
 
КОЛЕДНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА (НДД) – 2019 година 

Дата  Час  Събитие Място на провеждане 
03.12.2019 г. 19.00 ч. „РАМО ДО РАМО” - концерт на Софийска филхармония и Филхармония „Пионер” 

Диригент: Христо Христов; Филип Филипов – цигулка. 
Концертът е част от музикалния празник „Петко Стайнов” 2019.  
В програмата: Пьотр Илич Чайковски – Концерт за цигулка; Петко Стайнов – Симфония №1 

Зала „България” 

03.12.2019 г. 19.00 ч. Празнично събитие на хор „Бодра смяна” по повод 120-годишнина от рождението на 
основателя на хора – Бончо Бочев 

Зала „Бончо Бочев”  

06.12.2019 г. 17.00 ч. Запалване на Коледните светлини на НДД с участието на Детска вокална група „Сладки 
пуканки, Вокална формация „Славейчета” и Формация за поп и рок пеене „Междучасие”.  
Откриване на Коледна изложба на школите по „Мода и дизайн”, „Приложно изкуство”, 
„Етнография”, „Дърворезба”.  

НДД 

07.12.2019 г. 11.30 ч. „КОЛЕДНО МЕЧТАНИЕ” – празничен концерт-спектакъл на Национален дворец на децата  Кино „Люмиер Лидл” 
Зала 11 I НДК 

10.12.2019 г. 19.00 ч. „Магията на Коледа” -  концерт на Вокална формация „Славейчета”, Формация за поп и 
рок пеене „Междучасие” и Студио за поп и джаз пеене. Гост – КСТ „Стил” 

Театрална зала, НДД 

11.12.2019 г. 18.30 ч. „Бяла Коледа”- концерт на Детска вокална група „Сладки пуканки” Театрална зала, НДД 

12.12.2019 г. 11.00 ч. Награждаване на участниците от националните конкурси  по народно приложно изкуство „От 
Коледа до Васильовден“ и по гражданско  образование „Хората – еднакви и различни“ 

Зала–фоайе, НДД 

13.12.2019 г. 18.00 ч. „Петък – 13” – представление на Театрално студио „Звездни  мигове” Театрална зала, НДД 

14.12.2019 г. 11.00 ч. Коледен открит урок на Балетна школа “Allegretta” 101 зала 

16.12.2019 г. 18.30 ч. Коледен концерт на Школа по пиано и Вокална формация „Розовите перли”, с участието 
на Балетно студио “Макове“ 

Театрална зала, НДД 

17.12.2019 г. 19.00 ч. Коледен концерт на Детско-юношески фолклорен ансамбъл “Изворче“ Кинотеатър „Освобождение” 

18.12.2019г. 10.30 ч. Коледен празник на Школа „Любознайко“ Зала–фоайе, НДД 

19.12.2019 г. 10.30-13.00 Коледен празник на Националния дворец на децата - „Добре дошъл, Дядо Коледа!” НДД 

19.12.2019 г. 19.00 ч. Коледен концерт на Студио за модерен балет “Цветни мечти“ Театрална зала, НДД 

20.12.2019 г. 18.30 ч. „Коледа в гората” - представление на Театрално студио „Звездни мигове” Театрална зала, НДД 
София - 1309, бул. Ал. Стамболийски 191, тел. за информация: 02 920 2317;  02 929 1361; 02 929 2895; e-mail: npc.bg@abv.bg, www.npc-bg.org 
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