
 

 

 

Празник на плодородието 
22 - 23 октомври 

 

22.10.2010г. 
 

12:00 часа  - ПЛОЩАД 

“ВЕЛБЪЖД” 

Откриване на Празника 

·       Представяне на 

фотографска изложба 

„Плодородието в миналото и сега” 

·        Празнична програма с участието на местни 

спортни и танцови школи и състави  

·       Представяне на сортове от Институт по 

земеделие - Кюстендил 

· Изложение на художествено  аранжирани маси 

· Изложение  на занаятчии и земеделци 
 

14:00 – 16:00  часа - ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 

„ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 
 

·       Презентация и беседи на тема “Екологични 

продукти и здравословно хранене” 

·       Прожекция на филм за Вл. Димитров-Майстора 

  

16:00 часа-ПЛОЩАД 

“ВЕЛБЪЖД” 

Фолклорна програма 

23.10.2010г. 
11:00 часа   

ПЛОЩАД“ВЕЛБЪЖД” 

 

·      Празнична програма с участието на местни 

детски състави 

·      Забавни игри с плодове и зеленчуци 

 

 

19 ОКТОМВРИ 

Преп. Йоан Рилски  чудотворец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О пречестний Иване, изпълнен с благодатта на 

Светия Дух,  

обиталище на Бога Отца и на Спасителя,  

който стоиш пред Царя на всичко и се наслаждаваш 

в светлината на единосъщната Троица,  

като херувим пееш заедно с ангелите трисветата 

песен и имаш голямо дързновение -  

моли се на всемилостивия Господ да спаси твоите 

сродници, еднородния твой български народ, и да 

му покори всички врагове! 
 
 

 
 

 

Отдел „Култура и духовно развитие” 
гр.Кюстендил тел: 078 / 55 00 35; 55 00 37 

e-mail:cultura_кn@abv.bg 
www.киltura-kn.com 

 

 

 

 

Културен календар 

октомври 2010г. 
 

 

 

Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 

 
 



 

01.10.2010г.  - Общински драматичен театър  

  18.00 часа  

Празничен  концерт по случай Международния ден 

на музиката                  

Симфоничен оркестър на БНР 

Диригент – Емил Табаков  

Организират - Община Кюстендил и  

Българско национално радио 

 

02.10.2010г. - Читалище „Братство 1869”  

11.00 часа 

„Съботно матине” на клуба по спортни танци 

„Импулс” 

Организира - Читалище „Братство 1869”  

 

02.10.2010г. – Площад „Велбъжд”- 12.00 часа 

„Весело катерене” 

Отбелязване Международната година на младежта  

 

04.10.2010г. – ХГ "Вл. Димитров - Майстора" 

17.30 часа 

 Изложба - живопис на Надежда Саргалиева 

Организира - ХГ "Вл. Димитров - Майстора" 

 

04.10.2010г. – Възрожденско училище 

 17.30 часа 

Представяне на книгата „Военната инженерно- 

свързочна фабрика 1907-1947” 

Организира –СОСЗР, Клуб на историците-любители 

„Ветрогонец” при читалище „Зора” 

 

 

 

05.10.2010г. – Общински  драматичен  театър 

10.30, 11.30 и 13.30 часа 

„Малката кибритопродавачка”  

Организира - Общински  драматичен  театър 

 

06.10.2010г. - Възрожденско училище – 17.30 часа 

Изложба пейзажи на Рангел Цекин 

Организира – Отдел „Култура и духовно развитие” 

 

06.10.2010г. -Читалище „Братство 1869”-17.30 часа 

Изложба на Георги Гьошев 

Организира - Читалище „Братство 1869”  
 

06.10. 2010г. - Общински  драматичен  театър 

18.30 часа 

Концерт на Веселин Маринов 
 

07.10.2010г. -  Общински  драматичен  театър 

10.00 и 16.15 часа 

„Рибарят и златната рибка” 

Гостува  Куклен театър – гр. Благоевград 

 

07.10.2010г.-Читалище „Братство 1869”- 17.30 часа 

Представяне книгата на Георги Тихолов 

„Нестандартни притчи” 

Организира - Читалище „Братство 1869”  

 

08.10.2010г. -  Общински  драматичен  театър 

10.00часа 

„Рибарят и златната рибка” 

Гостува  Куклен театър – гр. Благоевград 

 

 

 

16.10.2010г. - Читалище „Братство 1869”  

11.00 часа 

Фолклорен фестивал „Кюстендилското селско хоро-

ритъм и  хармония” 

Организира - Читалище „Братство 1869”  

 

18.10.2010г. – Читалище „Пробуда 1961” 

Откриване изложба на класа по рисуване 

Организира - Читалище „Пробуда 1961” 

 

19.10.2010г. – ХГ "Вл. Димитров - Майстора" 

17.30 часа 

Изложба-керамика на Иван Събчев 

Организира- ХГ "Вл. Димитров - Майстора" 

 

20.10.2010г. – ХГ "Вл. Димитров - Майстора" 

18.00 часа 

„Новите лица на българската  музикална култура” 

Концерт с участието на: Пенка Тренева – флейта 

Руслан Апостолов – цигулка 

Татяна Бошко – Клавирен Съпровод 

Организира – МС „Марин Големинов” 

 

21.10. 2010г. – Общински  драматичен  театър 

19.00 часа 

„Видрица” -  спектакъл на Нешка Робева 
 

29.10.2010г. - Читалище „Братство 1869”  

18.00 часа 

Юбилеен концерт  на музикална компания 

 „Пей сърце” 

Организира - Читалище „Братство 1869”  



 

 


