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      ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ      

Каква е тайната на
звездите? Стефан
знае…

Той е на 24 години, от

Видин. „Изразът "има

време" ни ограбва от

единственото сигурно

нещо, а именно, че времето

тече и моментът за

действие е сега“, казва

Стефан Станев, който е

един от менторите на

младежкия артистичен

фестивал “The Bridge”-

Видин. Вижте какво го

предизвиква да бъде

изключителен. -------- ------- -

----x -------- x---------------1 -----

------------2 ---- ----------3 ---- ---

--- ----4

      ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ      

Кое в Музейко е
най-забавно?
Питайте Тино...

Лесно ли е да си

доброволец? Ако скоро сте

били в “Музейко”, е много

вероятно да познавате

Тино Пенчев. През

последната година и

половина той е прекарал

там близо 200 часа. Като

доброволец. Въпреки че е

само на 15, Тино се

включва с ентусиазъм и

авторитет във всяка

дейност - от обясняване на

физични явления на децата

до садене на петунии. -------

- ------- -----x -------- x-----------

-1 ----

      ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ      

Дарителството като
лекарство.Можеш
ли да бъдеш лек?

Иларион А. Буров е

известен, почитан и

уважаван български лекар,

виден банкер и популярен и

обичан партиен деец и

общественик.

И най-вече – дарител!

Човек с буден граждански

дух и голямо,

човеколюбиво и добро

сърце. -------- ------- -----x -----

--- x----------- x ---------- - x------

---1 --------------- 2 -------------

-3--------- 4--------------------5---

-------------6 ------------------ 7---

-------------8----------------------9-

-------------
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Прочети повече

Кое българско НПО спечели
награда на ООН за социални
иновации?

“Тръст за социална алтернатива” получава признание на

ООН в категорията “Изключителен принос” заради

постигнатото с програмата си “Градоустройство – печелим

всички”, реализирана в три български общини - Кюстендил,

Пещера и Дупница. Официалната церемония ще бъде на

30 октомври 2017 г. в централата на Организацията на

обединените нации в Ню Йорк. Това е годишна световна

награда, която се присъжда от Глобалния форум за

населените места за единадесета поредна година и се

подкрепя от Програмата на ООН за околната среда. Тя

отличава организации от цял свят за приноса им към

изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН

след 2015 г. и популяризира тяхната дейност и иновативни

подходи.

Прочети повече

Как могат повече жени бизнес
лидери действително да направят
света по-добър?

Запознайте се със “Съвета на жените в бизнеса в

България” - неправителствената организация, която е

посветена на популяризиране на добрите практики и

програми, които насърчават професионалното развитие на

жените в малкия и средния бизнес. Президентът й - д-р

Боряна Манолова - говори на конференция на ЮНЕСКО

под мотото: "Меката сила на ЮНЕСКО днес: насърчаване

на овластяването на жените и лидерството". На събитието

в Париж бе поканена и г-жа Нанси Шилър, президентът на

фондация "Америка за България.

10 ЮЛИ 
27 АВГ
Луковит

Нови учители в Заедно в час

 Образование

Интензивното обучение на новите участници
по програма Заедно в час ще се проведе в
Луковит. Летният инс...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

25 АВГ 
26 АВГ
Шипка

Ученици творят изкуство на
връх Шипка

 Мулти-жанр

Ученици от училищата по изкуствата в
Казанлък и Трявна ще изградят
художествена...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

01 СЕП 
03 СЕП
Дъбрава

Рок фестивал до Благоевград

 Рок

The Brava Fest популяризира рок музиката
сред децата и младите хора. Третото
издание на фестивала ще вк...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

07 СЕП
23 СЕП
София

XVII Международен майсторски
клас на Райна Кабаиванска

 Опера

Прослушването за майсторския клас ще се
проведе на 6 септември....

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

10 СЕП
София

Фортисимо фест се завръща в
София

 Класическа музика

Най-големият фестивал за класическа
музика на открито в България с публика от
повече от 35,000 души...
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15 СЕП 
17 СЕП
Пловдив

Нощ на музеите и галериите,
Пловдив

 Мулти-жанр

Най-дългата нощ в Пловдив се завръща.
Тази година ораганизаторите ще избират от
над 70 проектни...
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16 СЕП
Пловдив

Фортисимо фест се завръща в
Пловдив

 Класическа музика

Най-големият фестивал за класическа
музика на открито в България с публика от
повече от 35,000 души...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

17 СЕП
Пловдив

Започва Дни на музиката в
Балабановата къща

 Класическа музика

Есенното издание започва с концерт на
Светлин Русев – цигулка ...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

21 СЕП
Пловдив

Солисти на националния
оркестър на Франция в Пловдив

 Kласическа музика

За първи път в страната ни ще гостува
ансамбъл от един от водещите...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

23 СЕП
15 ОКТ
Пловдив

One Dance Week празнува
десетия си рожден ден

 Танц

ONE DANCE WEEK се завръща в Пловдив с
помъдряла идентичност...
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boza

Гледай тук

Ива Таралежкова и

нейната невероятна

история за

Деветашкото плато ще

ви грабне, ще ви накара

да се замислите, а ако

отидете там, ще ви

остави без дъх. Защо?

Чуйте за силата на

общността и как, когато

има воля, винаги има и

начин. А когато Ива

разказва, има и голяма

усмивка.

Намерете ни...

For English Click Here       To View This Newsletter in Your Web Browser Click Here

Какъв е твоя потенциал?
Ето някои вдъхновяващи истории

Изненадващи снимки и истории
от този месец

 

Последни новини от нас и наши
партньори

Какво интересно, предизвикателно и
забавно се случва в следващите 30 дни?

.
Вижте всички събития в календара  ТУК

Отпиши се
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Лятото почти свърши,
но все още има забавления

и приключенията,
които чакат зад ъгъла…

 

Сподели

Нашият бюлетин съдържа информация, която
може свободно да споделяте.

Бъдете щедри – споделяйте.
Безплатно е!

     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ     

Епископската Базилика на Филипополис. Какви
истории ни разказва след 2 години разкопки?

Епископската базилика на Филипополис е възхитителна. Въпреки че дори така е трудно да

се опише в едно изречение впечатлението от всички изумителни истории, които този храм

е събрал в себе си за 12 века. Базиликата ни разкрива и ни разказва всяка една от тях

малко по малко. Хайде и вие с нас!
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Може ли една жена да "премести
планината" 
в Деветашкото плато ? 
Не и без помощта на селата в
района.
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