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Na 4 juli, vtora izvedba na hit-komedijata "Ime" vo Gevgelija

За 4 јули, 2022 година (понеделник), со почеток во 20:00
часот, е закажана втората изведба на хит-комедијата „Име“, во
продукција на Домот на културата „Македонија“- Гевгелија. Сите
оние кои ja пропуштија премиерата, имаат можност да ја
проследат двочасовната актерска игра на нашите познанициактери аматери од Гевгелија и Богданци, членови на Драмската
секција и да уживаат во приказната за животните сопатници, за
најблиските пријатели, за она што го знаеме за нив, она што го
кажуваме, но и за она што го премолчуваме. Претставата на
хумористичен начин ја разоткрива вистината на нашите херои,
вистина која секој од нас може да ја почувствува како своја. Во
претставата играат: Катерина Петковска, Лазе Николов,
Силвестер Проле, Влатко Сапламаев, Тијана Ристовска и
Светлана Стојковиќ со нејзина епизодна улога.
Билетитите за втората изведба на „Име“ по цена од 150
денари се пуштени во продажба, а истите можат да се
резервираат и купат во просториите на Народниот театар.
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Vo najava: Na 4 juli zapo~nuva "Gevgelisko kulturno leto"

Топлото лето на гевгеличани во наредниот период што
следува, ќе биде исполнет со можност за посета на културни
активности од областа на различни видови уметност. Имено, од 4
јули, 2022 година, започнува „Гевгелиско културно лето“, во
организација на ЈОУ Дом на култура „Македонија“- Гевгелија,
Пионерски дом- Гевгелија и ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“Гевгелија. Меѓуинституционалната соработка помеѓу локалните
културни институции, по иницијатива на градоначалникот на
општина Гевгелија, Андон Сарамандов, на виделина ќе излезе со
организирање плејада настани во програмата за „Гевгелиско
културно лето“, со локални артисти и гости кои ќе го презентираат
најдоброто во Гевгелија. И тоа, на повеќе локации на отворено во
централното градско подрачје.
Како што велат организаторите, секој настан ќе биде мало
изненадување за публиката. Во врска со активностите од
програмата за „Гевгелиско културно лето“, местото и времето на
одржување, публиката ќе може да се информира на Фејсбукстраниците на ЈОУ Дом на култура, Пионерски дом и Градската
библиотека, како и на официјалната веб и Фејсбук-страна на
Општина Гевгелија.
Покровител на „Гевгелиско културно лето“ е Општина
Гевгелија.

Ul.Dimitar Vlahov br.4
Tel.++389 34 611-353
tel./faks.
++389 34 211-211
Gevgelija
e-mail
:
kabinet@gevgelija.gov.mk
www.gevgelija.gov.mk

