Осемнадесети международен конкурс
за класическа китара
„Акад. Марин Големинов”

Възкресение Христово

02.04.2014 г.
Общински драматичен театър - 18.00 часа
Откриване на Осемнадесетия
международен конкурс за класическа китара
„Акад. Марин Големинов”

Културен календар
април 2014г.

03.04.2014 г.
Читалище „Братство 1869” - 17.00 часа
 Рецитали
 Авторски концерт на Николай Пеев
 Рецитали
04.04.2014 г.
Читалище „Братство 1869” - 16.30 часа
 Лекция на Пол Фоулс, Англия
Читалище „Братство 1869” - 17.00 часа
 Рецитали
 Площад „Велбъжд” – 20.00 часа
Концерт на рок група “Black diamond”-Кюстендил,
“Revolution”- Сърбия, студенти от НБУ и др.
05.04.2014 г.
Читалище „Братство 1869” – 12.00 часа
 Обявяване резултатите от конкурса
 Галаконцерт на лауреатите

Ден на Възкресение е,
да се радваме от тържеството на празника и
едни други да се прегърнем.
На тези, които ни ненавиждат, да кажем: братя!
и всичко да простим заради Възкресението.
Възкресението твое, Христе Спасителю,
ангелите възпяват в небесата;
удостой и нас с чисто сърце да Те славим на
земята.
Информация за кино и театър
www.kino-kn.eu
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”

02.04. 2014 г. – Детски отдел на Регионална
библиотека - 10.30 часа
Отбелязване Международния ден на детската книга
Организира – Регионална библиотека
„Ем. Попдимитров”
03.04.2014 г. - Общински драматичен театър
19.00 часа
“Женитба” – благотворително представление на
студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски”, в помощ на
Елизабет Димитрова
Организира – ЮЗУ „Неофит Рилски”, Факултет по
изкуствата , Катедра „Телевизионно, театрално и
киноизкуство”
05.04.2014 г. – Фоайе на общински драматичен
театър - 11.00 часа
Откриване на благотворителна изложба-базар
„Да помогнем на Алекс”
Организират – Представителите на български форум
за Тоше Проески, Община Кюстендил
07.04.2014 г. - Отдел „Изкуство” - 17.30 часа
Изложба на гоблени с участието на членове на
читалище „Димитър Каляшки 1920”, с. Жиленци
Организира – Регионална библиотека
„Ем. Попдимитров”

10.04.2014 г. - НЧ „Братство 1869” - 18.00 часа
Отбелязване на 80-годишен юбилей на
Кирил Поромански
Организира – НЧ „Братство 1869”
11.04.2014 г. - Възрожденско училище - 18.00 часа
Отбелязване годишнина на народния певец
Благовест Порожанов
Организират – радио „Ритъм +”, НЧ „Надежда”
11.04.2014 г. - НЧ „Братство 1869” - 18.00 часа
Концерт на вокална група „Златно славейче”
от гр. Скопие, Р. Македония
Организира – НЧ „Братство 1869”
11.04.2014 г.-Общински драматичен театър-19.00 ч.
Балет - „По средата- леко издигнат” , „Концертът”
Гостува Софийска опера и балет
Организира – Общински драматичен театър
12.04.2014 г. - Стадион „Странджата” - 11.00 ч.
Демонстрация на любителски ракети, самолети и
планери по повод Международния ден на
космонавтиката
Организират – Община Кюстендил, ОДК,
БФ по авиомоделизъм, Клуб за аерокосмически
технологии „Зодиак”
15.04.2014 г. - Отдел „Изкуство” - 14.00 часа
Краеведска среща „Миналото на родния край –
послание към бъдещето”
Организира – РБ „Ем. Попдимитров”

09.04.2014 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
18.30 часа
„Евъргрийни на ХХ век”
Изпълнения на Иван Жеков - пиано
Организират – МС„Марин Големинов”,
Регионална библиотека „Ем. Попдимитров”

16.04.2014 г.-ХГ „Вл. Димитров-Майстора”-17.30 ч.
Изложба „Живопис” - Илиян Колев
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”

10.04.2014 г. - Площад „Велбъжд”, Арката-14.30 часа
Отбелязване на Седмицата на гората
Организира – НЧ „Братство 1869”

17.04.2014 г. – Обединен детски комплекс - 11.00 ч.
Великденска работилница „Шарено яйце”
Организира – Обединен детски комплекс

10.04.2014 г. - Възрожденско училище - 18.00 часа
Брамс - „Унгарски танци”
Клавирно дуо Десислава Щерева-Евгения Симеонова
Организира – Община Кюстендил

17.04.2014 г. – НЧ „Братство 1869” – 14.00 часа
„Бразилия такава, каквато я видях”
Филм-беседа от Симеон Идакиев
Организират - Географско дружество – Кюстендил,
НЧ „Братство 1869”

20.04.2014 г. - Площад „Велбъжд”,Арката
11.00 часа
Отбелязване на 138 години от Априлското въстание
Поднасяне венци и цветя
Организира – Община Кюстендил
24.04.2014 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
17.30 часа
Годишна изложба на учениците от гимназия
„Неофит Рилски”
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”,
Гимназия „Неофит Рилски”
25.04.2014 г. - Изложбена зала в джамия

„Ахмед бей” - 17.30 часа
Концерт - Барокова музика в изпълнение
на камерен ансамбъл
„Елате, синове на изкуството”, София
Организират – Община Кюстендил,

РИМ „Акад. Йордан Иванов”- Кюстендил
28.04.2014 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
17.30 часа
Изложба „Избрано от колекцията на
проф. д-р Чавдар Славов”
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
30.04.2014 г. - Изложбена зала в джамия

„Ахмед бей” - 16.00 часа
Концерт - Ренесансова музика в изпълнение на
инструментално трио „Early Byrds”, Холандия
Организират – Община Кюстендил,

РИМ „Акад. Йордан Иванов”- Кюстендил
30.04.2014 г. – Общински драматичен театър
19.00 часа
„Мадам Бътерфлай” - опера от Дж. Пучини
Гостува Софийска опера и балет
Организира – Общински драматичен театър

