Програма на Дните на студентската култура
Национален фестивал
първо издание

27 – 31 май 2004
София, пл. “Народно събрание” №10

27 май (четвъртък), 17 ч., Галерия на Национален студентски дом
- Откриване на първото издание на Дните на студентската култура;
- Откриване на изложба на студенти от Националната художествена академия;
- Премиера на нови книги в библиотека “Исторически семинар” на Академичен
център за литература и култура, посветени на 100 години от създаването на фонда
за построяване на Студентски дом: “Думата на българския студент” – статии,
документи, спомени от Васил Янков и документалния сборник “Гражданският
комитет за построяване на Студентски дом (1910 – 1949)”.
28 май (петък), 18 ч., Галерия на Национален студентски дом
- Представяне и литературно четене на лауреатите на ХХІХ Национален
студентски литературен конкурс “Шумен’2004”, проведен на 14 - 15 май 2004 г.
18 ч., Киносалон на Евро-български културен център
- Представяне на филми на студенти от НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност
“Кинорежисура”
29 май (събота), площад “Народно събрание”
11 ч. - “Фолклорна академия”: демонстрация на български народни песни и танци и
обучение на граждани “Как да се научим да играем българско хоро за 30 минути?”
с участието на Академичен фолклорен ансамбъл, Студентски танцов състав при
Аграрния университет и Студентски танцов състав при Университет по хранителни
технологии - Пловдив.
16 ч. - Концерт на Академичен фолклорен ансамбъл, Студентски танцов състав при
Аграрния университет и Студентски танцов състав при Университет по хранителни
технологии - Пловдив.
18 ч. - Тържествено отбелязване на Празника на Студентския дом: церемония по
поднасяне на венец на паметната плоча на създателите и дарителите на
Студентския дом.
18.30 ч. - Откриване на Студентски клуб на терасата на Националния студентнски
дом;
- Концерт на Камерен хор при Факултет за начална и предучилищна педагогика на
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, диригент Венеция Караманова;
- Програма на студенти от специалност “Ударни инструменти” от Музикална
академия “Проф. Панчо Владигеров” с ръководител проф. Татяна Кърпарова и
изпълнения на Духов квинтет, съставен от студенти на Музикалната академия.
30 май (неделя), 18 ч., Борисовата градина, Лятна сцена
- Концерт на студентски и младежки рок и поп групи:

Анимационерите, Субтиера, Sepuko 6, Dread Lock, М.В.Р. XTAZ
Национален студентски дом, Камерна зала
Театрални спектакли на студентски трупи:
18 ч. - “Хапки от реалността” – етюдни откъси в изпълнение на театралния състав
от специалност “Актьорско майсторство” при Педагогическия фактултет на
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” с ръководител проф. Атанас
Атанасов;
20 ч. - “Приказките на Стария мост” – спектакъл на Театър-студия “Студентина”,
режисьор Костадин Бонев.
31 май (понеделник), 18 ч. Национален студентски дом, Камерна зала
Театрални спектакли на студентски трупи:
18 ч. - “Войцек” – спектакъл на студенти от Колеж “Любен Гройс”, режисьор
Валерий Пърликов.
- Закриване на Дните на студентската култура.

