Културни събития на територията на район „Овча купел”
в подкрепа на кандидатурата на София за европейска
столица на културата 2019 година, провеждани по
апликационна форма с финансова подкрепа от
Столична община

№

Събитие

1. 5-ти районен
преглед на
изкуствата
„Млади
таланти на
район Овча
купел”
2. 9-ти районен
празник под
надслов
„Младостта
живее в нас”
3.

50-ти
Традиционен
събор
„Люлин
планина”
4. Традиционен
празниксъбор на р-н
„Овча купел”

Време на
Място
провеждане
м. април
В Залата на НЧ
22, 23 и 24
„Н.Й.Вапцаров”
април

1 юни 2014 г.

На открита
сцена в
междублоковото
пространство
пред бл. 417

3-ти август
2014 г.

На открита
сцена в
местността
Манастирски
ливади
На открита
сцена в парк
Овча купел –
срещу банята

5и6
септември
2014 г.

Организатор
Район „Овча
купел” в
партньорство с
НЧ
„Н.Й.Вапцаров1922”
Район „Овча
купел” в
партньорство с
НЧ „Хр.
Смирненски1946”
Район „Овча
купел” в
партньорство с
НЧ „Пробуда1926”
Район „Овча
купел” в
партньорство с
читалищата

Традиционни празници
Събитие
1.

„Поклади”

Време на
провеждане
2-ри март
2014 г.

Място

Организатор

На площада
на ул.
„Планиница”

НЧ „Пробуда1926”

2. „Тодоровден”

8-ми март
2014 г.

3. „Тодоровден”

8-ми март
2014 г.

4. „Лазаруване”

12-ти април
2014 г.

На площада
пред банята в
кв. Горна баня
Кв. Суходол,
на площада
пред
читалището
Кв. Горна
баня,

20-ти април
2014 г.

Кв. Суходол
Кв. Горна
баня

5.

„Великден”

6.

„Коледуване”

7.

„Топене на
китки”

№

Събитие

1.

11-ти национален
конкурс за поезия
„ПРОЛЕТ МОЯ”

2.

12 – ти
национален
литературен
конкурс
„НИЙ ВСИЧКИ
СМЕ ДЕЦА НА
МАЙКАТА
ЗЕМЯ”
Национален
поетичен конкурс
за хора в

3.

25, 26, 27
декември
2014 г.
31.12.2014 г.

Време на
подаване
на
творбите
До 22 март
2014 г.
До 10
април
2014 г.

До 31 март
2014 г.

Кв. Суходол
Кв. Горна
баня и район
„Овча купел”
Кв. Г. баня, на
площада пред
читалището

НЧ „Пробуда1926”
НЧ „Просвета1927”
НЧ „Пробуда1926”, НЧ
„Просвета 1927”
НЧ „Пробуда1926”
НЧ „Просвета1926”
НЧ „Пробуда1926”
НЧ „Прота1927”

Награждава
не

Организатор

6 април
В Залата на
НЧ „Н. Й.
Вапцаров”
Месец май
В Общински
културен
институт
„Красно село”
12 май 2014 г.

НЧ „Н. Й.
Вапцаров1922”

24 април
2014г. в
балетна зала

НЧ „Хр.
Смирненски1946”

НЧ
„Хармония1990”

4.

1.

2

пенсионна
възраст „ИСКАМ
ДА ТЕ ИМА”
Районен конкурс
за детска рисунка
„Европейски
архитектурни
забележителности”

на
читалището
30 април
2014 г.

11-ти фестивал
на читалищното
театрално
изкуство

26 и 27
април
2014 г.

І-ви Столичен
фестивал на
танцовото
изкуство

м. април –
м. май
2014 г.

15 .05-18.00 ч.
На 15,16 и 17
май 2014 г.
изложба в
музея „Земята
и хората”

В Залата на
НЧ „Н. Й.
Вапцаров1922”
м. май 2014 г.

НЧ
„Хармония1990”

НЧ „Н.Й.
Вапцаров1922”
Столична
община
Читалищата
от района и
столицата

