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Събития

Железен орден за съвременно изкуство Венцислав Занков

Клуб "Хамбара", ул. "6-ти септември" 22, 19 ч.
Церемония по награждаването с орден "Железен орден за
съвременно изкуство
Венцислав Занков".

През 2010 г. Венцислав Занков учредява ордена за съвременно
изкуство на свое име. С него се награждават български граждани -
артисти, обществени дейци, културни дейци, лекари и
представители на духовенството, които имат изключително големи
заслуги към развитието на съвременното изкуство и култура, както и
чужди граждани - артисти, общественици и културни дейци, които
имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с
България и др.

През 2010 г. пръв кавалер на "Железен орден за съвременно
изкуство Венцислав Занков" става поетесата Веселина Сариева.

Още събития за днес

· Процес в Специалния съд срещу хора на Стоян Жуплянин

· 55 години от рождението на Влад Листев

· Годишнина от рождението на Хаджи Димитър

· Турция: гласуването на граничните пунктове

· Мисия на МВФ идва в София

· ЕС седмица на е-здравеопазването

· Футбол: Турнир за Купата на Италия - полуфинали (втори мачове)

· 60 години от смъртта на Никола Мушанов

· Юбилеен концерт-спектакъл "Феерия на танца"

· "Изкуството на рекламата" в галерия 1908
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