фест

Дни на отворените врати – Френски институт
Френската култура се разкрива пред нас в пълния си блясък по време на Дните на отворените врати във
Френския институт тази пролет. От 23 до 27 април пред сградата на Института ще има отворена класна
стая с информация за библиотеките и възможностите за образование във Франция. Входът за всички събития в залата на Института е свободен до запълване на местата.
Френски институт; 23–27 април, вход свободен

Дума по дума –
представяне на книга
за Силви Вартан
Представянето ще бъде съпътствано от прожекцията на филмаинтервю на Георги Тошев, посветен
на Силви Вартан, и раздване на автографи.
23 април 18:00

Езиково състезание за деца
Игра с жокери за 8-13 годишни деца
от езикови училища.
24 април 10:00-12:30

Хор на френската гимназия
Алфонс дьо Ламартин
Опера Чикидан от Етиен Перушон;
Догорянска сюита за детски хор,
солисти деца и оркестър; Вариете,
госпел и рок версия за хор и оркестър
- Марица на Силви Вартан, Африка,
Баба Йети, изпята на суахили и др.
24 април 14:30
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11–17 април
брой 656

Игра с жокери

Състезание по диктовка

Ученици от 9 клас на езиковите
гимназии ще участват в състезание и ще решават задачи, забавлявайки се.
25 април 10:00-12:30

Граматическа надпревара с награди
за най-добрите.
26 април 12:00

Ив Сен Лоран –
представяне на книга

Танци пред фотнтана, импровизиран пикник и прожекция на стари
снимки на ученици и преподаватели в Алианса.
26 април 19:00

Представяне на биографичната книга
за Ив Сен Лоран от Лоранс Бенаим,
издателство Колибри.
25 април 18:00

Поржекция на филм
- Ив Сен Лоран
В своя прочит на легендата зад
Лоран, френският режисьор Жалил
Леспер се фокусира върху годините,
които дизайнерът прекарва в модната къща на Кристиан Диор.
25 април 18:00

Френска вечер с Brazz ViliDJ

Игри и занимания за деца
пред Института
Рисуване, бижутам маски, архитектура, цветя от хартия.
27 април 11:00-17:00

Малкият Никола - театър
27 април 11:00-11:50

Дегустация на френски вина
Възможност да опитате отличните
вина от областта Прованс.
27 април 17:00.

