
ОКИ ДОМ НА КУЛТУРАТА "ИСКЪР" 
ПРОГРАМА ЗА АПРИЛ И МАЙ 2022 Г. 

 
 

 
9 април, 11 ч., концертна зала 

ОВЦА ИЛИ ВЪЛК 2: ГОЛЯМ ПРАС! 
Детски анимационен филм, озвучен на български 
Обединеният град на овцете и вълците живее тих  

и спокоен живот, докато не се появяват двама неочаквани  гости.  
Никой не е очаквал опасността, която те ще донесат.  

Само единството може да донесе спасение. 
Билети – на касата на ДК "Искър"  

 

 
 

15 април, 19 ч., концертна зала 
SPRING LIKE ROCK  
с Биг-бенда на Софийския духов оркестър 
Диригент ВАСИЛ ДЕЛИЕВ 
Солисти: ПЕТЯ СТАНЧЕВА, Пресияна Панова,  
Дани Стойкова, Яница Станчева, Хриси Пачалова 
Билети – на касата на ДК "Искър" и eventim.bg 
 
 
 
 

16 април, 11 ч., концертна зала 
Гостува Драматично-куклен театър "К.Величков" – Пазарджик 

ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА 
Куклен спектакъл по приказката на Елин Пелин 
"Тръгнал дядо от Златица, изгубил си ръкавица..." 

Бабата, Дядото и горските животни ще оживеят  
на куклената сцена, за да ни разкажат как  

една загубена ръкавица се превръща в уютен дом...  
Всичко е възможно, когато сме добри и си помагаме! 

Билети – на касата на ДК "Искър" 
 

 
 
16 април, 18 ч., концертна зала 
Гостува Представителният ансамбъл на въоръжените сили 
ПРОЛЕТНО ПРОБУЖДАНЕ С ПЕСЕН И ТАНЦ 
Концерт с участието на Маргарита Хранова, Росица Кирилова,  
Гергана Николаева, Емилия Валенти, Райко Кирилов,  
квартет "Армейска песен", фолклорен квартет "Ладена",  
танцова формация "Алгара" и др. 
Вход свободен 
 
 



 
 
 
 

20 април, 18.30 ч., камерна зала 
ПОВЕЧЕ НЯМА ДА МЕ ЧУЕШ 

Форум-представление на театър "Цвете" 
Представлението е с жестомимичен превод и е подходящо за хора с увреден слух 

Вход свободен 
 
 
 
 

 
21-30 април, голямо фоайе 
ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА 
Творби на деца от школата за изобразително изкуство "Слънчице" 
Вход свободен 
 
 

 
 

27 април, 19 ч., концертна зала 
Гостува ОКИ "Надежда" 

ВЕЧЕР НА АНСАМБЛИТЕ 
Проект на Джаз-формация "София" и музикална школа Music Factory 

Завладяващ музикален микс от различни жанрове – поп, госпъл, 
блус, джаз с произведения от репертоара на  

Michael Jackson, Chicago, Manhattan Transfer, Destiny Child и много други. 
Билети – на касата на ДК "Искър" 

 
 

 
28 април, 14 ч., концертна зала 
Цикъл "Литературен маратон" 
Отбелязване 115-та годишнина от рождението на Емилиян Станев 
Вход свободен 

 
14 май, 19 ч., концертна зала 
МАГИЯТА НА МНОГОГЛАСНОТО ПЕЕНЕ 
Вокален състав Masterpiece представя музикална разходка с любими песни от различни жанрове. Със 
специалното участие на трио Trinity – финалисти от "Гласът на България". 
Участват още: Балет "Меги Денс", хип-хоп формация "Екстрийм шоу" и други вокални и танцови състави от 
страната. 
Вход свободен 

 
21 май, 11 ч., концертна зала 
СТО ПРОЦЕНТА ВЪЛК 
Детски анимационен филм, озвучен на български 
Това е историята на Фреди Лупин – наследник на силен и горд върколашки род. Решен да стане върколак 
като роднините си, Фреди изпада в шок, когато първата му трансформация го превръща в кръвожаден... 
пудел! 
Билети – на касата на ДК "Искър" 

 
 



22-29 май, централно фоайе 
Изложба на децата от школата за приложно изкуство "Пъстри мечти" 
Вход свободен 

 
28 май, 11 ч., концертна зала 
Гостува Куклен театър "Мале-мале" 
РАЗБОЙНИЧЕСКА ИСТОРИЯ 
Адаптация по едноименната приказка на Карел Чапек 
Спектакълът е подходящ за деца над 5-годишна възраст 
Билети – на касата на ДК "Искър" 

 
 
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 
 
 


