ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА 2014

24 ЮНИ
Св. Йоан Кръстител и Предтеча Господен
ЕНЬОВДЕН

27-28 ЮНИ

Културен календар
юни 2014г.

27 ЮНИ
Градинката пред Община Кюстендил
16.00 ч. - Изложба-базар на череши и
черешови произведения
Изложение на занаятчии и производители
17.30 ч. - Официално откриване на
Празника на черешата
17.40 ч. - Представяне перспективни сортове
череши за страната и района от
Института по земеделие – Кюстендил
18.00 ч. - Фолклорен празник „Черешчица род
родила”
28 ЮНИ
Градинката пред Община Кюстендил
10.00 ч. - Фолклорен празник
„Черешчица род родила”
12.00 ч. - Конкурс за най-едра череша,
най-атрактивно вешало, най-красив черешов щанд
20.30 ч. – Площад „Велбъжд”
Заключителен концерт

Споменът за праведника е с похвали,
а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на
Господа,
защото наистина ти се показа най-честит от пророците,
понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания,
затова, като пострада с радост за истината, благовести
на тези, които бяха в ада,
явилия се в плът Бог, Който взема върху си греховете на
света и ни дава велика милост..

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”

02.06.2014г. - НЧ „Братство 1869” – 10.00 часа
Представление на театър „Авансцена”
Организира – НЧ „Братство 1869”

07.06.2014 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
11.00 часа
Изложба на проф. Ивайло Мирчев
Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”

02.06.2014 г. - Площад „Велбъжд” - Арката
12.00 часа
Отбелязване Деня на Ботев и загиналите за
свободата на България
Организира – Община Кюстендил

13.06.2014 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
17.30 часа
Изложба на Любен Генов
Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”

02.06.2014 г. - НЧ „Братство 1869” – 18.00 часа
„Ботева вечер” – лектория
Тържествено отбелязване на 2 юни - Деня на Ботев
Организира – НЧ „Братство 1869”

17.06.2014 г. – Възрожденско училище – 18.00 часа
Представяне книгата на Калин Василев
„Авангардни БЕЗделници”
Организира – Регионална библиотека

03.06.2014 г. - НЧ „Братство 1869” – 17.00 часа
Представление на театър „Авансцена”
Организира – НЧ „Братство 1869”

18.06.2014 г.-Общински драматичен театър -19.00ч.
„Да разлаем кучетата”
гостува театър „Българска армия”- София
Организира – Общински драматичен театър

03.06.2014 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
17.30 часа
Изложба - живопис на Селма Тодорова

19.06.2014 г. - Общински драматичен театър
18.30 часа
Танцов спектакъл на ансамбъл „Филип Кутев”
Организира – Ансамбъл „Филип Кутев”

Организира - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
04.06.2014 г. - НЧ „Братство 1869” – 11.00 часа
Откриване на фотодокументална изложба, посветена на
историята на читалище „Братство 1869” и отбелязване
на 145 г. от неговото създаване
Организира – НЧ „Братство 1869”
06.06.2014 г. - Конферентната зала на Регионален
исторически музей, Кюстендил - 14.00 часа
Ежегодни Кюстендилски четения 2014
„Война и мир”
Организират – Исторически факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”,
РИМ „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
06.06.2014 г. – Дервиш баня – 17.00 часа
Ден на отворените врати
Организира – Община Кюстендил

20.06.2014 г. - Площад „Велбъжд” - Арката
19.00 часа
Танцов спектакъл „Да посрещнем лятото с танци” на
клуб по спортни танци „Велбъжданс”
Организира – НЧ „Братство 1869”
23.06.2014 г. – Фоайе общински драматичен театър
18.00 часа
Фотоизложба „Екологичната истина”на
инж. Николай Василев
Организират – Българска фотографска Академия,
Общински драматичен театър
24.06.2014 г. - Отдел „Изкуство” на Регионална
библиотека
Представяне книгата на Илона Захариева
„ЩРИХИ към кюстендилската художествена школа”
Организират – Регионална библиотека,
НЧ „Зора”

120 години от рождението на Димитър Пешев
25.06.2014 г.
16.00 часа – Конферентна зала на Регионален
исторически музей
„Димитър Пешев – човекът на дълга”
Публична лекция на Николай Поппетров
Институт по исторически изследвания към БАН
17.00 часа – Паметника на Димитър Пешев
Поднасяне на венци и цветя
17.30 часа - Къща – музей “Димитър Пешев”
Гостува Държавен културен институт къща-музей
„Панчо Владигеров”, София
Изложба „С ускорен ритъм”
18.00 часа - ХГ “Владимир Димитров – Майстора”
Представяне книгата “Екзодус” на
Леон Юрис с участието на Ицко Финци и
Стоян Алексиев
19.00 часа - ХГ “Владимир Димитров – Майстора”
Фестивал на българската и еврейска духовна
музика “Хаверим”
26.06.2014 г.
18.00 часа - ХГ “ Владимир Димитров- Майстора”
Фестивал на българската и еврейска духовна
музика “Хаверим”

Осми международен фолклорен фестивал
„Пауталия 2014”
27 юни 2014 г. – Градинката пред Община
Кюстендил
16.00 ч. – Дефиле на участниците
17.30 ч. – Тържествено откриване на конкурса
18.00 ч. – Конкурсна програма
28 юни 2014 г. - Сцената при Общински
драматичен театър
9.00 – 21.00 часа - Конкурсна програма
29 юни 2014 г. - Площад „Велбъжд”
9.00 – 21.00 часа - Конкурсна програма
21.00 часа – Тържествено закриване на конкурса
Организират - Община Кюстендил, НЧ „Братство 1869”

