
 

 

 

 

ХГ „Вл. Димитров –Майстора”   

 Постоянна експозиция с 

творби на Владимир 

Димитров – Майстора 

 
 

 Юбилейна изложба по 

случай 110 години от рождението на Стоян Венев  

 

 „Реставрация на паметта” – гостуваща изложба 

на СГХГ 

 Постерна изложба „Гутенберг и славянският 

свят” 

 Маргарит Цанев - МАРГО /1944 - 1969/ 

Изложба с репродуцирани творби на художника в 

недостроената част на галерията 
 

 

Регионален исторически музей 
 

 

 Музеен комплекс  

„Св. Георги”, кв. Колуша 

Старопечатни книги от 

фондовете на Центъра за 

славяно-византийски 

проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към  

СУ „Св. Климент Охридски” и  

РИМ „ Акад.Й. Иванов” - Кюстендил  

 Изложбена зала «Ахмед бей» 

 „Пътят: време без граници” – археологическа 

експозиция с находки от автомагистрала Струма, 

Лот 1  

 Зала „Стримон” 

 „Из Кюстендилската чаршия” –етнографска 

изложба  
 

 

 

 

 

 

 

11 НОЕМВРИ 

Св. великомъченик  Мина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Христос, нашият Бог, те грабна от 

привременното войнство  

и в нетленното на небесното те показа 

общник, страстотръпче Мино,  

който и на мъчениците си нетленен венец. 
 

 

 Информация за кино и театър 

www.kino-kn.eu 

www.theatrekyustendil.com, GSM: 0885 885 480 

 
Отдел  „Култура и духовно развитие” 

гр. Кюстендил 
тел: 078/ 55-00 -35 e-mail: cultura_кn@abv.bg 

www.kultura-kn.info 

 

Културен календар 

ноември 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Община Кюстендил 

Отдел „Култура и духовно развитие” 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.637439383005749.1073741849.375596102523413&type=1
http://www.theatrekyustendil.com/
mailto:cultura_кn@abv.bg


 

07.11.2014 г. – Община Кюстендил  /фоайе/  

12:00 часа 

Национален проект „100 % България” 

Изложба акварели на Анжела Минкова – София 

Организират - Община Кюстендил, 

„Арт Виза България” 

 
 

08.11.2014 г. – Стадион „Осогово” – 11:00 часа 

Трети  национален турнир по спортни танци 

„Изгряващи звезди” 

Организират  – Община Кюстендил,  

НЧ „Братство 1869”, Клуб по спортни танци 

„Велбъжд данс” 

 
 

10.11.2014 г.  - Отдел „Изкуство” – 17:00 часа 

 „В огъня на борбата и любовта”  

Представяне на филма за революционера  

Кръстьо Асенов 

Организата – РБ „Ем. Попдимитров” 

 
 

17-21.11.2014 г. – Общински драматичен театър 

“Фън и небесния  дракон”  

Куклено представление на Държавен куклен театър,  

Търговище 

Организира – Общински драматичен театър 

 
 

17.11.2014 г. –  Общински драматичен театър 

19:00 часа 

„Смях в залата” 

Представление на Драматично-куклен театър 

 „Иван Димов” – Хасково 

Организира – Общински драматичен театър 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2014 г. - НЧ „Братство 1869”  

 14:00 часа 

„40 години от прекосяването на Атлантика със 

спасителна корабна лодка” 

Филм-беседа на мореплавателя Дончо Папазов 

Организират – НЧ „Братство 1869”, 

 Географско дружество-Кюстендил 

 

18.11.2014 г. – Възрожденско училище 

17:30 часа 

Представяне сборника   

„Неразчетеният Биньо Иванов” 

 на  Методи Панайотов 

Организира  - Регионална библиотека  

„Ем. Попдимитров” 

 

19.11.2014 г. - НЧ „Братство 1869”  

18:00 часа 

Концерт на туристически хор „Осоговско ехо” 

Организира – НЧ „Братство 1869” 

 

25.11.2014 г. – Общински драматичен театър  

19:00 часа 

 „Aх, каква безумна нощ”  

Представление на Общински драматичен театър - 

Кюстендил 

Организира – Общински драматичен театър 

 

27.11.2014 г. - НЧ „Братство 1869”  

 11:00 часа 

Откриване изложба на класа по изобразително 

изкуство 

Организира  –  НЧ „Братство 1869” 

 

 
 

 

27.11.2014 г. – Общински драматичен театър 

 19:00 часа 

„Смях в залата”  

Представление на Драматично-куклен театър  

„Иван Димов” – Хасково 

Организира – Общински драматичен театър 
 

 

28.11.2014 г. – Общински драматичен театър  

19:00 часа 

 „Aх, каква безумна нощ” - Представление на 

Общински драматичен театър - Кюстендил 

Организира – Общински драматичен театър 
 

 

29.11.2014 г. – ХГ „Вл. Димитров –Майстора” 

18:00 часа 

Дни на японската култура в България 

„ФАНТАЗИЯ”  

 Концерт на Ирие Йосуке - японска бамбукова 

флейта шакухачи 

Организират – Посолството на Япония в Република 

България, Община Кюстендил, 

 ХГ „Вл. Димитров –Майстора” 

 
 

Сладкарница „Шампиони” 

    

 Всеки петък от 28.11-19.12.2014 г. – 17:30 ч. 

Петъчни купони 

 

 Всяка събота от 29.11-20.12. 2014 г. – 11:00 ч. 

Съботни работилнички 

 

Ще има награди и много изненади! 
 

Организират - Община Кюстендил,  

ОП „Ученическо хранене”  


