Празник на плодородието
3 октомври 2015
гр. Кюстендил

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ”
• Археологическа и нумизматична експозиция в зала
„Асклепий”
• Нови дарения от Румен Манов
• Музеен кът за деца и любопитни възрастни
• Етнографска изложба „Из Кюстендилската чаршия” в
зала „Стримон”

11:00 часа
• Откриване Празника на плодородието
• Празнична програма
• Забавни игри с плодове и зеленчуци
• Арт-ателиета
13:00 часа
• Конкурс за най-красиво аранжиран щанд
• Изложба и демонстрации на
домашно приготвени зимнини
• Празнична програма
16:00 часа
Обявяване на резултатите от конкурса
19:00 часа
Заключителен концерт

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”

•

ПЛОЩАД “ВЕЛБЪЖД”

10:00 часа
• Изложение на художествено аранжирани
маси
• Изложение на занаятчии и земеделци
• Празнична програма

Културен календар
октомври 2015г.

•

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”
ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА”
•

Постоянна експозиция с творби на
Владимир Димитров – Майстора
• Изложба живопис на Румен Саздов
• Традиционна изложба „Приятели”

• Гостуваща изложба „Изкуство от центъра”
на ХГ „Христо Цокев” – Габрово

Отдел „Култура и духовно развитие”, гр. Кюстендил
тел: 078/ 55-00 -35, 078/ 55-00 -37,
e-mail: cultura_кn@abv.bg, www.kultura-kn.info

Община Кюстендил
Отдел „Култура и духовно развитие”

01.10.2015 г. – Площад „Велбъжд”, Арката
18:00 ч.
/При лошо време в НЧ „Братство 1869”/
Празничен концерт по случай
Международния ден на пенсионера
02-03.10.2015 г.
Градинката на Обреден дом
Еко фестивал „Един по-красив свят”
02.10.2015 г.-Откриване на фестивала – 17:00 ч.
08.10.2015 г. - НЧ „Братство 1869”
14:00 ч.
„Австралия, такава каквато я видях”
Филм-беседа на Андрей Петров
09.10.2015 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
18:00 ч.
Представяне стихосбирката „Неща за обичане”
на Светла Радкова
09-11.10.2015 г. - НЧ „Братство 1869”
ХII Международен фестивал детски музикален
фестивал „Златни ябълки”
09.10.2015 г. – Откриване на фестивала-18:00 ч.
Конкурсна програма
09.10.2015 г. – Конкурсна програма – 11:00 ч.
Гала концерт на наградените – 18:00 ч.

10.10.2015 г. – НЧ „Отец Паисий 1928”
с. Багренци 18:00 ч.
„Моето плодородно село”
Изложба-конкурс за най-едър плод и зеленчук
Кулинарна фиеста

16.10.2015 г. - Общински драматичен театър
19:00 ч.
„За теб”
Гостува театър „Открита сцена” - София
17.10.2015 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
11:00 ч.
Откриване на ХVI издание на Зонална
изложба „Струма” – Кюстендил 2015 г.

14.10.2015 г. – Възрожденско училище
14:00 ч.
Заседание от Международна научна
конференция „Първата световна война на
22-24.09.2015 г. - Регионален исторически музей
Балканите и встъпването на България в нея
14:00 – 18:30 часа
(1914 – 1915 г.)”, 13-16 октомври 2015 г.,
Музейна работилница за деца: Изработване на
София, Видин, Кюстендил и Кърджали.
антични мозайки.
Посвещава се на 100 години от включването на
България в Първата световна война.
Под патронажа на председателя на
27.10.2015 г. - НЧ „Братство 1869”
Националния комитет за отбелязване на 10014:00 ч.
годишнината от Първата световна война
„Аржентина, далечна и непозната”
Николай Ненчев - министър на отбраната на
Филм-беседа на посланика на Аржентина
Република България.
14:00 – 15:30 ч. Първи панел: Създаване на
27.10.2015 г. - НЧ „Братство 1869”
български институции в освободените земи.
18:00 ч.
16:00 – 18:00 ч. Втори панел: Войната на
Клавирен концерт на Андрия Мамутович,
Балканите в документите, реликвите и
Сърбия
спомените на участниците
15.10.2015 г. – Общински драматичен
театър 19:00 ч.
Премиера на филма „Каръци”

30.10.2015 г. - НЧ „Братство 1869”
18:00 ч.
Тържествен концерт, посветен на Деня на
народните будители

