
 
ПРОГРАМА  

СЕПТЕМВРИ и ОКТОМВРИ 2020 Г. 
 

17 септември, 18.30 ч., Концертна зала 
Ден на София 
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 
С участието на БОЙКА ДАНГОВА и танцов ансамбъл "Огнените"  
към НЧ "Елин Пелин-1926" с ръководители Петя Григорова и Орлин Иванов 
Съвместно с Районна администрация "Искър" 
Вход свободен 
 
26 септември, 11 ч., Концертна зала 
ЛОДКИТЕ 
Детски анимационен филм, озвучен на български 
Спасителната лодка "Елиъс" не само помага на кораби в беда, но и успява да 
разкрие престъпните намерения на местна банда. И тъй като лодките също 
имат чувства, Елиъс скоро ще разбере, че не може да се справи без помощта 
на старите си приятели. 
Цена на билета – 4 лв.  
 
2 октомври, 19 ч., Концертна зала 
София филм фест 2020 
ПРЕДАТЕЛЯТ  
Игрален филм на режисьора Марко Белокио, разказващ истинската история на мафиота  
Томазо Бушета, който нарушава обета за мълчание на Коза Ностра. 
Цена на билета – 9 лв., за учащи и пенсионери – 7 лв. 
 
7 октомври, 18 ч., Концертна зала 
София филм фест 2020 
ЧУТОВНОТО НАШЕСТВИЕ НА МЕЧКИТЕ В СИЦИЛИЯ 
По едноименния роман на Дино Будзати 
Анимационен филм за деца и родители, дублиран на български 
Цена на билета – 9 лв., за деца, учащи и пенсионери – 7 лв. 
 
8 октомври, 19 ч., Концертна зала 
София филм фест 2020 
МАРТИН ИДЪН 
Игрален филм по романа на Джек Лондон 
Цена на билета – 9 лв., за учащи и пенсионери – 7 лв. 
 
10 октомври, 10 ч., Концертна зала 
11 октомври, 11 ч., Концертна зала 
ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ 
Национален фолклорен конкурс 
Вход свободен 
 
 



 
15 октомври, 18.30 ч., Концертна зала 
ЦЕРЕМОНИЯ по връчване на почетния приз 
"ИЗЯВЕНА ЛИЧНОСТ НА РАЙОН "ИСКЪР" 
на народната певица ЯНКА РУПКИНА 
Съвместно с Районна администрация "Искър" 
Вход свободен 
 
17 октомври, 11 ч., Концертна зала 
Гостува Театрална къща "Мариета и Марионета" 
КОСЕ БОСЕ - Куклен спектакъл за деца 
Цена на билета – 4 лв. 
 
24 октомври, 11 ч., Концертна зала 
25 октомври, 11 ч., Концертна зала 
ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ 
Национален фолклорен конкурс 
Вход свободен 
 

Уважаеми зрители, 
Във връзка с противоепидемичните мерки и извънредното положение, 
влизането и престоят в ДК "Искър" става задължително с маски! 
Съгласно заповед на кмета на Столична община, капацитетът на 
зрителната зала е намален до 30 % от общия брой на местата. 

 
 
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 
трамваи № 20 и № 23, автобуси № 88 и № 604 
до метростанция „Искърско шосе” 
www.dk-iskar.com     dk_iskar@abv.bg 
 
 
 
 


