
ПРОГРАМА 
НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2017 Г. 

 
1 ноември, 18.30 ч., концертна зала 
Ден на народните будители 
АВТОРСКИ КОНЦЕРТ НА КОМПОЗИТОРА ХРИСТОФОР РАДАНОВ 
С участието на Даниел Спасов, детска вокално-театрална формация "Таласъмче", 
Софийски духов оркестър 
Вход свободен 

 
4 ноември,11 ч., концертна зала 
БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ 
Театрален спектакъл за деца 
С участието на: Гергана Стоева, Галя Ясенова, Мария Кюркчиева, Душко Добрев 
Цена на билета: 2 лв. 

 
9 ноември, 14 ч., камерна зала 
ПОВЕЧЕ НЯМА ДА МЕ ВИДИШ 
Форум-представление на Театър "Цвете" 
Вход свободен 

 
11 ноември, камерна и концертна зала 
VI НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС "ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ" 
10 ч. – конкурсна програма 
17 ч. – награждаване и гала-концерт на лауреатите 
Вход свободен 

 
14 ноември, 18.30 ч., концертна зала 
София филм фест представя: 
ЗА КОРОНАТА И СТРАНАТА – игрален филм (Великобритания) 
Режисьор – Джон Бурман 
Цена на билетите: 6 лв.; за учащи и пенсионери – 4 лв. 

 
18 ноември, 17 ч., концертна зала 
19 ноември, 11 ч., концертна зала 
ЗЛАТНА ЕСЕН В "ИСКЪР" 
Фестивал на изкуствата 
Съвместно с БАФЦ "Нестия" 
Вход свободен 

 
22 ноември, 14 ч., камерна зала 
ТИ COOL ЛИ СИ? 
Форум-представление на Театър "Цвете" 
Вход свободен 

 
25 ноември, 11 ч., концертна зала 
TOP CAT: НАЧАЛОТО НА МАФИЯТА 
Детски анимационен филм, озвучен на български 
Цена на билета – 2.40 лв. 



 
28 ноември, 18.30 ч., концертна зала 
София филм фест представя: 
ЛЕВИАТАН – игрален филм (Русия) 
Филмът е с номинации и награди от кинофестивалите в Кан, Сао Пауло и Мюнхен 
Цена на билетите: 6 лв.; за учащи и пенсионери – 4 лв. 

 
4 декември, 19 ч., зала "България" 
"НИЕ, ДУХОВАТА МУЗИКА"  
концерт-спектакъл с участието на Миро, Катерина Тупарова, Александър Мутафчийски, Трупата 
на Нешка Робева "Нешанъл арт", Хор на софийските момчета, Софийски духов оркестър 
Диригент – Юли Дамянов 
Билети на касата на "Cantus firmus" в зала "България" и на www.ticketsbg.com  
Цена на билетите – 8, 15 и 20 лв. 

 
8 декември, 14 ч., концертна зала 
АЗ И ТИ 
Форум-представление на Театър "Цвете" 
Вход свободен 

 
9 декември, 11 ч., концертна зала 
НОРМ, ПОЛЯРНИЯТ МЕЧОК 
Детски анимационен филм, озвучен на български 
Цена на билета – 2.40 лв. 

 
10 декември, 18 ч., концертна зала 
ХОРОВ КОНЦЕРТ 
Съвместно със сдружение "Viva la musica" 
Вход свободен 

 
12 декември, 18.30 ч., концертна зала 
София филм фест представя: 
ФРЕНСКА ПРИКАЗКА – игрален филм (Франция) 
Филмът е с номинации и награди от кинофестивалите във Валядолид и Чикаго 
Цена на билетите: 6 лв.; за учащи и пенсионери – 4 лв. 

 
15 декември, 19 ч., концертна зала 
ТАНЦОВА КОЛЕДА-2 
концерт на студенти от специалност "Съвременна хореография" 
от ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград 
Вход свободен 

 
16 декември, 11 ч., концертна зала 
Гостува театър "Възраждане" 
СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА 
Участват: Донка Аврамова-Бочева, Ивет Радулова, Свежен Младенов, Боян Младенов, Мариана Жикич, 
Христо Ботев, Лиляна Шомова, Костадинка Аратлъкова, Георги Златарев, Ивайлов Добрев 

Съвместно с Районна администрация "Искър" 
Вход свободен 

 



19 декември, 18 ч., концертна зала 
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕЙДОСКОП  
Коледен концерт с участието на деца от школите по изкуства в ДК "Искър" 
Вход свободен 

 
28 декември, 17 ч., концертна зала 
ПРАЗНИК МЕЖДУ ПРАЗНИЦИ 
Фестивал на любителското творчество 
Съвместно с БАФЦ "Нестия" 
Вход свободен 

 
18-26 НОЕМВРИ 2017 г. - ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА  

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

На 1 ноември 2017 г. стартира конкурсът "НОВ ЖИВОТ ЗА БОКЛУКА", за изработване 
на предмети от отпадъчни материали, организиран от Столична община – район "Искър", Дом на 
културата "Искър" и "Булекопак" АД. 

В конкурса могат да участват деца от I до VI клас. Предметите могат да бъдат изработени 
у дома, в часовете по "Домашен бит и техника", или в специално организираните работилници в 
ДК "Искър" на 18, 19, 25 и 26 ноември от 10.00 до 13.00 ч.  

С регламента можете да се запознаете на фейсбук-страницата на ДК "Искър". 
Краен срок за предаване на предметите в ДК "Искър" – 13 ч. на 26.11.2017 г.  
Наградите (таблети и ел.четец) са осигурени от "Булекопак" АД. 
Имената на наградените участници ще бъдат официално обявени във фейсбук-

страницата на ДК "Искър" на 1 декември 2017 г. 
Телефон за контакт: 02-979 04 79 – организатори. 
 

 
 
Работно време на билетната каса на ДК "Искър": 
вторник, сряда, четвъртък и петък: от 15.00 до 19.00 ч. 
събота: от 10.00 до 14.00 ч. 
почивни дни: неделя и понеделник 
тел.02-979-04-75 
 
ОКИ Дом на културата "Искър" 
бул."Кръстю Пастухов" № 23, тел.02-979-04-79 
трамвай №№ 20 и 23, автобуси №№ 88 и 604 
до метростанция „Искърско шосе” 
www.dk-iskar.com     dk_iskar@abv.bg 
 


