Програма на БКИ Братислава – декември 2015 г.

„Глаголически следи” – до 07.01. 2016 г. продължава изложба-живопис на
българския художник Антония Дуенде
Матица Словенска, ул. „Грослингова” 23, Братислава
Авторът на изложбата Антония Дуенде се интересува от азбуката глаголица още от
1995 г., когато е първата й самостоятелна изложба под надслов „Слово” в Берлин.
Цикълът от картини „Глаголически следи” възниква през 2005 г. и оттогава се развива
на базата на фротажи, снети върху китайска хартия от така наречената плоча Башка
(около 1100 г.). Чрез многослойна обработка на листовете с акварел и посредством
добавянето на допълнителни кодови системи и знаци от други азбуки художничката
инициира диалог между различни културни пластове. По този начин тя се стреми чрез
своя художествен език да постави глаголическите писмени знаци в единния контекст на
европейската и световната култура.
Организатори: БКИ Братислава, „Матица Словенска”.
„Студио млади таланти“ – Никулденски концерт
01.12.2015 г., 17:30 ч., БКИ, ул. „Йесенскехо” 7, Братислава
Никулденски концерт на ученици от основното музикално училище „Екснарова” в
рамките на проекта „Студио млади таланти“.
В програмата ще са включени творби на композитори от България, Словакия и други
европейски страни.
Проектът „Студио млади таланти“ е създаден от Българския културен институт
съвместно с ръководствата на различни музикални училища в началото на 2011 г.
Целта на проекта е в учениците да се поддържа интерес към произведения и от
български автори.
Организатори: БКИ Братислава, Основно музикално училище „Екснарова” в
Братислава.
Кафене на езиците - EUNIC
02.12.2015г., 17:30-19:00 ч., Културен център „Дунай”, ул. „Недбалова” 3, 4 ет.,
Братислава

Провежда се всяка първа сряда на месеца в Културен център „Дунай”. Това е срещаразговор на проявяващите интерес към чуждите езици. В приятна обстановка може да
разговаряте на български или на някой друг език с представители на чуждестранните
културни институти в Братислава, като по този начин упражнявате езиковокомуникативните си способности.
Организатори: Културните и езиковите институти на европейските страни в
Братислава, членуващи в Европейския съюз на националните културни институти
(EUNIC).
Работилница за сурвачки в БКИ
08.12.2015 г., 14:30 ч., БКИ, ул. „Йесенскехо” 7, Братислава
За втори път Българският културен институт ще отвори вратите си за учениците от
българското училище „Хр. Ботев“ в Братислава и всички други желаещи заедно да
изработят сурвачки.
Сурвачката е един от народните символи на България. Ние, българите, започваме
първият ден на Новата годината с традиционния обичай сурвакане или Сурвак – за
здраве, за плодородие и за късмет. За да сме здрави като дряна, за да ни е пъстра
годината като багрената вълна на сурвачката, и да е берекет благополучие.
Организатори: БКИ Братислава, БСОУ „Хр. Ботев“ в Братислава.
„Пиринска малдост” – Коледен концерт, с който БКИ поздравява всички свои
приятели по повод настъпващите светли празници, като по този начин отбелязва
и 90-годишнината от изучаването на български език във Философския факултет
на Университета „Коменски” в Братислава.
16.12.2015 г., 17:30 ч., БКИ, ул. „Йесенскехо” 7, Братислава
Квартет „Пиринска младост” е част от ансамбъла при ДНА Благоевград, създаден през
1969 година. Ансамбълът е лауреат на много български и чуждестранни фестивали,
като с най-голяма стойност е наградата „Златна струна”, спечелен в Полша.
Най-добрите солистки от ансамбъла създават квартет, който от тогава непрекъснато
участва в различни концерти и фестивали. В последствие част от състава е приет в
знаменития ансамбъл „Пирин” Благоевград, но певиците продължават да обикалят
европейските сцени и в рамките на квартет „Пиринска младост”, популяризирайки
автентични и авторски народни песни от цяла България.
Организатори: БКИ Братислава, АртПанорама.
Курсове по български език 2015/2016
БКИ, ул. „Йесенскехо” 7, Братислава
Начинаещи – сряда, 18:00 – 20:30 ч.
Средно напреднали – понеделник, 18:00 – 20:30 ч.
Напреднали – вторник, 18:00 – 20:30 ч.
Организатор: БКИ Братислава
Бихме искали да съобщим на всички приятели на БКИ Братислава, че от 02.12. до
15.12.2015 г. в изложбената зала на института ще се проведе основен ремонт. Поради
тази причина, ежемесечната изложба на български творци се отменя.
Ще се радваме да Ви посрещнем на Коледния концерт в една по-красива среда!

