
 
 

ПРОГРАМА  
СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ 2021 Г. 

 
4 септември, 18 ч., кино "Кабана" 
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР 
Съвместно със Столична община 
Вход свободен 
 
13 септември, 18 ч., концертна зала 
Кинофестивал "София е кино"* 
ДЪГА – РАЗКАЗИ В КАРТИНКИ 
Носталгичен разказ за популярното в миналото списание за комикси "Дъга" – 
културен феномен не само за България, но и за целия бивш социалистически 
лагер. 
Режисьор – Мария Николова 
Съвместно със Столична община 
Вход свободен 
 
14 септември, 18 ч., концертна зала 
Кинофестивал "София е кино" 
ЕДНИ СОФИЙСКИ БАРДОВЕ И ДРУГИ МЕСТНИ ПТИЦИ 
Документален филм за хората, които обживяват градовете. За техните 
стъпки и песни, за мелодиите, които се сливат с глъчката и шума на 
стъпките и моторите. 
Режисьор – Ирина Китова 
Съвместно със Столична община 
Вход свободен 
 
15 септември, 18 ч., концертна зала 
Кинофестивал "София е кино" 
СВЕТЛИНА ОТ СЕНКИ  
Документален филм-портрет на режисьора Христо Илиев-Чарли за 
фотограф-художника Иво Хаджимишев. 
Съвместно със Столична община 
Вход свободен 
 
17 септември, 18.30 ч., парк "Дружба" (при лошо време – в ДК "Искър") 
Ден на София 
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 
С участието на солистите на НМТ "Стефан Македонски" Катерина Тупарова 
и Александър Мутафчийски, танцов ансамбъл "Огнените", изпълнители и 
състави от училища в района. 
Съвместно с Районна администрация "Искър" 
Вход свободен 
 
22 септември, 11 ч., пл."Независимост" 
Ден на независимостта 



КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР 
Съвместно със Столична община 
 
25 септември, 11 ч., концертна зала 
ОТКРАДНАТАТА ПРИНЦЕСА 
Детски анимационен филм, дублиран на български 
Разказ за древни рицарски времена, в които истинската любов побеждава 
омраза и зли магии.  
Билети – на касата на ДК "Искър" 
 
2 октомври, 11 ч., концертна зала 
ДИВИТЕ ЛЕБЕДИ – симфонична приказка за деца и родители по приказката на 
Х.К.Андерсен 
Композитор и диригент – Минко Ламбов, либрето и режисура – Ана Топалова 
С участието на Яна Чакалска, Весела Бонева, Валетина Димитрова, Румен 
Григоров, Богомил Спиров, Константин Лунгов, Лора Алексиева, Симфониета 
"София", джаз-формация "София" и деца от вокална школа Music Factory с 
ръководител Георги Янков. 
Билети – на касата на ДК "Искър" 
Проектът се осъществява със съдействието на Министерство на културата и Национален фонд 
"Култура". 
Съвместно с ОКИ "Надежда" 
 
8 октомври, 18.30 ч., камерна зала 
Цикъл "Литературен маратон" 
Представяне новите книги на писателя Ивайло Митев  
"Звукът на самотата" и "Бранимира и вишневото дърво" 
Вход свободен 
 
9 октомври, 11 ч., концертна зала 
Гостува Театър на приказката "София" 
КОСЕ БОСЕ – куклен спектакъл за деца 
Билети – на касата на ДК "Искър" 
 
16 и 17 октомври, 10 ч., концертна зала 
23 октомври, 10 ч., концертна зала 
ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ 
Десето юбилейно издание на националния музикален и танцов конкурс  
Конкурсна програма 
Вход свободен 
 
24 октомври, концертна зала 
ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ 
Десето юбилейно издание на националния музикален и танцов конкурс  
10 ч. – Конкурсна програма 
17 ч. – ГАЛАКОНЦЕРТ 
Вход свободен 
 
28 октомври, 14 ч., камерна зала 
Цикъл "Литературен маратон" 



Отбелязване 135-та годишнина от рождението на Ран Босилек 
Вход свободен 
 
 
 
30 октомври, 11 ч., концертна зала 
ЧАРОВНИЯТ ПРИНЦ 
Детски анимационен филм, дублиран на български 
Принцът е един – принцесите много! 
Билети – на касата на ДК "Искър" 
 
 
*Кинофестивалът "София е кино" представя най-добрите документални 
филми, финансирани от Столична програма "Култура" на Столична 
община в периода 2015-2020 г. 
 
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 


