ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА 2018
22 ЮНИ (ПЕТЪК)
Градинката пред Община Кюстендил
20:00 – Концерт на Ирина Флорин
23 ЮНИ (СЪБОТА)
Градинката пред Община Кюстендил
10:00 – Изложба-базар на череши и черешови
произведения
*Изложение на занаятчии и производители
*Арт-работилници за деца
11:00 – Официално откриване на празника
*Представяне на перспективни сортове череши за
страната и района от Института по земеделие –
Кюстендил
*Конкурс за най-едра череша, най-атрактивно вешало,
най-красив черешов щанд
12:00 – Фолклорен празник „Черешчица род родила”
15:00 – Обявяване на резултатите от конкурса
Площад „Велбъжд”
20:00 – Празничен концерт
24 ЮНИ (НЕДЕЛЯ)
Градинката пред Община Кюстендил
10:00 – Изложба-базар на череши и черешови
произведения
*Изложение на занаятчии и производители
*Арт-работилници за деца – редене на вешала и пана
10:30 – Кулинарна надпревара „Череши в кухнята” и
кулинарни демонстрации с водещ Драгомир Драганов
12:00 – Състезателни игри с череши
13:30 – Обявяване на резултатите от кулинарната
надпревара „Череши в кухнята”

Организират - Община Кюстендил,
Институт по земеделие-Кюстендил

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”
„С дъх на билки – лечебни и магични”
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

Културен календар
юни 2018 г.

ХГ „ВЛ. ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА”
 Постоянна експозиция на Вл. Димитров – Майстора
 Самостоятелна гостуваща изложба на
Цветослав Христов
 „Неврони” - Арт инсталация на Владо Веселинов
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”

01-03.06.2018 г. – Регионален исторически музей,
Конферентна зала - 13:30 часа
Ежегодни Кюстендилски четения 2018 на тема:
„Памет и забрава в историята”
Организира - Регионален исторически музей
„Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил
01.06.2018 г. – Площад „Велбъжд”
Детски празник, посветен на Деня на детето
17:00 часа
 Забавна програма с участието на спортни клубове
и танцови състави от Кюстендил
 Много игри и изненади
18:30 часа
 Открит урок с Памбос по салса, меренге, бачата
 Шоу програма с Los Pambos Dance Company
 Танци с публиката
Организира – Община Кюстендил
01.06.2018 г. – НЧ „Спасовица 2008”,
с. Николичевци – 18:00 часа
Детски празник посветен на Деня на детето
Организира – НЧ „Спасовица 2008”
02.06.2018 г. – с. Горановци
Паметника на 40-те загинали горановци
от трите войни – 10:00 часа
Отбелязване Деня на Ботев и загиналите за
свободата на България
Организира – НЧ „Христо Ботев 1925” с. Горановци
02.06.2018 г. - Площад „Велбъжд”, Арката
12:00 часа
Ден на Ботев и загиналите за
свободата на България
Поднасяне на венци и цветя
Организира – Община Кюстендил
04.06.2018 г. - НЧ „Братство 1869”
18:00 часа
Концерт на смесен хор „Братство”
Организира – НЧ „Братство 1869”

12.06.2018 г. - Общински драматичен театър
19:00 часа
Концерт на трио „Тенорите”
Организира – Общински драматичен театър
12-23.06.2018 г. – с. Шишковци
„Студентски пленер 2018”, с участието на студенти
от Националната художествена академия, София
Организира - ХГ „Вл.Димитров-Майстора”
13.06.2018 г. - Общински драматичен театър
19:00 часа
„Крадецът на праскови”
Гостува Драматичен театър
„Антон Страшимиров” - Разград
Организира – Общински драматичен театър
14-16.06.2018 г. – Регионален исторически музей,
Музеен детски кът при зала „Асклепий”
14:00 - 18:00 часа
Музейна работилница за деца: плетене на кошници
Организира – Регионален исторически музей
14.06.2018 г.-ХГ „Вл. Димитров-Майстора”-18:00 ч.
Гостуваща изложба с избрани творби от фонда на
Художествена галерия Казанлък
Организира – ХГ „Вл.Димитров-Майстора”
19.06.2018 г. - НЧ „Братство 1869” - 18:00 часа
Концерт на възпитаниците по пиано и поп пеене с
преподавател Жана Райнова
Организира – НЧ „Братство 1869”
21.06.2018 г. - НЧ „Братство 1869” - 11:00 часа
Годишна изложба на класа по рисуване
с преподавател Людмила Христова
Организира – НЧ „Братство 1869”
22.06.2018 г. - ХГ „Вл. Димитров-Майстора”
18:00 часа
„В духа на Майстора”
Изложба с творби на студенти, участници в
„Студентски пленер 2018” – с. Шишковци
Организира – ХГ „Вл.Димитров – Майстора”

23-24.06.2018 г.
ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА
24.06.2018 г. – Обединен детски комплекс
9:30 часа
Посрещане на народния празник Еньовден в
Осоговската планина
Организира – Обединен детски комплекс
27.06.2018 г. – Сладкарница „Шампиони”
18:00 часа
„Хамса – формата на човека”
Изложба на Любляна Начева и Галина Трайкова
Организира – НЧ „Надежда 1997”,
Община Кюстендил
29.06.2018 г. - Общински драматичен театър
19:00 часа
„Наследникът”- музикална комедия
Организира – Сдружение арт студио „Трупата”,
Сдружение „Дебют”, Детска театрална школа към
Общински театър Кюстендил - D Actors
29.06-01.07.2018 г.
ХII МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН
КОНКУРС „ПАУТАЛИЯ 2018”
Площад „Велбъжд”, Арката
29.06.2018 г.
11:00 часа – Тържествено откриване
11:15 - 21:00 часа – Конкурсна програма
30.06.2018 г.
9:00 - 21:00 часа – Конкурсна програма
01.07.2018 г.
9:00 - 20:30 часа - Конкурсна програма
20:30 часа – Тържествено закриване на конкурса
/при лошо време конкурсът ще се проведе в
НЧ „Братство 1869”, Голяма зала/
Организира – Община Кюстендил, НЧ „Братство 1869”

