65 ГОДИНИ ДОМ НА КУЛТУРАТА "ИСКЪР"

ПРОГРАМА
ЗА НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
1 ноември, 18 ч., Концертна зала
Ден на народните будители
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Диригент – Васил Делиев
Солисти: Ана-Мария Крайчева – сопран, Агнес Данкова – пиано,
Пламен Димитров – валдхорна
Вход свободен
4 ноември, Концертна зала
Седми национален фолклорен конкурс
"ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ"
10-14 ч. - Конкурсна програма
16 ч. – Концерт на лауреатите и закриване на конкурса
Вход свободен
10 ноември, 11 ч., Концертна зала
"СЕДМОТО ДЖУДЖЕ"
Детски анимационен филм, озвучен на български
Забавна смесица от най-добрите класически приказки за малки и големи,
включваща дракон с "недраконски" характер, безстрашно малко джудже, неспирни
шеги и запомнящи се песни.
Цена на билета – 2.40 лв.
17 ноември, 11 ч., Концертна зала
Гостува театър "Карлсон"
"КАРЛСОН, КОЙТО ЖИВЕЕ НА ПОКРИВА" - ПРЕМИЕРА
по Астрид Линдгрен
Драматургия – Наталия Дукова
Режисура и сценография – Мария Банова
Музика – Димо Стоянов P.I.F.
Участват: Милена Мавродинова и Неделчо Неделчев
Цена на билета – 2 лв.
21 ноември, 14 ч., Камерна зала
Цикъл "Литературен маратон"
Отбелязване на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски
Вход свободен

23 ноември, 19 ч., Концертна зала

КРАСИМИР РАНКОВ в пиесата
"МОЯТ НАЙ-ДОБЪР ПРИЯТЕЛ"

от Ерик Асус
Режисьор – Владимир Петков
Сценография – Жанета Иванова
В ролите: Красимир Ранков, Грета Неделчева, Божидар Попчев, Ивана Стоянова,
Даниела Филипова
Френският драматург Ерик Асус е двукратен носител на награда "Молиер" за
най-добър франкоезичен автор и отличен от Френската академия за цялостно
творчество.
В пиесата "Моят най-добър приятел" авторът разглежда темите за
семейството, любовта, лъжата и изневярата – залог за заплетени ситуации и
здрав, освежителен хумор.
Цена на билета – 8 лв.; за пенсионери и учащи – 6 лв.
24 ноември, 11 ч., Концертна зала
"СНЕЖНАТА КРАЛИЦА"
Детски анимационен филм, озвучен на български
Невероятна история за приятелството и триумфа на любовта над злото.
Цена на билета – 2.40 лв.
1 декември, 11 ч., Концертна зала
"СНЕЖНАТА КРАЛИЦА-2"
Детски анимационен филм, озвучен на български
След победата над Снежната кралица, тролът Орм започва да послъгва за
заслугите си. Но дали приятелството, щастието и истинската любов могат да бъдат
спечелени с лъжа?
Цена на билета – 2.40 лв.
8 декември, 11 ч., Концертна зала
Районна администрация "Искър" и ДК "Искър" поздравяват децата с
настъпващите празници с представлението на театър "Сириус"
"ЗИМЕН СЪН"
Куклен спектакъл на ултравиолетова светлина за деца над 4-годишна възраст
Драматургия – Анета Танева
Режисьор и муз.оформление – Илиян Стоилов
Сценография и кукли – Евгения Лачева и Хана Шварц
Участват: Анета Танева, Елена Арсова, Мария Анастасова, Петя Каменова
Вход свободен

10 декември, 19 ч., зала "България"

КОЛЕДА С ГЕРШУИН

Празничен концерт на Софийски духов оркестър
Диригент – Юли Дамянов
Със специалното участие на: ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ – пиано
Еделина Кънева – сопран, Александър Мутафчийски – баритон
Билети на касата на "Cantus firmus" в зала "България" и на www.ticketsbg.com
Цена на билетите – 10, 15, 20 и 25 лв.
12 декември, 19 ч., Концертна зала
КОЛЕДНИ ИМПРЕСИИ
Балетен концерт с участието на студенти от специалност "Съвременна
хореография" на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Вход свободен
15 декември, 11 ч., Концертна зала
"СНЕЖНАТА КРАЛИЦА-3"
Детски анимационен филм, озвучен на български
Приключенията от първите два филма продължават, за да доведат историята до
щастлив край и тържество на добротата, смелостта, приятелството и любовта.
Цена на билета – 2.40 лв.
19 декември, 18 ч., Концертна зала
КОЛЕДНИ МЕЧТИ
Празничен 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
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

