
 
 
 

22.12.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 10.30 часа 
„Снежната кралица” - представление на театър 

„Авансцена” 
Организира  -  НЧ „Братство 1869” 

 
22.12.2013г. – НЧ „Спасовица 2008”, с. Николичевци 

15.00 часа 
Коледно-новогодишно тържество 

Организира  -  НЧ „Спасовица 2008”, с. Николичевци 
 

23.12.2013г. – НЧ „Светлина 1871”, с. Соволяно 
14.00 часа 

Коледен концерт 
Организира – НЧ „Светлина 1871”, с. Соволяно 

 
23.12.2013г. – НЧ  „Искра 1975”, Кюстендил 

18.00 часа 
Концерт на тамбурашки оркестър 

 и школа по народно пеене 
Организира  -  НЧ  „Искра 1975”, Кюстендил 

 
27.12.2013г. – Възрожденско училище – 12.00 часа 

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

 
 

27.12.2013г. -  Общински драматичен театър   
 18.00 часа 

„Между другото” - изложба на Катя Хаджийска   
Организира - Общински драматичен театър 

 
 

Сладкарница „Шампиони”  - 17.30 часа 
29.11, 06.12, 13.12, 20.12, 27.12.2013г. 

Петъчни купони в сладкарница "Шампиони" 
Ще има награди и много изненади! 
Организира – Община Кюстендил 

 
Работилничките на Дядо Коледа 

очакват всички деца от 12  до 23 декември 2013г. 
в къщичките под Коледната елха 

 всеки делничен и съботен ден от 12.30 часа и  
17.00 часа,  в неделя - от 12.30 часа 
Организира - Община Кюстендил 

 

25 декември 
Рождество Христово!     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 

В този месец, в двадесет и петия ден,  
празнуваме Рождеството по плът на 

Господа Бога и наш спасител  
Иисус Христос.  

Господи, помогни ни и ние да  
се родим духовно! 

 
Информация за кино и театър 
www.kino.theatrekyustendil.com 

www.theatrekyustendil.com 
GSM: 0885 885 480 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие” 

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

www.kultura-kn.info 

 

 

 
 

Културен календар 

декември 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И  
ЧЕСТИТА НОВА  ГОДИНА! 

 
 

Община Кюстендил 
Отдел „Култура и духовно развитие” 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

03.12.2013г. – НЧ „Братство 1869” – 13.00 часа 
Празничен концерт, посветен на  

Международния ден на хората с увреждания 
Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
04.12.2013г. - Общински драматичен театър 

19.00 часа 
„Аз плащам”  

 Постановка на  Народен театър”Иван Вазов” 
Организира – Общински драматичен театър 

 

05.12.2013г. - Регионален исторически музей  
„Акад. Йордан Иванов” - 16.00 часа 
„Културно наследство без граници” 

Фотодокументална изложба 
Организира - Регионален исторически музей  

„Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил 
 

05.12.2013г. - Отдел „Изкуство” - 17.30 часа  
Премиера  на новата книга „Пълнолетие”  

на Велин Георгиев   
Организира  - Регионална библиотека  

„Емануил Попдимитров” 
 

06.12.2013г.  - Общински драматичен театър 
17.30 часа 

Изложба – Живопис и Колажи 
 на Ангел Павлов и Златина Гонева 

Организира  - Общински драматичен театър 
 

10.12.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 
Коледен концерт на Духов оркестър към Общински 

комплекс  „Дворец на културата”, Перник  
Организират  - НЧ „Братство 1869”, 

Общински комплекс  „Дворец на културата”, Перник  
 

11.12.2013г. – Площад „Велбъжд” – 17.30 часа 
Тържествено запалване светлините на Коледната елха 

Организира – Община Кюстендил 
 

12.12.2013г. - Възрожденско училище  
„Да оцветим 2014” 

 16.00 часа – Ателие с талантливи деца от 
детските градини и училища на Кюстендил 

 17.00 часа – Представяне на готовите рисунки и 
детски календар за оцветяване 

Организира – Сдружение „Партньори-Кюстендил” 
 

 
12.12.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 

„Танцова коледа” с участието на студио "Дебют", клуб 
по спортни танци „Велбъжданс” и ТФ „Пъстри ритми” 

Организира - НЧ „Братство 1869” 
 
 

12.12.2013г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  
18.30 часа 

„Очарованието на Романтизма” 
Ирина Харалампиева – сопран /България/ 
и Александър Лиалйос – пиано / Гърция/ 
Организира – МС „Марин Големинов” 

 
13.12.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 
Вечер на хоровото изкуство – вокална формация 
„Неразделни”, музикална компания „Пей сърце", 

туристически хор „Осоговско ехо” и др. 
Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
14.12.2013г. – Дом за възрастни хора с   физически 

увреждания „Ильо Войвода” - 11.00 часа 
Коледен благотворителен концерт в дома за възрастни 

хора с   физически увреждания „Ильо Войвода” 
Организира -  НЧ „Братство 1869”  

 
16-20.2013г.  - Общински драматичен театър 

10.00 и 16.00 часа 
„Трите джуджета и златната елха”  

Куклено представление 
Организира-Общински драматичен театър 

 

17.12.2013г.  - НЧ „Братство 1869” – 17.30 часа 
„Коледни искри”- вечер на поезията  с  участието 

 на Дамско поетично ателие 
Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
17.12.2013г. -  НЧ „Братство 1869” – 17.30 часа 
Концерт “Шедьоври на класическата музика” на 

Детската музикална школа 
Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
18.12.2013г.  - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 

Коледен фолклорен спектакъл „Ой Коледо,  
мой Коледо” с участието на ФФ „Струмски полъх”, ДФГ 

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

Организира - НЧ „Братство 1869” 
 

 
 

 
 

 

 
19.12.2013г. – НЧ „Димитър Каляшки 1920”, 

с. Жиленци – 17.00 часа 
Коледно тържество  

„Да запалим заедно коледните светлини” 
Организира – НЧ „Димитър Каляшки 1920”, с. Жиленци 

 
19.12.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 

Коледен концерт на класа по пиано с преподавател 
Красимира Матуска 

Организира - НЧ „Братство 1869” 
 

 

20.12.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 17.30 часа 
Откриване на изложба и обявяване на резултатите от 

Коледния конкурс 
Организира - НЧ „Братство 1869” 

 
20.12.2013г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  

 17.30 часа 
Представителна коледна изложба на 

 кюстендилските художници 
Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 
20.12.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа 

Представяне последната стихосбирка  
„Третият закон на Нютон” на Методи Джонев 

Организира - НЧ „Братство 1869” 
 

21.12.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 10.00 часа 
„Снежната кралица”- представление на театър 

„Авансцена” 
Организира  - НЧ „Братство 1869” 

 
21.12.2013г. - НЧ „Братство 1869” – 14.00 часа 

Коледен концерт на ВГ „Калпазани” 
Организира  -  НЧ „Братство 1869”, 

ОУ „Паисий Хилендарски” 
 

21.12.2013 г. – Обединен детски комплекс - 17.00 часа 
 Церемония по награждаване на победителите в 

Общинския конкурс за детско творчество 
„Коледа е, стават чудеса” 

 Откриване на изложба с детските творби 
 Коледен концерт с участие на деца от групите   

към ОДК 
Организира  -  Обединен детски комплекс 

 


