Майски музикални дни
2012г.

6 май - Св.Великомъченик
Георги Победоносец

Културен календар
май 2012г.

10.05.2012г.- Възрожденско училище
18.00 часа

24 май

Клавирен концерт на доц. Ростислав Йовчев и
проф. Красимир Тасков

Ден на българската просвета и култура и
на славянската писменост

19.05.2012г.- Възрожденско училище
17.30 часа
 Концерт на проф. Венцеслав Николов и негови
ученици от Националната музикална академия
„Панчо Владигеров”
 Представяне книгата "Да бягаме ли?"
на проф. Венцеслав Николов
31.05.2012г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
18.00 часа
"Музикални приятелства"
Концерт на Камерен оркестър "Орфей"
с диригент Райчо Христов
Лилия Милчева - цигулка
Лиляна Попдимитрова – цигулка
Пенка Тренева – флейта

Организират – Община Кюстендил,
МС „Марин Големинов”

Като освободител на пленените и
защитник на бедните, лекар на болните
и поборник на вярващите, победоносче,
великомъчениче Георгие,
моли Христа Бога
да се спасят нашите души.
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

Община Кюстендил
Отдел „Култура и духовно развитие”

05.05.2012г. – Общински драматичен театър
17.00 часа
„Да докоснеш дъгата” - детски празник на талантите
Организира – Обединен детски комплекс
08-09.05.2012г.- Общински драматичен театър
19.00 часа
„Балкански синтез”
Спектакъл с участието на младежи
от България и Сърбия
Организира – Сдружение „Партньори – Кюстендил”
и Община Босилеград
09.05.2012г. - Възрожденско училище – 17.30 часа
Представяне книгата „Войници на милосърдието”
Организира –Читалище „Зора”
09.05.2012г. - НЧ „Братство 1869” - 18.00 часа
Тържествен концерт по повод Деня на Европа
Организира – НЧ „Братство 1869”
10.05.2012г. – НЧ „Братство 1869” - 18.00 часа
„Вълкът и червената шапчица” - представление на
театър „Кюстендил”
Организира – НЧ „Братство 1869”
17.05.2012г. – Площад „Велбъжд”- 17.00 часа
Празник на руската песен и танц
Организира – Община Кюстендил,
Дружество за приятелство с Русия и ОНД
17.05.2012г. – Възрожденско училище – 18.00 часа
Юбилейно честване на 80-годишнината на планинския
водач Стефан Иванов
Организира – Читалище „Асклепион”, ТД „Осогово”
18.05.2012г. – Международен ден на музеите
Отворени врати на експозиционните зали
 16.00 часа – Зала джамия „Ахмед бей”
Откриване на изложбата „Човекът в миналото” на
Института по експериментална морфология и
антропология с музей към БАН
Организира - РИМ „Акад. Йордан Иванов” ,
Институт по експериментална морфология и
антропология с музей към БАН

18.05.2012г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
17.30 часа
Традиционна изложба по случай Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост,
с творби от фонда на галерията
Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”

19.05.2012г. – Нощ на музеите
10.00 – 19.00 часа - Музейните експозиции и
забележителности на Кюстендил
Игра „Отключи историята на своя град” IIІ
15.00 – 1.00 часа - Регионален исторически музей


18.05.2012г. – Общински драматичен театър
19.00 часа
„Травиата” - опера от Джузепе Верди, представена от
Държавна опера – Пловдив
Организира – Общински драматичен театър




29.05.2012г. - Възрожденско училище – 16.00 часа
Концерт -10 години ВГ „Румена Войвода” към СОСЗР
Организира – СОСЗР

20.00часа - Томбола от играта „Отключи
историята на своя град” III


20.15 часа - Концерт с участието на:

Професионален духов оркестър - Кюстендил

19.05.2012 г - НЧ „Братство 1869” - 14.00 часа
Откриване на IV Международна камерна
музикална академия
Организира – НЧ „Братство 1869”

24.05.2012г. – Площад „Велбъжд”- 11.00 часа
Честване Деня на българската просвета и култура
и на славянската писменост
Организира – Община Кюстендил

19.30 часа - Зала „Асклепий”

Изложба „Спасени културни ценности”

17.05 - 06.06.2012 - IV Международна камерна
музикална академия

23.05.2012г. - НЧ „Братство 1869” - 18.00 часа
Празничен концерт по случай Деня на славянската
писменост и култура
Организира – НЧ „Братство 1869”

15.00 часа - Атракции в двора на музея

Перкусионен състав Art Libitum – София
Китарен оркестър „Кюстендил” и състави към
НЧ „Братство – 1869”


22.00 часа - Нестинарски обред от Странджа


22.40 часа - Конферентна зала на музея

Прожекция на документални и рекламни филми за
културно-историческото наследство на Кюстендил и
региона.
17.00 – 24.00 часа - ХГ „Вл. Димитров – Майстора”
“В търсене на история...”
документални записи на изложби от периода
1994 – 2012 г. на ХГ „Вл. Димитров – Майстора”
Открити врати на музейните експозиции до
полунощ

30.05.2012г. - Възрожденско училище – 17.30 часа
„Работилничката на Теди”- изложба на кукли,
изработени от Теодора Сърбинска
Организира – НЧ „Надежда 1997”

Организира - Община Кюстендил, Регионален
исторически музей, ХГ „Вл. Димитров- Майстора”,
НЧ „Братство – 1869”

