21.05.2016 г.
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
• 10:00 – 18:30 часа - Игра с награди „Отключи
историята на своя град VII” с посещение на
забележителностите на Кюстендил
• 14:00 – 18:00 часа - Музейна работилница за
деца: букви и старопечатни техники
• 18:00 часа – Изложба „Деца правят музей” с
предмети, изработени в „Музейна работилница
за деца”
• 18:30 часа – Теглене на томболата от играта
„Отключи историята на своя град VII”
• 21:00 часа – Концерт в двора на музея

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ”
• Археологическа и нумизматична експозиция в зала „Асклепий”
•
Музеен кът за деца и любопитни възрастни
•
„Деца правят музей” – изложба от предмети, изработени в
„Музейната работилница за деца” на РИМ – Кюстендил в зала
„Стримон”
КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ”
Експозиция, посветена на Димитър Пешев и спасяването на
българските евреи през Втората
световна война
•
„Светиня от Атон”, гостуваща изложба
на РИМ – Перник
•
„Първите български фотографии”, гостуваща изложба на
Исторически музей – Самоков

•

ЕМФИЕДЖИЕВА КЪЩА
“Градски бит и култура на населението в Кюстендил от края на 19
и началото на 20 век”
МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИ”
Музеен комплекс „Св. Георги” със средновековна църква
„Св. Георги” (X-XI в.) и изложба
„Печатната книга – пазител на българската духовност”
ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА”
• Постоянна експозиция с творби на Владимир
Димитров – Майстора
• „ Пространство, природа, земя” –
изложба живопис на Иван Милев

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА”

•

• „Акустична инсталация”-проект на “Etheraudio”
• 19:00 часа – Изложба живопис на Антон Гошев

Всички музеи са с безплатен вход на
21 май 2016 г. и удължено работно време

Ден на българската просвета и култура и
на славянската писменост

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

Александра Борисова

„Скулптура” при НХА

24 май

ИЗЛОЖБЕНАТА ЗАЛА НА ДЖАМИЯ
„АХМЕД БЕЙ”
„Пътят: време без граници” – спасителни археологически
проучвания по трасето на автомагистрала „Струма” Лот 2

с участието на Кристиян Янкулов и

• 19:30 часа – Изложба на дипломанти от катедра

Културен календар
май 2016 г.

•

Изложба „Юбиляри” - 110 години от рождението
на Драган Лозенски
ФОАЙЕ НА ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН
ТЕАТЪР
„Боята, камъкът и кръстът: Най-известните манастири
на България”
Изложба – живопис на школа „Новите майстори”

Отдел „Култура и духовно развитие” към Община 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”

04.05.2016 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
18:00 часа
Изложба „Юбиляри” - 110 години от рождението на
Драган Лозенски
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора
09.05.2016 г. – Площад „Велбъжд”- 11:00 часа
Отбелязване Деня на победата
Организира – Община Кюстендил,
Областен и общински съвети на съюза на
войните на България
09.05.2016 г. – Площадката пред
НЧ „Братство1869” - 11:00 часа
Отбелязване Деня на Европа
Организира – НЧ „Братство1869”
09.05.2016 г. - Общински драматичен театър
19:00 часа
„Двубой” - гостува Драматичен театър „Никола Вапцаров”,
Благоевград
Организира – Общински драматичен театър
10.05.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
19:00 часа
Майски музикални дни
Концерт на камерен оркестър „Орфей”
Вера Николова (Франция/България) – мецосопран
Организира – Община Кюстендил,
Музикално сдружение „Марин Големинов”
11.05.2016 г.-Възрожденско училище -13:00 часа
Международна научна конференция „Българският национален
въпрос през Втората световна война”
Организира – Македонски научен институт, ИИИ-БАН, Община
Кюстендил, КИЦ Босилеград
12.05.2016 г. – НЧ „Братство1869”- 16:30 часа
Празник на руската песен и танц
Организира – Община Кюстендил,
Дружество за приятелство с Русия и ОНД
12.05.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
19:00 часа
Майски музикални дни
Концерт на „София квартет” към Софийската филхармония
Организира – Община Кюстендил,
Музикално сдружение „Марин Големинов”

13.05.2016 г. - НЧ „Братство1869”- 18:00 часа
Осма международна камерна музикална академия
Концерт на ученици и студенти от Косово
Организира – НЧ „Братство1869”
17.05.2016 г. - НЧ “Пробуда 1961” – 18:00 часа
Осма международна камерна музикална академия
Класически концерт „Шедьоври на романтизма“
Божидар Братоев - цигулка,
Валентина Гюлева – пиано
Организира – НЧ “Пробуда 1961”
18.05.2016 г. – Къща-музей „Димитър Пешев”
16:00 часа
Международен ден на музеите
„Първите български фотографии”
Изложба на Исторически музей , Самоков
Организира – Регионален исторически музей, Кюстендил
18.05.2016 г. - НЧ „Братство1869”
18:00 часа
Осма международна камерна музикална академия
Концерт на ученици и студенти от
САЩ и България
Организира – НЧ „Братство1869”
18.05.2016 г. - Общински драматичен театър
19:00 часа
Концерт по случай 90 години от рождението на хореографа Кирил
Харалампиев с участието на ученици от Националното училище за
танцово изкуство-София и ТА „Пауталия”-Кюстендил
Организира – НЧ „Пауталия 2008”
19-21.05.2016 г. – Музеен детски кът при зала „Асклепий” на
Регионален исторически музей
14:00 - 18:00 часа
Музейна работилница за деца:
букви и старопечатни техники
19.05.2016 г. – Площада пред Общински
драматичен театър - 18:00 часа
Детски празник на талантите
„Да докоснеш дъгата”

19.05.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
19:00 часа
Майски музикални дни
Камерен концерт „Прочути виртуози”
Иван Дончев (Италия/България) – пиано
Организира – Община Кюстендил,
Музикално сдружение „Марин Големинов”
20.05.2016 г. -Изложбена зала в джамия
„Ахмед бей” - 16:00 часа
Изложба „Пътят: време без граници” –
спасителни археологически проучвания по трасето на
автомагистрала „Струма” Лот 2
Организира – Регионален исторически музей, Кюстендил
23.05.2016 г. - НЧ „Братство1869”- 18:00 часа
Осма международна камерна музикална академия
Концерт на ученици и студенти от
САЩ и България
Организира – НЧ „Братство1869”
24.05.2016 г. – Площад „Велбъжд” - 11:00 часа
Честване Деня на българската просвета и култура
и на славянската писменост
Организира – Община Кюстендил
26.05.2016 г. - НЧ „Братство1869”- 18:00 часа
Заключителен концерт на ученици и студенти от САЩ и България,
участници в Осмата международна камерна музикална академия
Организира – НЧ „Братство1869”
30.05.2016 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
19:00 часа
Майски музикални дни
Камерен концерт „Прочути виртуози”
Павел Минев – цигулка,
Зорница Радионова –пиано
Организира – Община Кюстендил,
Музикално сдружение „Марин Големинов”
31.05.2016 г. - НЧ „Братство1869”- 18:00 часа
Обявяване резултатите и награждаване на лауреатите на Десетия
национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” 2016 и
представяне на романа „Печатарят” с автор Силвия Томова
Организира – НЧ „Братство1869”

