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Български културни седмици 
в Хановер 2019 
Тържествено откриване  
4 май (събота) от 17:00 часа 

Kreuzkirche, Kreuzkirchhof 3, 30159 Hannover  

Концерт със световно известния ЕВА КВАРТЕТ 

С новаторско сътрудничество между Eurokunst Ljuba 

Gerganova, Diakonisches Werk Hannover gGmbH и 

Bulgar(i)en in Hannover e. V. Българските културни 

седмици 2019 ще бъдат открити с концерт от 

изключителния Ева квартет от България със солистки на 

Мистерията на българските гласове. Техните български 

народни песни и импровизации отвличат публиката от 

цял свят в магията на изключителните женски гласове и 

хилядолетните български музикални традиции. 

Билети за концерта: €18 / 12 до 18г. €12: Buchhandlung 
an der Marktkirche, eurokunstlg@gmail.com, 
www.lokalticketing.de, info@bulgarien-in-hannover.de 

Разговор с публиката и Get Together  

От около 18.30 часа ще се проведе разговор с публиката 

на тема "Какво е интеграцията за мен?". Резултатите ще 

бъдат включени в развиването на перспективи за  новия 

план за местна интеграция на град Хановер.  

Българската хлебарница както и сладкарница „Пролет“ в 

Хановер ще ни изненадат с типични български 

специалитети. 

Това събитие е спонсорирано от Фонда за 
сътрудничество на град Хановер. Вход свободен. 

4-то българско тържество в Хановер  

26 май (неделя), 15:00-18:00 

Matthäuskirche (List), 

Wöhlerstraße 13, 30163 Hannover 

Празнуваме 24 май, деня на българското образование и 

култура. В български стихове и песни учениците от 

българското съботно училище в Хановер чествуват 

кирилицата. Тържеството е и принос към немската 

"Седмица на езика и четенето 2019". То включва малки 

изненади и класическа българска музика на световно 

ниво, както и български народни танци на младата 

формация "Българска роза" на нашето сдружение.  

Bulgar(i)en in Hannover e.V. ще представи идеи за 

подобряване на интеграцията на новодошлите от 

България, родени в досегашните контакти с Вас. Вашето 

мнение и опит са ценни за нас и за града ни! 

Следобедът ще завърши с бюфет с традиционни 

български ястия. Молим който желае да донесе нещо! 

Тържеството се спонсорира от Фонда за 
сътрудничество на град Хановер. Вход свободен. 

Български филмови дни и концерт 
Kino im Künstlerhaus 

Sophienstraße 2, 30159 Hannover  

MiSO и HoR са спонсори на Българските филмови дни. 

5 май (неделя), 17:30 часа (€6,50/€4,50)                                             

Всевишният,  120 минути 

Илиян Джевелеков, 2017         
Български с английски субтитри 

7 май (вторник), 17:30 часа (€6,50/€4,50)                                             

Слава, 101 минути (над 16 години) 

Кристина Грозева, Петър Вълчанов, 2016     
Български с немски субтитри 

12. май (неделя), 15:00 часа (€3,00)                                             

Лили рибката, 108 минути  

(кино за малки и големи) 

Ясен Григоров, 2017     
Български с английски субтитри 

Българска музика в диалог с киното  
12 май (неделя), 17:30 часа (€6,50/€4,50) 

Маймуна, 93 минути 

Димитър Коцев-Шошо, 2016  
Български с немски субтитри 

Музикално въведение от Дуо Стоянова  

След филма: български специалитети (общ бюфет) 

12 май (неделя), 20:00 часа, вход свободен  

Актуалност и история на българското кино     

С Борислав Петранов, директор на Българския културен 

институт в Берлин 

12 май (неделя), 20:45 Китарен концерт с дуо 

Стоянова, вход свободен 

Български хора и музика от цял свят за две китари 

България на Европа фест 
11 май (събота), 12:00-19:00 

Площад пред операта в Хановер 

Bulgar(i)en in Hannover e.V. представя България на феста.  

13:30 Танцово изпълнение на народна танцова 

формация "Българска роза"  

15:45 Музикално участие на Десислава Маркова и Дуо 

Стоянова 

Откриване изложба на Петър Мим 
25 май (събота), 17:00 

Burgwedeler Str. 101, 30916 Isernhagen HB 

ЦВЕТНИ ПОГЛЕДИ 

Българският пантомим и художник ПЕТЪР МИМ ще 

изложи свои картини в своето студио mimARTstudio. 
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