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”
„Багри от долините на Струма и Места”
КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ”
 Експозиция, посветена на Димитър Пешев и
спасяването на българските евреи през
Втората световна война
 „ Български офицери, родени извън пределите на
Княжество България” – гостуваща изложба на
Македонски научен институт
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 XIX и началото на XX век”
МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИ”
„Храмови иконописания от Пернишко”
Изложба на Регионален исторически музей – Перник
ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА”
 Постоянна експозиция с творби на
Владимир Димитров – Майстора
 Постоянна експозиция с творби на
Николай Дюлгеров
 Самостоятелна изложба на Росен Арсов

Кюстендилска пролет
2019 г.
16 март 2019 г.
19:00 ч. - Площад „Велбъжд”

Културен календар
март 2019 г.

Избор на Девойка
„Кюстендилска пролет”
Празнична програма

21 март 2019 г.
11:00 ч. - Площад „Велбъжд”
Молебен за здравето на кюстендилци
Ритуал по предаване символите на града
Празничен концерт

13:00 ч. – Сцeна „Хисарлъка”
Традиционно посрещане на
Девойка „Кюстендилска пролет”
Общоградски празник

15:00 ч. - Сцeна „Базиликата”
/Хисарлъка/
Празнична програма с участието на
Професионален духов оркестър,
Кюстендил
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”

03.03.2019 г. - НЧ „Братство 1869”
Голяма зала - 10:00-20:00 часа
Ден на любителското творчество
Организира – Община Кюстендил,
НЧ „Братство 1869”
03.03.2019 г. - Площад „Велбъжд”, Арката
11:00 часа
Честване 141 години от Освобождението
на България
 Поднасяне на венци и цветя
 Празничен концерт с участието на народния
изпълнител Карамфил Божиков и
танцов състав „Македонска хубост”
Организира – Община Кюстендил
05.03.2019 г. - НЧ „Братство 1869” - 17:30 часа
„Лирични мигновения”
Рецитал на Дамско поетично ателие
Организира - НЧ „Братство 1869”
05.03.2019 г. – Възрожденско училище
18:00 часа
Шедьоври от световната музикална
съкровищница
Клавирен концерт на Ростислав Йовчев
Организира – Община Кюстендил
07.03.2019 г. - Общински драматичен театър
19:00 часа
„Обичам българската музика”
Любими филмови песни и вечните хитове на
Орлин Горанов и Маргарита Хранова, с участието на
оркестъра на Държавната опера - Бургас
и ВГ „Калпазани”- Кюстендил
Организира – Общински драматичен театър

09.03.2019 г. – Паметника на Димитър Пешев
11:00 часа
Честване 76 години от
спасяването на българските евреи
Поднасяне венци и цветя на паметника
на Димитър Пешев
Организира – Община Кюстендил
10.03.2019 г. – с. Слокощица
Двора на училището – 18:30 часа
Пресъздаване на обичая Сирни Заговезни
Организира – НЧ „Просвета 1922”, с. Слокощица
14-16.03.2019 г. – Регионален исторически музей
Музеен детски кът при зала „Асклепий”
14:00 - 18:00 часа
Музейна работилница за деца:
Измерване на времето в древността
Организира - Регионален исторически музей
14.03.2019 г. - Регионална библиотека
„Емануил Попдимитров” - отдел „Изкуство”
17:30 часа
Среща с Петър Пунчев и представяне на
книгата му „Вие сте тук”
Организира – Регионална библиотека
„Емануил Попдимитров”
14.03.2019 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
17:30 часа
„Кюстендилска пролет 2019”
Изложба на кюстендилските художници
Организира – ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
14.03.2019 г. - НЧ „Братство 1869”
18:00 часа
Класически концерт
„Музика, любов и още нещо”
С участието на Деси Стефанова, Иван Кабамитов,
Петър Кунев и Светлана Денева - пиано
Организира - НЧ „Братство 1869

14.03.2019 г. - Общински драматичен театър
19:00 часа
„Всяка година по същото време”
Спектакъл с участието на Лилия Маравиля
и Христо Шопов
Организира – Общински драматичен театър
15.03.2019 г. - НЧ „Братство 1869” - 18:00 часа
„Песен и съдба”
Юбилеен концерт на Слава Соколова
Организира – НЧ „Братство 1869”
19.03.2019 г. - НЧ „Братство 1869” - 17:00 часа
Пролетна изложба на класа
по изобразително изкуство
Организира – НЧ „Братство 1869”
20.03.2019 г. – Регионален исторически музей
Зала „Стримон” – 16:00 часа
Етнографска изложба „Багри от долините на Струма и
Места”
Организират- РИМ – Кюстендил, РИМ –Перник, ОИМБрезник, ОИМ – Гоце Делчев, Музеен комплекс Банско
20.03.2019 г. - Възрожденско училище
17:30 часа
Обявяване резултатите от XII Национален
конкурс „Пролет върху листа”
и откриване на изложба
Организира – Община Кюстендил
25-29.03.2019 г. - Общински драматичен театър
Дипломни спектакли на абсолвентите
от НАТФИЗ, София
Организира – Общински драматичен театър
29.03.2019 г. - Общински драматичен театър
18:30 часа
Танцов спектакъл на Представителен фолклорен танцов
ансамбъл „Родолюбие”

