ПРОГРАМА
НОЕМВРИ, ДЕКЕМВРИ 2022 г.

1 ноември, 18:30 ч. - концертна зала на ДК "Искър"
"ОТ ВЕКОВЕ, ЗА ВЕКОВЕ"
Концерт, посветен на 1 ноември – ден на народните будители с участието на Хор "Нуша" с
диригент Нели Андреева, Ансамбъл "Горна баня" към Читалище "Пробуда1926", Валентина
Шерденкова и тържествена церемония по награждаването на учители от район "Искър" за принос
в образованието.
Водещ и сценарист – Галя Асенова
Съвместно с Районна администрация "Искър"
Вход свободен - до запълване капацитета на залата.
5 ноември, 11:00 ч., концертна зала на ДК "Искър"
КИНО ЗА ДЕЦА. "ОТКРАДНАТАТА ПРИНЦЕСА"
Тази приказна история се e случила в дните на храбрите рицари, красивите принцеси и
войнствените магьосници. Без капка колебание, Руслан се впуска в едно опасно приключение, за
да спаси откраднатата принцеса, и преодолява всички препятствия, защото истинската любов е
по-силна от магията.
Билети на касата на ДК „Искър“.
11 ноември, 19:00 часа, концертна зала на ДК "Искър"
"20 ГОДИНИ - КРАСОТА, ТАЛАНТ, ДУХ И ЧЕСТ"
Юбилеен концерт, посветен на 20 години от създаването на Представителен ансамбъл на
въоръжените сили.
В концерта ще вземат участие артистите от Представителния ансамбъл на въоръжените сили:
Квартет “Армейска песен”, Фолклорен квартет “Ладена”, Танцова формация “Алгара”, Таня
Дупаринова, Ива и Велислава Костадинови, Съни, Веселин Вачев, Емилия Валенти, Вили
Станева, Гергана Николаева, Райко Кирилов, Гуна Иванова, Маргарита Хранова.
Водещ - Галя Димитрова
Вход свободен - до запълване капацитета на залата.
12 ноември, 11:00 часа, ДК „Искър“ – концертна зала
"МЕЧО ПУХ" - ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА
"Театър на приказката" представя една изключително интересно поднесена история за
младите зрители, която е подходяща за деца от 3 до 8 години. Ще разберем кой е Кристофър
Робин, какво обича Мечо Пух, защо Прасчо плаче и защо е тъжен Йори.
Билети на касата на ДК „Искър“.
12 ноември, 19:00 часа, ДК „Искър“ – концертна зала
"СВАТБА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ"
За първи път в ж.к. Дружба!
Фери Арт представя невероятните Филип Аврамов, Мая Бежанска и Тони Минасян.
"Сватба със закъснител". Може ли нещо да се обърка преди сватбата? Ще има ли сватба или не?
Елате да разберем. Ще се стопите от смях!
Билети на касата на Дом на културата "Искър" и в мрежата на ЕВЕНТИМ

15 ноември, 18:00 часа, ДК „Искър“ – камерна зала
ЛИТЕРАТУРЕН МАРАТОН – "ИСТИНАТА Е В ЛЮБОВТА"
Среща с писателката Петя Йотова и представяне на новата й книга.
Водещ – Галя Асенова
Вход свободен - до запълване капацитета на залата.

17 ноември, 19:00 часа, ДК „Искър“ – концертна зала
„СВЕТЛИНИТЕ НА ПАРИЖ“
Мултимедиен концерт на Sofia Wind Orchestra/Софийски духов оркестър със специалното
участие на Валентина Корчакова – една от звездите на Национален музикален театър „Стефан
Македонски“ и танцова формация "Алгара", Васил Делиев - пиано.
Има само две места в света, където можем да живеем щастливо: у дома и в Париж.
Париж отключва сетивата за възприемането на света с първична непосредственост.
Софийски духов оркестър ще ни потопи в тази атмосфера с музиката на Едит Пиаф, Шарл
Азнавур, Далида, и др.
Водещ – Станислава Димитрова – Съни
Диригент Юли Дамянов..
Билети на касата на ДК „Искър“ и в мрежата на eventim.bg
24 ноември, 14:00 часа, ДК „Искър“ – камерна зала
ЛИТЕРАТУРЕН МАРАТОН
Отбелязване на 200 години от рождението на Добри Чинтулов и 195 години от рождението на
Петко Славейков.
Вход свободен - до запълване капацитета на залата.
3 декември, 11:00 часа, ДК „Искър“ – концертна зала
„Белият зъб" – КИНО ЗА ДЕЦА

Съ-носителят на „Оскар” за късометражна анимация Александър Еспигар представя своя пълнометражен
дебют – екранизация по обичания от поколения зрители роман на Джек Лондон. На куче вълча порода, родено
сред дивата природа, му се налага да се сблъска с човешкия свят. Белия зъб е спасен от неговото нечовешко
отношения от добросърдечна двойка, която го научава как да владее дивите си инстинкти и да стане техен
приятел.

Билети на касата на ДК „Искър“

10 декември, 17:30 часа, ДК „Искър“ – концертна зала
„5 ГОДИНИ - ИСКРИ“
Коледен концерт на ансамбъл за народни танци "Искри" към ОКИ Дом на културата "Искър" с
ръководители и хореографи Алина Георгиева и Мирослав Гаврилов..
Специални гости – Национален фолклорен ансамбъл "Българе" с продуцент, режисьор и
хореограф Христо Димитров, детско юношески фолклорен ансамбъл "Чудно оро" към сдружение
"Дай, бабо, огънче!" и общински младежки дом гр.Перник - ръководител и хореограф Йовчо
Георгиев. Деца от 4група към 144 ДГ "Ханс Кристиян Андерсен" - ръководители Алина
Георгиева и Цвятко Цветков.
Билети на касата на ДК "Искър"

13 декември, 19:00 часа, ДК „Искър“ – концертна зала
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ на Софийски духов оркестър/Sofia wind orchestra
Солисти ОРЛИН ГОРАНОВ и ЕДЕЛИНА КЪНЕВА.
Диригент Юли Дамянов
Нека зеадно да съпреживеем коледното чудо, чрез неповторимата музика на Софийски духов
оркестър/Sofia Wind Orchestra и невероятните изпълнения на Орлин Горанов, Еделина Кънева.
Билети на касата на ДК „Искър“ и в мрежата на Ивентим.бг
16 декември, 18:00 часа, ДК „Искър“ – концертна зала
"ТАНЦОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"
Коледен концерт на специалност „Съвременна хореография“ от Югозападен университет
„Неофит Рилски“ под рководството на проф.д.н. Анелия Янева.
Авторските хореографии на студенти и преподаватели от специалност „Съвременна
хореография“ включват танцови миниатюри от мюзикъли и танцово-театрални постановки по
пиеси на Шекспир. Празничното настроение ще бъде подсилено от изпълнения в стилистиката на
модерния танц с елементи от самба, бачата, хип-хоп, мюзикъл, вариете. Ще ви заредим с
положителни емоции и много усмивки.
Вход свободен - до запълване капацитета на залата.
17 декември, 11:00 часа, ДК „Искър“ – концертна зала
ТЕАТЪР ВЪЗРАЖДАНЕ ПРЕДСТАВЯ "СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА"ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА
Снежанка и седемте джуджета е една от най-любимите и запомнящи се приказки за малки и
големи. ... В далечно кралство живеела красива, но много зла царица, която имала вълшебно
говорещо огледало. Нейната хубост била ненадмината, докато един ден не се появила
Снежанка, по-красива, добра и работлива. Момичето ставало все по-хубаво и един ден злата ѝ
мащеха решила да я убие. Само целувката на истинската любов ще съживи Снежанка…
Режисьор: Христо Ботев Станчев, Сценография: Лили Бабунова, Костюми: Мира Бъчварова,
Музика: Асен Аврамов, Хореография: Мая Петрова,
Подходящо за деца над 3 години.
Съвместно с Районна администрация "Искър"
Вход свободен - до запълване капацитета на залата.

