
 

ХГ „Вл. Димитров-Майстора”- 17:30 часа 
01.12.2015 г.  

Изложба живопис на художника Матей Матеев 
 

НЧ „Братство1869” – 13:00 часа 
03.12.2015 г. 

Празничен концерт, посветен на Международния 
ден на хората с увреждания 

 ХГ „Вл. Димитров-Майстора”-18:00 часа 
03.12.2015 г.  

Представяне книгата „Аз не бях политик” от проф. 
Огнян Герджиков  

 

 Площад „Велбъжд” - 17:30 часа 
04.12.2015 г. 

Тържествено запалване светлините на Коледната 
елха 

 

НЧ „Братство1869” – 18:00 часа 
04.12.2015 г. 

Отбелязване на Международния ден на 
доброволеца и 130 г. от създаването на БЧК - 

Кюстендил 
 

Общински драматичен театър-20:00 часа 
04.12.2015 г.  

„Луда нощ по френски” 
Гостува театър „Сълза и смях” 

 

НЧ „Братство 1869” -  14:00 часа 
09.12.2015 г.  

Творческа среща с детския писател  
Панчо Панчев – Дядо Пънч 

 

 ХГ „Вл. Димитров-Майстора”- 17:30 часа 
09.12.2015 г.  

Изложба живопис на Нина Златева 
 

Отдел „Изкуство” на Регионална библиотека  
17:30 часа 

10.12.2015 г.  

Среща с писателя Михаил Вешим 
 

 ХГ „Вл. Димитров-Майстора”- 19:00часа 
10.12.2015 г.  

„Романтична сцена” за любовта 
Празничен коледен спектакъл в изпълнение на 

Трио Арденца 
 

НЧ „Братство1869” – 18:00 часа 
11.12.2015 г. 

Концерт - 10 години Музикална компания 
„Пей сърце” 

 

Общински драматичен театър 
14-18.12.2015 г. 

„Коледно желание” – куклено представление на 
Общински драматичен театър-Кюстендил 

 

НЧ „Братство1869” – 18:00 часа 
15.12.2015 г. 

Вечер на хоровото изкуство   
 Туристически хор „Осоговско ехо", Смесен хор 

„Братство”, ВФ „Неразделни” и др. 
 

НЧ „Братство1869” – 11:00 часа 
16.12.2015 г. 

Откриване на изложба „Коледни трепети” на 
Класа по рисуване към НЧ „Братство1869” 

 Възрожденско училище - 17:30 часа 
16.12.2015 г. 

„Рождество Христово” 
• Изложба на Арт-ателие 

„Духовна пътека за млади зографи” 
•  Клавирен концерт на  

Катя Василева и Велислава Карагенова 
 

Регионален исторически музей 
17-19.12.2015 г. 

14:00 - 18:30 часа 
Музейна работилница за деца: 

 Играчки направи си сам 
 

НЧ „Братство1869” – 17:30 часа 
17.12.2015 г. 

Вечер на поезията  „Коледни искри” с  участието 
на Дамско поетично ателие      

 

НЧ „Братство1869” – 18:00 часа 
17.12.2015 г. 

„Коледно настроение от песни и танци” с 
участието на  студио  „Дебют”, КСТ „Фиеста”,  

ВГ "Калпазани"  и ТФ „Пъстри ритми” 
 

 Обединен детски комплекс -17:30 часа 
18.12.2015 г.  

• Церемония по награждаване на победителите в 
Общинския конкурс за детско творчество 

„Коледа е, стават чудеса” 
• Откриване на изложба с детските творби 

• Коледен концерт с участие на деца от групите   
към ОДК 

 

НЧ „Братство1869” – 18:00 часа 
18.12.2015 г. 

  “Шедьоври на класическата музика”  
Концерт  на Детската музикална школа   

 
 



ХГ „Вл. Димитров-Майстора”- 11:00 часа 
19.12.2015 г. 

Коледна изложба на кюстендилските художници 
 

Дом за възрастни хора с  физически 
увреждания „Ильо Войвода” – 11:00 часа 

19.12.2015 г. 

Коледен благотворителен концерт на състави от 
НЧ „Братство1869” 

 

Клуб на пенсионера, с. Слокощица 
19.12.2015 г. 

14:00 часа 
От Игнажден до Рождество 

Народни обичаи – подготовка за Коледа 
 

НЧ „Братство1869” – 18:00 часа 
21.12.2015 г. 

Коледен фолклорен спектакъл  
 „Ой  КОЛЕДО, мой Коледо” с участието на ФФ 

„Струмски полъх”,  ДФГ „Трепетлика”, ДТС 
„Пробуда”,  Фолк-арт формация, Сдружение 

„Вдъхновени” и др.                                                                                                              
 

НЧ „Братство1869” – 13:00 часа 
22.12.2015 г. 

Конкурс за изпълнение на българска коледна и 
коледарска песен „Коледна изповед” 2015 

 

НЧ „Братство1869” – 18:00 часа 
22.12.2015 г. 

Коледен концерт на Класа по пиано с 
преподавател Красимира Матуска              

 

НЧ „Братство1869” – 12:00 часа 
23.12.2015 г. 

Откриване на изложба и обявяване на резултатите  
от Коледния конкурс 

 
 

 

 
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

 
„АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 

• Археологическа и нумизматична експозиция в 
зала „Асклепий” 

• Музеен кът за деца и любопитни възрастни 
• Етнографска изложба „Из Кюстендилската 

чаршия” в зала „Стримон” 
 

КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ” 
• Експозиция, посветена на Димитър Пешев и 

спасяването на българските евреи през Втората 
световна война 

 
ИЗЛОЖБЕНАТА ЗАЛА НА ДЖАМИЯ  

„АХМЕД БЕЙ” 
Етнографска изложба от дарение на Христина и Мила 

Милчеви „Откровеност в багри и форми“ 
 

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” 
„Печатната книга – пазител на българската духовност” 
 

 
ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА” 

• Постоянна експозиция с творби на  
Владимир Димитров – Майстора 

 

 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие”, гр. Кюстендил 

тел: 078/ 55-00 -35, 078/ 55-00 -37,  
e-mail: cultura_кn@abv.bg, www.kultura-kn.info 

 

 

Културен календар 

декември 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Община Кюстендил 
Отдел „Култура и духовно развитие” 
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