. 


