
 
 
 

22.05.2015 г. - НЧ „Братство1869”  
 18:00 часа 

Седма международна камерна музикална 
академия 

Концерт на Вокално трио „Евридика” 
 

24.05.2015 г. – Площад „Велбъжд”  
11:00 часа 

Честване Деня  на българската просвета и култура 
 и на славянската писменост 

 
26.05.2015 г. - НЧ „Братство1869”  

18:00 часа 
Седма международна камерна музикална 

академия 
Концерт на Дуо Десислава и Валерия Димчеви 

 
27.05.2015 г. - НЧ „Братство1869”  

18:00 часа 
Седма международна камерна музикална 

академия 
Концерт на Духов квинтет „WINDART” - САЩ 

 
28.05.2015 г. - НЧ „Братство1869” 

 18:00 часа 
Концерт на състави и изпълнители от  

НЧ „Братство 1869” 
 

29.05.2015 г. - НЧ „Братство1869”  
18:00 часа 

Седма международна камерна музикална 
академия 

Заключителен концерт  
 
 

 
 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

• Археологическа и нумизматична експозиция в 
зала „Асклепий” 

„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 

• Музеен кът за деца и любопитни възрастни 
• Етнографска изложба „Из Кюстендилската 

чаршия” в зала „Стримон” 
 

КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” 
• Експозиция, посветена на Димитър Пешев и 

спасяването на българските евреи през Втората 
световна война 

• Изложба „Ромите в Кюстендилския край – 
история, бит и култура” 

 
ИЗЛОЖБЕНАТА ЗАЛА НА ДЖАМИЯ  

„АХМЕД БЕЙ” 
Етнографска изложба от дарение на Христина и Мила 

Милчеви „Откровеност в багри и форми“ 
 

КЪЩА МУЗЕЙ „ИЛЬО ВОЙВОДА” 
“Национално-освободителните борби на населението 

от Кюстендилския край” 
 

ЕМФИЕДЖИЕВА КЪЩА 
“Градски бит и култура на населението в Кюстендил от 

края на 19 и началото на 20 век” 
 

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИ” 
„Печатната книга – пазител на българската духовност” 

 

• Изложба – живопис на  
ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

Димитър Костадинов-Дюрера 
• Изложба  на Румен Скорчев и Валентин Старчев 

• Постоянна експозиция с творби на 
Владимир Димитров – Майстора 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие” 

гр. Кюстендил 
тел: 078/ 55-00 -35 e-mail: cultura_кn@abv.bg 

www.kultura-kn.info 
 

 
Културен календар 

май 2015 г. 

24 май 

Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Община Кюстендил 
Отдел  „Култура и духовно развитие” 
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05.05.2015 г. – Обединен детски комплеск 
16:00 часа 

Детски празник „Гергьовски люлки за здраве“ 
 

05.05.2015 г. – НЧ „Братство1869” -  18:00 часа 
Празнична вечер, посветена на Деня на победата  
Рецитал на Любов Стамова и ВФ „Неразделни” 

 
06.05.2015 г. - Средновековна църква  

„Свети Георги” – 11:00 часа 
Празничен водосвет 

07.05.2015 г. – Площада пред Общински 
драматичен театър – 18:00 часа 

Детски празник на талантите  
„Да докоснеш дъгата” 

 
07.05.2015 г. – НЧ „Братство1869” -  18:00 часа 

70 години от края на Втората световна война 
Митове и легенди 

 
07.05.2015 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

19:00 часа 
Майски музикални дни 

Концерт на камерен оркестър „Орфей” 
Даниел Трингов – цигулка 
 Сифей Уен – виолончело 

 
08.05.2015 г. – НЧ „Братство1869” -  18:00 часа 

Концерт-хепънинг с участието на млади 
изпълнители и групи от гр. Кюстендил и региона 

 
11.05.2015 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

17:30 часа 
 Изложба на учениците от 

 Гимназия „Неофит Рилски” 
 

 
12.05.2015 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

19:00 часа 
Майски музикални дни  

Камерен концерт: Ангел Станков – цигулка 
Ростислав Йовчев – пиано 

 
13.05.2015 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

17:30 часа 
Юбилейна изложба  

 120 г. от рождението на Петър Рамаданов  
 

14-16.05.2015 г. – Регионален исторически 
музей - 14:00 – 18:30 часа 

Музейна работилница за деца: букви и 
старопечатни техники  

 
14.05.2015 г. – НЧ „Братство1869”- 16:00 часа 

Празник  на руската песен и танц  
 

14.05.2015 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
19:00 часа 

Майски музикални дни  
Камерен ансамбъл „Силуети” 

Венцеслав Николов – виолончело 
 

16.05.2015 г. - Международен ден на музеите 

 
 Нощ на музеите 

Регионален исторически музей 
• Музейна работилница за деца: букви и     
старопечатни техники - 14:00-18:30 часа 

• Теглене на томболата от играта “Отключи 
историята на своя град” VI - 18:30 часа 
• Откриване на изложба от нови 

дарения - 19:00 часа 
• Концерт в двора на музея - 20:00 часа 

 

 
 

16.05.2015 г. - Международен ден на музеите 

 

 Нощ на музеите 

ХГ „Вл. Димитров-Майстора” - 18:00 часа 
Пространствено-пластична инсталация в 

недостроената част на галерията 
 
18-22.05.2015 г. - Общински драматичен театър 

„Слончето с розовите уши” - блок от куклени 
представления на  театър  „ММ” 

 
19.05.2015 г. - НЧ „Братство1869” – 18:30 часа 

Празничен концерт на смесен хор „Братство” 
 

20.05.2015 г. - НЧ „Братство1869” 
Откриване на Седмата международна камерна 

музикална академия 
 

20.05.2015 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
19:00 часа 

Майски музикални дни 
Квартет „Еолина” 

Весела Желева - арфа, Николай Коев - флейта, 
Владислав Андонов -  виола, 

 Богдан Станев - пиано 
 

21.05.2015 г. - НЧ „Братство1869” – 18:00 часа 
Седма международна камерна 

 музикална академия 
Концерт на Дуо Йосиф и Зорница Радионови 

 
22.05.2015 г. – НЧ „Братство1869” - 14:00 часа 

Представяне историята на Златния фонд 
 на БНР - картина, звук и беседа  

от Захари Миленков 
 


	06.05.2015 г. - Средновековна църква
	„Свети Георги” – 11:00 часа

