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
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 „Международно триенале „Духът на
акварела” – Варна 2016 г.

Кюстендилска
пролет 2017 г.
18 март

Културен календар
март 2017 г.

19:00 часа - Площад „Велбъжд”
Избор на Девойка
„Кюстендилска пролет”

21 март
11:00 часа - Площад „Велбъжд”
• Молебен за здравето на
кюстендилци
• Ритуал по предаване символите
на града
• Празничен концерт
13:00 часа – Сцeна „Хисарлъка”
Традиционно посрещане
на пролетта
Общоградски празник

Община Кюстендил
Отдел „Култура и духовно развитие”

01.03.2017 г. - НЧ „Братство 1869”
Голяма зала - 11:00-20:00 часа
Ден на любителското творчество
Организират – Община Кюстендил,
НЧ „Братство 1869”
02.03.2017 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
17:30 часа
Изложба „Жени - художнички”
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
03.03.2017 г. - Площад „Велбъжд”, Арката
11:00 часа
Честване Националния празник на
България
• Поднасяне на венци и цветя
• Празничен концерт с участието на
народната певица Бинка Добрева,
ВФ „Фолк - арт” и ДЮТА „Кюстендилче”
Организира – Община Кюстендил
08.03.2017 г. - Общински драматичен театър
Фоайе - 18:00 часа
„Рисувано стъкло”
Изложба на Мартин Златков
Организира – Общински драматичен театър

10.03.2017 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
17:30 часа
Юбилейна изложба на Венко Петров
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
12.03.2017 г. - НЧ „Братство 1869”
10:00 часа
VI Мемориал „Богомил Андонов”
Открит турнир по шахмат в памет на
международния майстор от Кюстендил
Богомил Андонов
Организира –НЧ „Братство 1869”
15.03.2017 г. - Общински драматичен театър
19:00 часа
„Лелята на Чарли”
Мюзикъл от Оскар Фелцман
Гостува Национален музикален театър
„Стефан Македонски”, гр. София
Организира – Общински драматичен театър
15.03.2017 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
19:00 часа
Концерт „Пролетни гласове”
Мирослав Димов - маримба
Иван Керековски - пиано
Организира – МС „Марин Големинов”

09.03.2017 г. – Паметника на Димитър Пешев
16-18.03.2017 г. – Регионален исторически музей
11:00 часа
Музеен детски кът при зала „Асклепий”
Честване 74 години от
14:00 - 18:00 часа
спасяването на българските евреи
Музейна
работилница за деца:
Поднасяне венци и цветя на паметника
Измерване на времето в древността
Организира – Община Кюстендил
Организира - Регионален исторически музей
09.03.2017 г. - НЧ „Братство 1869”
16.03.2017 г. - Възрожденско училище
18:00 часа
17:30 часа
Класически концерт
Обявяване резултатите от Десетия национален
Светлин Христов – пиано
конкурс и откриване на изложбата
Велян Ванков – виола
„Пролет върху листа”
Организира –НЧ „Братство 1869”
Организира – Община Кюстендил

17.03.2017 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
17:30 часа
„Кюстендилска пролет 2017”
Изложба на кюстендилските художници
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
20.03.2017 г. - НЧ „Братство 1869” - 11:00 часа
Пролетна изложба на класа
по изобразително изкуство
Организира –НЧ „Братство 1869”
20.03.2017 г. - Регионален исторически музей
Зала „Стримон” – 17:00 часа
Eтнографска изложба
„С дъх на билки – лечебни и магични”
Организира - Регионален исторически музей
22.03.2017 г. - НЧ „Братство 1869”
14:00 часа
„Гватемала” - филм-беседа от почетния консул
на Р. Гватемала в България
30.03.2017 г. - Общински драматичен театър
19:00 часа
Съвместен концерт на Национален фолклорен
ансамбъл „Филип Кутев” и
Танцова формация „Нова генерация”
27 – 31.03.2017 г.
Общински драматичен театър
Отбелязване Международния ден на театъра
„Жабокът цар” и „Море от фантазия”
Гостува НАТФИЗ „Кр. Сарафов”
Очаквайте през март
Възрожденско училище
Представяне на албум „Изследовател с обектив.
Йордан Захариев”, посветено на 140-годишнината
от рождението на чл. кор. Йордан Захариев

