
 

 
 

ПРОГРАМА  
ЗА ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2019 Г. 

 
6 януари, 13 ч., езеро "Дружба" 
БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ 
Съвместно със Столична община – район "Искър" 

 
12 януари, 11 ч., Концертна зала 
МАЛКИЯТ РИЦАР ТРЕНК 
Детски анимационен филм, озвучен на български 
Филмът ни отвежда на забавно приключение, пълно с рицарски турнири, дракони, добри рицари, 
лоши графове, красиви принцеси и верни приятели. 
Цена на билета – 2.40 лв. 

 
19 януари, 11 ч., концертна зала 
Гостува ТЕАТЪР КАРЛСОН 
ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ 
куклен спектакъл по произведението на А.Линдгрен 
Една история, която учи как сам да си направиш щастие. 
Сценична адаптация – Красимира Методиева 
Постановка – Наталия Дукова 
Сценография и кукли – Рада Петрова-Андонова 
Музика – Димо Стоянов-Pif 
Дизайн – Ели Димитрова – LOVelly DESIGN 
Участват: Милена Мавродинова и Неделчо Неделчев 
Цена на билета – 2 лв.  

 
26 януари, 11 ч., Концертна зала 
ТОР И ЛЕГЕНДАТА ЗА ВАЛХАЛА 
Детски анимационен филм, озвучен на български 
Пълна със смехории история за един самоуверен младок с магическо оръжие и група разглезени 
богове, които обединяват усилията си в борбата срещу злата кралица на подземния свят и 
армията й от великани. 
Цена на билета – 2.40 лв. 

 
1 февруари, 19 ч., Концертна зала 

ГОСТУВА САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ 
СЛУЧАЙНА СРЕЩА – комедия от Ерик Чапъл 
В ролите: АЛБЕНА ПАВЛОВА, РАДА КАЙРЯКОВА, КИРИЛ ЕФРЕМОВ, КИРИЛ БОЯДЖИЕВ 
Романтична комедия на английския майстор на драматургията и телевизионните ситкоми Ерик 
Чапъл. Авторът ни среща с четиримата си герои в кризисен за тях момент, когато като че ли са 
загубили пътя на успеха, разминали са се с последната си любов и отчаяно слагат маските, за да 
се втурнат в поредната илюзорна забава, която да им донесе поне временна забрава. Но в тази 
вечер на лъжи и флиртове бързо се стига до отрезвяване и героите се изправят пред неочаквана 



среща с миналото, което е останало непокътнато със своята чистота и наивност. Ще намерят ли 
път един към друг или отново ще пропуснат мига, който никога няма да се повтори. 
Цена на билета –  8 лв.; за пенсионери и учащи – 6 лв. 

 
9 февруари, 11 ч., Концертна зала 
ЛОТЕ И ТАЙНАТА НА ЛУННИТЕ КАМЪНИ 
Детски анимационен филм, озвучен на български 
Малкото пале Лоте е главният герой в тази забавна приказка за малчугани. Позитивна, пълна с 
енергия и ентусиазъм, Лоте тръгва на пътешествие с чичо си в търсене на лунни камъни, което 
постепенно се превръща в истинско приключение. 
Цена на билета – 2.40 лв. 

 
16 февруари, 11 ч., Концертна зала 
Гостува Театър „Да“ 
СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ от Адриану Попеску 
Куклен спектакъл за деца 
Режисура – Театър „Да“ 
Сценография – Станислава Кръстева 
Музика – Пламен Петков 
Участват: Ася Димитрова и Деян Михайлов 
Мишокът Тоби и балерината Мая са на тавана, където никой не се интересува от съдбата им. 
Откривайки, че макар и много различни те могат да бъдат приятели и да си помагат, двамата 
преодоляват самотата и страховете си.  
Цена на билета - 2 лв. 

 
20 февруари, 14 ч., Камерна зала 
Цикъл "Литературен маратон" 
Отбелязване на 180-та годишнина от рождението на Илия Блъсков 
Вход свободен 

 
23 и 24 февруари, 10 ч., концертна зала 
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА" 
Национален танцов шампионат 
Вход свободен 
 

 
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 
 


