
 
 

ХГ „Вл. Димитров-Майстора” - 17:30 часа 
01.12.2016 г.  

„Шест посоки” – изложба живопис на Бисер Лапев, Десислава 
Лапева, Евгени Серафимов, Евелина Орлова,  

Иво Йорданов, Пирин Македонски 
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 

НЧ „Братство 1869” – 13:00 часа 
02.12.2016 г. 

Празничен концерт, посветен на Международния ден на 
хората с увреждания 

Организира – НЧ „Братство 1869” 
 

НЧ „Братство 1869” – 11:00 часа 
05.12.2016 г. 

Отбелязване на Международния ден на доброволеца  
Организира – НЧ „Братство 1869”, БЧК-Кюстендил 

 

НЧ „Братство 1869” - 17:30 часа 
07.12.2016 г.  

Изложба гоблени  
Организира – НЧ „Братство 1869” 

 

Общински драматичен театър - 19:00 часа 
07.12.2016 г. 

„Аналогов човек в оригинален свят” 
Благотворителен комедиен моноспектакъл на  

 Радослав Йорданов 
 

НЧ „Сл. Темкин 1911” с. Драговищица  - 17:00 часа 
09.12.2016 г. 

Отбелязване 105 години от създаването на  
НЧ „Славчо Темкин 1911” с. Драговищица 
Организира – НЧ „Славчо Темкин 1911” 

 

 Площад „Велбъжд” - 17:30 часа 
09.12.2016 г. 

Тържествено запалване светлините на Коледната елха 
Организира – Община Кюстендил 

 

Възрожденско училище – 17:00 часа 
13.12.2016 г. 

Представяне на монографията на  
гл. ас. д-р Ангел Джонев „Отиваха юнаците, отиваха. 
Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата 

световна война (1915 – 1918 г.)” 
Организира – Регионален исторически музей 

 

НЧ „Братство 1869” – 18:00 часа 
13.12.2016 г. 

Вечер на хоровото изкуство, с участието на   
 Туристически хор „Осоговско ехо", 

 Смесен хор „Братство”, ВФ „Неразделни”,  
МК „Пей сърце” и др. 

Организира – НЧ „Братство 1869” 
 

НЧ „Братство 1869” – 17:30 часа 
14.12.2016 г. 

„Коледна приказка”  
Премиера на театър „Авансцена” 
Организира – НЧ „Братство 1869” 

 

 Възрожденско училище - 17:30 часа 
14.12.2016 г. 

„Рождество Христово” - Изложба на Арт-ателие 
„Духовна пътека за млади зографи” 
Организира – Община Кюстендил 

 

Регионален исторически музей 
15-17.12.2016 г. 

Музеен детски кът при зала „Асклепий” 
14:00 - 18:00 часа 

Музейна работилница за деца: Коледен стан 
Организира – Регионален исторически музей 

 

НЧ „Братство 1869” – 18:00 часа 
15.12.2016 г. 

Празничен концерт „Коледна бъркотия” с участието на 
 КСТ „Пауталия”, Студио „Дебют”,  

ДФГ „Звездица”, ВГ „Трепетлика” и др. 
Организира – НЧ „Братство 1869” 

 

 ХГ „Вл. Димитров-Майстора”- 18:30 часа 
15.12.2016 г.  

Празничен коледен концерт   
„Зимни импресии по ноти” 

Организира – Музикално сдружение „Марин Големинов” 
 

НЧ „Братство 1869” – 14:00 часа 
16.12.2016 г. 

Изложба „Коледни трепети” на класа по  
рисуване към НЧ „Братство1869” 

Организира – НЧ „ Братство 1869” 
 

ХГ „Вл. Димитров-Майстора”- 17:30 часа 
16.12.2016 г. 

„Кристо на светло” – фотоизложба 
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 

Общински драматичен театър - 18:00 часа 
16.12.2016 г. 

 „Очи от небето ни гледат” 
 Коледен мюзикъл на  ОУ „Паисий Хилендарски”, с участието 

на ВГ „Калпазани”  
Организира – ОУ „Паисий Хилендарски” 

 

Дом за възрастни хора с физически  
17.12.2016 г. 

увреждания „Ильо Войвода” – 11:00 часа 
Коледен благотворителен концерт, с участието на групи и 

състави от  НЧ „Братство1869” 
Организира – НЧ „Братство 1869” 

 

с. Гърляно – 13:00 часа 
17.12.2016 г. 

Отбелязване 80 години от създаването на  
НЧ „Отец Паисий 1936” с. Гърляно 

Организира – НЧ „Отец Паисий 1936” с. Гърляно 
 

 Общински драматичен театър 
19-23.12.2016 г. 

Куклен спектакъл „Пинокио” 
Организира – Общински драматичен театър 

 



 
 

НЧ „Братство 1869” – 17:30 часа 
19.12.2016 г. 

Вечер на поезията  „Коледни искри” с  участието 
 на Дамско поетично ателие      

Организира – НЧ „Братство 1869” 
 

НЧ „Братство 1869” – 18:00 часа 
19.12.2016 г. 

  “Шедьоври на класическата музика”   
Концерт  на Детската музикална школа 

  Организира – НЧ „Братство 1869” 
 

Общински драматичен театър – 19:00 часа 
19.12.2016 г. 

„Любовна нощ” 
Постановка на театър „Искри и сезони” 

Организира – Общински драматичен театър 
 

Възрожденско училище - 17:30 часа 
20.12.2016 г. 

Церемония по награждаване на победителите в Общинския 
конкурс за детско творчество „Коледа е, стават чудеса” 

Организира – Община Кюстендил,  
Обединен детски комплекс 

 

Фоайе на Общински драматичен театър 
20.12.2016 г.  

 17:30 часа             
„Партньори в обектива” - Фотографска изложба на Елка 

Николчева, по повод 10 год. ТФ „Партньори” 
Организира – Сдружение „Партньори-Кюстендил” 

 

НЧ „Братство 1869” – 18:00 часа 
20.12.2016 г. 

 Коледен фолклорен спектакъл „От Игнажден до Коледа”, с 
участието на ФФ „Струмски полъх”,  ДФГ „Трепетлика”,  

ДТС „Пробуда”,  Фолк-арт формация, Сдружение 
„Вдъхновени” и др. 

  Организира – НЧ „Братство 1869” 
                                                                                                             

Отдел „Изкуство” на Регионална библиотека - 17:00 часа 
21.12.2016 г.  

„Читателите на годината” - Коледен празник в библиотеката” 
Организира – Регионална библиотека        

„Емануил Попдимитров”  
 

Общински драматичен театър - 19:00 часа             
21.12.2016 г.  

  Коледен концерт на Васил Петров 
Организира – Община Кюстендил 

Общински драматичен театър 
 

НЧ „Братство1869” – 12:00 часа 
23.12.2016 г. 

Обявяване на резултатите  от Коледния конкурс 
за картичка, картина, сурвачка, приказка и стихотворение 

  Организира – НЧ „Братство 1869” 
 

ХГ „Вл. Димитров-Майстора”- 17:30 часа 
23.12.2016 г. 

Годишна изложба на кюстендилските художници 
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 

Общински драматичен театър - 19:00 часа 
23.12.2016 г. 

„Стоян и Биляна”  
Благотворителен юбилеен спектакъл, по случай 

10 години ТФ „Партньори” 
Организира – Сдружение „Партньори-Кюстендил”, 

„Младежка банка 
 

Общински драматичен театър – 18:00 часа 
29.12.2016 г. 

Благотворителен коледен концерт на  
ПГИМ „Йордан Захариев”  

Организира – ПГИМ „Йордан Захариев”  
 

Площад „Велбъжд” – 00:00 часа 
31.12.2016 г. 

Тържествено посрещане на Новата 2017 година,  
с участието на народния изпълнител  

Карамфил Божиков 
Организира – Община Кюстендил 

 
 

Културен календар 

декември 2016 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 

 
 

 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjw1_fF5L7QAhVHlSwKHRlsBUkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.libkustendil.primasoft.bg%2F&usg=AFQjCNGh1N5iGAiWuL-mzjR749Xu5kbldw&cad=rja�
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjw1_fF5L7QAhVHlSwKHRlsBUkQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.libkustendil.primasoft.bg%2F&usg=AFQjCNGh1N5iGAiWuL-mzjR749Xu5kbldw&cad=rja�
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