
 

 

ЧЕСТИТА НОВА 

2012 ГОДИНА! 
 
 
 

 
 

 

Годината, която се задава,  
  с шепи радост да раздава , 
да бъде мирна, плодовита 

и за вас да е честита! 
 

 

ВЕСЕЛИ 
ПРАЗНИЦИ! 

 
 

25 декември 
Рождество Христово! 

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Слава във висините  Богу, 

и  на земята мир , 

между човеците благоволение! 

О, Свято Рождество Христово, от Дева 

Божий Син  роди се! 

Прие плът Божието Слово,  

що надвишава всяка мисъл.  

А. Десподов 
 

 
 

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

e-mail:cultura_кn@abv.bg 
www.kultura-kn.info 

 

 

Културен календар 

декември 2011г. 
 
 

 
 

 
Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 

 

 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

02.12.2011г.- Общински драматичен театър  
19.00 часа  

„Квартет за двама” от Анатолий Крим 
Организира – Общински драматичен театър 

 
 

05.12.2011г. – Възрожденско училище  - 17.30 часа 
Изложба „Стъклопис”  

на ученици от гимназия „Н. Рилски” 
Организира – Гимназия „Неофит Рилски” 

 
 

07.12.2011г. – Възрожденско училище  - 17.30 часа 
Представяне стихосбирката „Рокля от пясък”  

на Биляна Попова 
Организира – Регионална библиотека,  

НЧ "Асклепион 1998", 
 Отдел „Култура и духовно развитие” 

 
 

09.12.2011г. – Площад „Велбъжд” – 17.30 часа 
Тържествено запалване светлините на Коледната елха  

Организира – Община Кюстендил 
 
 

09.12.2011г. - Читалище „Братство 1869” – 18.00 часа 
Представление на Театър Кюстендил 
„Принцесата и градинаря” – премиера 

Организира – Читалище „Братство 1869” 
 
 

13.12.2011г. - Читалище „Братство 1869” – 11.00 часа 
Откриване изложба „Коледни трепети” на класа по 

рисуване с преподавател Людмила Христова 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 

 
 

 
 
 
 

14.12.2011г. - Читалище „Братство 1869” – 18.00 часа 
Откриване на коледна благотворителна изложба;  

Вечер на хоровото изкуство, с участие на колективи от 
Кюстендил и Дупница 

Организира – Читалище „Братство 1869” 
 

15.12.2011г. –Читалище „Пробуда 1961” – 13.00 часа 
Коледно тържество-концерт за жителите на кв. Колуша 

и членове на „Клуб трета възраст”- Пробуда  
Организира - Читалище „Пробуда 1961” 

 

15.12.2011г. – ХГ „Вл. Димитров –Майстора”  
17.00 часа 

Годишна изложба на кюстендилски художници 
Организира - ХГ „Вл. Димитров – Майстора”  

 

15.12.2011г. - Читалище „Братство 1869” – 17.30 часа 
Вечер на поезията „Коледни искри” 

с  участието на Дамско поетично ателие 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 

16.12.2011г. - Читалище „Братство 1869” – 18.00 часа 
Концерт “Шедьоври на класическата музика” на 

Детската музикална школа 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 
16.12.2011г.- Общински драматичен театър  

19.00 часа  
„Квартет за двама” от Анатолий Крим 

Организира – Общински драматичен театър 
 

17.12.2011 г. - Обединен детски комплекс -11.00 часа 
• Откриване на Коледен базар с участие на децата 

от клубовете и школите към ОДК; 
• Изложба с детски творби и отчитане резултатите 

от Общинския конкурс за детско творчество 
„Коледа е, стават чудеса”; 

• Коледен концерт с участие на децата от групите 
към ОДК 

Организира – Обединен детски комплекс 
 
 

 
 

 
 

20.12.2011г. - Читалище „Братство 1869” – 18.00 часа 
Коледен фолклорен спектакъл 

„Ой  Коледо, мой Коледо” 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 
 
 

21.12.2011г. - Читалище „Братство 1869”   
• 11.00 часа - Коледно представление на  

Театър „Авансцена” 
• 18.00 часа - Коледен концерт на класа по пиано 

с преподавател Красимира Матуска 
Организира – Читалище „Братство 1869” 

 
 
 

21.12.2011г. – ХГ „Вл. Димитров –Майстора”  
17.30 часа 

Коледен концерт на вокален състав "Тип - Топ" 
Организира – Фондация „Златни ябълки” 

 
 
 

22.12.2011 г. - Изложбената зала в джамия  
„Ахмед бей” - 16.00 часа 

Етнографска изложба  
„Накитът – носител на памет, изящество и закрила” 

Организира -  РИМ „Акад. Йордан Иванов” 
 

 
 

29.12.2011 г. – Дворът на Регионален исторически 
музей - 16.00 часа 

Кукерски ритуални игри край огъня 
Организира -  РИМ „Акад. Йордан Иванов”,   

Кукерска група към читалище „Зора-1948”, с. Ябълково 
 

 


