
 

 

 

Майски музикални дни  
2011г. 

 

4.05.2011г.- ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

 18.30 часа 

Откриване на Майски музикални дни  с  

проф. Атанас Куртев и ученици 

 

9.05.2011г.  -  ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

18.30 часа 

Клавирен рецитал на Елена Колесникова , Русия 

 

11.05.2011г. -  ХГ „Вл. Димитров-Майстора”  

18.30 часа 

Камерен концерт на сестрите  

Лилия и Мила Милчеви 

 

12.05.2011г. -  ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

18.30 часа 

Вокален концерт на ансамбъл 

„Okta Voice”,София 

 

 

Организират – Община Кюстендил,  
МС „Марин Големинов”  

 
 

 
6 май - Св.Великомъченик  

Георги Победоносец 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
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.com 
 

 

Културен календар 

май 2011г. 
24 май  

 Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Община Кюстендил 

Отдел  „Култура и духовно развитие” 

  

 



 

 

 
 
02.05.2011г.  - Читалище „Братство1869” - 14.00 часа 

Филм - беседа „Перу” на Симеон Идакиев 
Организира – читалище „Братство1869”, 

Българско географско дружество 
 
 

03.05. 2011г.- Общински драматичен театър  
19.00 часа 

 „Маршрутка”-  постановка на театър „Мелпомена” 
Организира - Общински драматичен театър 

 
 
 
05.05.2011г. - Обединен детски комплекс – 14.00часа 

"Зелен, зелен Гергьовден" 
пленер и гергьовски люлки за здраве 

Организира - Обединен детски комплекс 
 

 
 

05.05.2011г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
18.00 часа 

Изложба на паралелката по изкуствата на Гимназия 
"Неофит Рилски" 

Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”, 
Гимназия "Неофит Рилски" 

 
 

10.05.2011г. -  ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
18.00 часа 

Изложба "Юбиляри"  
 110г. от рождението на Н.Дюлгеров,  

110г. от рождението на Б.Елисеев, 
90г. от рождението на Н.Мирчев 

Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 
 
 
 

13.05.2011г. – Площад „Велбъжд”- 17.00 часа 
Празник  на руската песен и танц  
Организира – Община Кюстендил, 

 Дружество за приятелство с Русия и  ОНД   

 
 

 
14.05.2011г. – Нощ на музеите 

 Открити врати на музейните експозиции  до 
полунощ 

 15.00 часа - Атракции в двора на музея  
 16.00 часа  - Откриване на фотоизложба 

„Български крепости” в двора на музея 
 20.00 часа - Откриване на изложба 

„Археологически обект „Гороцветна – 2010 г.” в 
зала „Асклепий” на РИМ – Кюстендил 
Организира  - Община Кюстендил, 
Регионален исторически музей 

 
 

14.05.2011г. – Площад „Велбъжд”- 18.00 часа 
Концерт на танцов ансамбъл „Владимир Маяковски” 

Организира – читалище „Братство1869” 
 

 

17.05.2011г. – Възрожденско училище – 17.00 часа 
Среща с писателя Ал. Томов 

Организира – Регионална библиотека , Кюстендил 
 

18.05.2011г. – Международен ден на музеите 
 

 ХГ „Вл. Димитров – Майстора” 
Отворени врати на експозиционните зали   

Прожекция на филми от видео архива на галерията 
 

 Регионален исторически музей 
Отворени врати на всички музейни експозиции 

 

 
19.05.2011г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

18.00 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” 

 
20.05.2011г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора” 

18.00 часа 
„Музикални импресии” 

 Концерт на дуо „Скупи”, Македония 
Организира – читалище „Зора”, Кюстендил 

 
 
 

 

 
23.05.2011г. - Читалище „Братство 1869” - 18.00 часа 
Концерт на участниците в ІІІ Международна камерна 

музикална академия 
Организира - читалище „Братство 1869” 

 
24.05.2011г. – Площад „Велбъжд”- 11.00 часа 

Концерт по случай Деня  на българската  
просвета и култура и на славянската писменост 

Организира – Община Кюстендил 
 

26.05. 2011г. - Общински драматичен театър  
19.00 часа 

„Змейова сватба” – постановка на Драматичен театър 
„Н.Вапцаров”, Благоевград 

Организира - Общински драматичен театър 
 

27.05.2011г.  - Читалище „Братство1869”- 18. 00 часа 
Награждаване на победителите от V Национален 
литературен конкурс за поезия „Биньо  Иванов” 2011 

Организира – Община Кюстендил, 
читалище „Братство1869” 

 
27 – 29.05.2011 г. – Конферентната зала на 
Регионален исторически музей – Кюстендил 

"Дебати и проблеми в модерната българска 
историческа наука" - XVIII съвместна научна 

конференция с международно участие  
Организира-РИМ, Кюстендил и Исторически факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски”. 
 

 

28.05. 2011г. - Общински драматичен театър  
19.00 часа 

Благотворителен концерт с участието на  
Йорданка Христова 

Организира – Фондация "Сийдър", 
Община Кюстендил 

 
31.05.2011г.  - Читалище „Братство1869”- 17.30 часа 

Концерт на ЦДГ „Еделвайс” 
Организира – ЦДГ „Еделвайс” 

 


