ХХI Международен
конкурс за класическа китара
„Акад. Марин Големинов”
05.04.2017 г.
Общински драматичен театър
18:00 часа - Откриване на ХХI
Международен конкурс за класическа китара
„Акад. Марин Големинов”

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ”
• Археологическа и нумизматична експозиция
в зала „Асклепий”
• Музеен кът за деца и любопитни възрастни
• Eтнографска изложба в зала „Стримон”
„С дъх на билки – лечебни и магични”
КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ”
• Експозиция, посветена на Димитър Пешев и
спасяването на българските евреи през
Втората световна война
• „Кметът Йосиф Шнитер” – гостуваща изложба на
Исторически музей – Велинград
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА НА ДЖАМИЯ
„АХМЕД БЕЙ”
„Пътят: време без граници” – спасителни
археологически проучвания по трасето на
автомагистрала „Струма” Лот 2

06.04.2017 г.
Читалище „Братство 1869”
16:30 - 19:30 часа - Рецитали
07.04.2017 г.
Читалище „Братство 1869”
16:00 - 19:30 часа - Рецитали
08.04.2017 г.
12:00 часа - Читалище „Братство 1869”
• Обявяване резултатите от конкурса
• Галаконцерт на лауреатите
Организират - Министерство на културата,
Община Кюстендил, НЧ “Братство 1869”,
НЧ “Пробуда 1961”,
„Европа директно” – Кюстендил

Културен календар
април 2017 г.

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”
Музеен комплекс „Св. Георги” със средновековна
църква „Св. Георги” (X-XI в.) и изложба
„Печатната книга – пазител на българската духовност”
(Ценни старопечатни книги от фонда на
РИМ – Кюстендил)
ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА”

•

• Постоянна експозиция с творби на
Владимир Димитров – Майстора
• Изложба „Кюстендилска пролет 2017”
Юбилейна изложба живопис на Венко Петров

Отдел „Култура и духовно развитие” 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”

03.04.2017 г. – Общински драматичен театър
19:00 часа
„Изневери в повече”
Гостува театър „Сълза и смях”, София
Организира - Общински драматичен театър
06.04.2017 г. – Обединен детски комплекс
14:00 часа
Великденска работилница „Шарено яйце“
Организира – Обединен детски комплекс
07.04.2017 г. – Възрожденско училище
14:00 часа
Среща с детския автор Никола Райков и
представяне на приказки-игри
Организира – Регионална библиотека
„Емануил Попдимитров”
07.04.2017 г. – Възрожденско училище
18:00 часа
Концерт в памет на народния певец
Благовест Порожанов
Организират – Радио „Ритъм +”
и НЧ „Надежда 1997”
07.04.2017 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
18:00 часа
Изложба живопис и арт-обекти на Ацо Таневски
Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
08.04.2017 г. – Стадион „Осогово” - 10:00 часа
Творческо предизвикателство „Икар 2017“
състезание за ученици в рамките
на Авиошоу „Осогово 2017“
Организират - Община Кюстендил, ОДК и
Българска федерация по Авиомоделизъм, в
партньорство с Фондация „Еврика“

10.04.2017 г. – НЧ „Братство 1869”
18:00 часа
„Думите Ми”
Представяне книгата на Ива Спиридонова
Организира - НЧ „Братство 1869”
13.04.2017 г. - Двора на Лекарската къща
10:00 часа
Работилничка “Великденски фантазии”
•
Боядисване на яйца
•
Създаване на великденска украса
Организира – Община Кюстендил
15.04.2017 г.- Общински драматичен театър,
Фоайе - 18:30 часа
„Етнография на лицето” - годишна изложба на
школа „Новите майстори”
Организира - Сдружение „Партньори –
Кюстендил”
20.04.2017 г. - Площад „Велбъжд”, Арката
11:00 часа
Отбелязване на 141 години от
Априлското въстание
Поднасяне на венци и цветя
Организира – Община Кюстендил
20.04.2017 г. – Възрожденско училище
17:30 часа
Концерт „Френска палитра”
Клавирно дуо
Велислава Карагенова - Катя Василева
Организира – Община Кюстендил
20.04.2017 г. – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
18:00 часа
Изложба живопис на Бисер Лапев
Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”

20-22.04.2017 г. – Регионален исторически музей
Музеен детски кът при зала "Асклепий”
14:00 - 18:00 часа
Музейна работилница за деца: Изработване на
въстанически знамена
Организира - Регионален исторически музей
22.04.2017 г. – НЧ „Съгласие 2007”, с.Жабокрът
14:00 часа
Празник на зелника и сладките изкушения
Организира – НЧ „Съгласие 2007”, с.Жабокрът
22.04.2017 г. – Стадион „Осогово” - 09:45 часа
Дрон Арена Кюстендил - състезание с
ФПВ дронове
Организират - Община Кюстендил,
ОДК Кюстендил, Българска федерация
по Авиомоделизъм, Обединено дрон общество и
Клуб „Дрон екстрийм“
24.04.2017 г. – НЧ „Братство 1869”-14:00 часа
„Чили – състояние и перспективи”
Филм-беседа на Андрес Сааведра
Организират - НЧ „Братство 1869” и
Географско дружество, Кюстендил
24 - 28.04.2017 г. – Общински драматичен
театър
„Игра на приказки” - куклен спектакъл
Гостува театър ММ
Организира - Общински драматичен театър
25.04.2017 г. – Общински драматичен театър
19:00 часа
„Черното пиле”
Моноспектакъл на Мариус Куркински
Организира - Общински драматичен театър
29.04.2017 г. – Общински драматичен театър
19:00 часа
„Оскар” - благотворителна пиеса от
Станислава Ризова

