Ние в медиите
Изложба „Отворени пространства“ вдъхновява пловдивчани от 1
ноември – 02.11.2019, newsart.net
Шекспирова театрална школа в Пловдив – 30.10.2019, marica.bg
Ваня Христова: Обичам да запечатвам в кадри най-съкровените
моменти на хората – 22.10.2019, truestory.bg
„Цвят и стомана“ в Пловдивския културен институт – 21.09.2019,
dcnews.bg
Живопис и авангардна скулптура от Тома Ненов –

19.09.2019,

plovdiv-online.com
Ваня Христова: Нека споделим магията на българската народна
носия и заедно да подкрепим една „Мечта за Дете“! –
01.09.2019, plovdivnow.bg
Фотоизложба помага на семейства
14.08.2019, www.marica.bg

да

имат

своя

рожба

–

Пловдивски художник представи няколко изкуства в „танц на
цветовете“ – 21.06.2019, trafficnews.bg
„Дневници и пътешествия“ на Златка Шеткова в Пловдивски
културен институт – 19.04.2019,
diaskop-comics.com
Пловдивски

художнички

в

месеца

на

любовта

и

виното

–

месеца

на

любовта

и

виното

–

07.02.2019, mediacafe.bg
Пловдивски

художнички

в

06.02.2019, plovdiv-online.com
Пловдивски Културен Институт представя изложба на пловдивски
художници от 9 януари – 09.01.2019, bnr.bg
Фестивалът Седмица на Вдъхновението оцветява Пловдив през
ноември – 09.11.2018, newsart.net

Фестивалът Седмица на Вдъхновението оцветява Пловдив през
ноември – 06.11.2018, plovdiv.utre.bg
Фестивалът Седмица на Вдъхновението оцветява Пловдив през
ноември – 05.11.2018, plovdivtown.com
Всички места, които не са тук представят в Пловдив –
18.10.2018, plovdivnow.bg
Припомняме си „Всички места, които не са тук“ с изложбаживопис от Николай Балдев – 18.10.2018, plovdivnews.bg
Лили Сотирова представя първата си поетична кннига „Съзерцане
в безкрая“ – 17.10.2019, newsart.net
Не правете компромиси с доброто и красивото в живота, казва
младата художничка и поетеса Лили Сотирова – 5.10. 2018,
bta.bg
Лили Сотирова представя естествения житейски кръговрат в
изложбата си „Етапи-живот” – 2.10.2018, plovdovtown.com
Лили Сотирова представя изложба-живопис „Етапи живот“ –
25.09.2018, plovdiv.utre
Лили Сотирова представя своята изложба-живопис „Етапи живот“ –
25.09.2018, mediacafe
Звездата Османи Сегура ни смая с танците си – 9.09.2018,
marica.bg
С уроци по танци с треньора Османи Сегура продължават Дните на
кубинската култура в града – 9.09.2018, m.focus-news.net
Куба идва на гости в Пловдив – 7.09.2018, pik.bg
Шест дни Куба гостува в Пловдив – 7.09.2018, bnr.bg
Започват дни на Кубинската култура в града – 7.09.2018, focusnews.net

Започват Дните на кубинската култура в Пловдив – 7.09.2018,
plovdiv.utre.bg
В Пловдив започват Дни на кубинската култура – 6.09.2018,
focus-radio.net
Османи Сегура е гост на Дните на кубинската култура в Пловдив
– 609.2018, palo.bg
Научете стъпките на горещи кубински танци в Пловдив –
3.09.2018, travelbulgarianews.bg
За първи път Пловдив ще бъде домакин на Дни на кубинската
култура от 7 до 12 септември 2018 – 2.09.2018, focus-news.net
Дни на Кубинската култура започват в града под тепеата –
29.08.2018, novinitednes.net
Екзотичен кубински танцьор омагьосва Пловдив – 29.08.2018,
plovdivnews.bg
Хавана се пренася в Пловдив – 29.08.2018, plovdiv24.bg
Пловдив ще е домакин на
28.08.2018, travelnews.bg

Дни

на

кубинската

култура

–

Екзотичният танцьор, хореограф и инструктор Османи Сегура –
гост на Дните на кубинската култура в Пловдив – Община
Пловдив, plovdiv.bg
Пловдив става Хавана! Задава се горещ фестивал под тепетата –
28.08.2018, trafficnews.bg
Османи Сегура – гост на Дните на Куба в Пловдив – 27.07.2018,
plovdiv-online.com
Арт събота в Пловдивски Културен Институт – 02.07.2018,
mediacafe.bg
В Пловдив отбелязват Международния ден на йога – 18.06.2018,
plovdiv.utre.bg

Братя Гундеча ще изнесат концерт за Деня на йога – 24.05.2018,
plovdiv168.com
За първи път в Пловдив: “ Гундеча Брадърс“ изнасят концерт за
Международния ден на йога – 24.05.2018, dariknew.bg
За първи път в Пловдив – „Гундеча Брадърс“ изнасят концерт за
Международния ден на йога – 22.05.2018, plovdivskinovini.com
Пловдивски Културен Институт става домакин на първия Кубински
фестивал – 15.04.2018, dariknews.bg
Борим стреса с танци и венец от 108 мъниста – 05.04.2018,
www.marica.bg
Деца тренираха безплатно Да Дао – 12.02.2018, www.marica.bg
Деца измайсториха сладки букети в Зелена работилница за ЧРД на
Пловдивски културен институт – 11.02.2018, www.marica.bg
Множество събития за третия рожден ден на Пловдивски културен
институт – 09.02.2018, Darik radio
Над 50 събития за третия рожден ден на Пловдивски Културен
Институт – 09.02.2018, Darik news
Над 50 събития с вход свободен очакват пловдивчани по случай
третия рожден ден на ПКИ – 01.02.2018, plovdivnews.net
Над 50 събития с вход свободен по случай третия рожден ден на
Пловдивски Културен Институт – 01.02.2018я plovdivlive.com
ПКИ в трескава подготовка за отбелязване на „Три години
Заедно“ – 19.01.2018, Darik news
Три
години
Пловдивски
15.01.2018, plovdiv24.bg

Културен

Институт

–

Фестивал на Вдъхновението`2017 – 19.11.2017, fest-bg.com
„Седмица на Вдъхновението – Week of Inspiration`2017“ в

Пловдив – 13.11.2017, Visit Plovdiv
Седмица на Вдъхновението в Пловдив – 13.11.2017, БНТ
Фестивалът „Седмица на Вдъхновението“ започва в Пловдив –
13.11.2017, БНР
Фестивал на Вдъхновението в Пловдив – 13.11.2017, peika.bg
Седмица на Вдъхновението в Пловдивски Културен Институт –
13.11.2017, plovdiv24
Седмица на Вдъхновениетоeventbu.com

Week

of

Inspiration`2017

–

Започва Седмица на Вдъхновението – 12.11.2017, marica.bg
Седмица на Вдъхновението – 11.11.2017, 168 часа
Седмица на Вдъхновението организират в Пловдив между 13 и 19
ноември – 09.11.2017, Trud.bg
Седмица на Вдъхновението – 09.11.2017, Списание 8
Какво

те

мотивира?

Открий

по

време

на

„седмица

на

Вдъхновението“ – 08.11.2017, uspelite.bg
Седмица

на

Вдъхновението

–

Week

of

Inspiration`2017

–

20.10.2017, Dancedeets.com
„Седмица на Вдъхновението“ в Пловдив – 11.10.2017, Darik radio
Седмица на Вдъхновението
mice.easybranches.com

–

Week

of

Inspiration`2017

–

50 събития на първия по рода си фестивал „Седмица на
вдъхновението“– 11.10.2017, Darik news
„Седмица на Вдъхновението“ –
plovdivmedia.com

през ноември – 11.10.2017,

Фестивал на Вдъхновението очаква пловдивчани – 6.10.2017 ,

plovdiv-online
Пловдивски Културен Институт – партньор на Капана фест`есен
2017 – 01.10.2017, dcnews.bg
Художникът Емил Белев: На изкуство се учи и с компютърните
технологии – 13.09.2017, marica.bg
Стартира новият проект Спортно междучасие 2017 в Пловдив –
11.09.2017, Darik news
Проектът СПОРТНО МЕЖДУЧАСИЕ ще накара децата да намерят своя
спорт – 08.09.2017, Darik radio
6 училища влизат в „Спортно междучасие” – 05.09.2017, Уча в
Пловдив
Стотици практикуваха йога в Пловдив – 24.06.2017, dcnews.bg
21-юни е Международният ден на йога. В Пловдив през уикенда ще
се съберат най-добрите учители по йога – 21.06.2017, Портал 12
Пловдив отбелязва Международния ден на йога – 21.06.2017,
Darik news
Канят

пловдивчани

на

безплатни

йога

практики

–

09.06.

2017, marica.bg
Канят пловдивчани на безплатни йога практики – 09.06.2017,
glas.bg
Хиляди балони политат в небето над Пловдив – 09.06.2017,
mediacafe.bg
Отворени врати в Пловдивски Културен Институт по повод
Международния ден на йога – 09.06.2017 – Plovdivnews.bg
Индийска женственост – Ателие със Стела Сачи в Пловдивски
културен институт – май 2017, в-к Марица
Над 1000 събраха посетителите на Пловдивския културен институт

в подкрепа на Луиза – 05.04.2017, Darik news
Събраха над 1000 лева в благотворителна кампания за Луиза –
05.04.2017, в-к Марица
Над 1000 лева се събраха в помощ на Луиза Тодорова –
05.04.2017, Под тепето
Всяка промяна е наш избор – 18.03.2017, Радио Пловдив
Пролетно пробуждане: „Уикенд на промяната“ за четвърти път, с
още по-богата програма – 17.03.2017, Darik news
Пролетно пробуждане в Уикенд на промяната 4 – 17.03.2017,
Дарик радио
„Природни дарове“ на Нели Цанова в Пловдивски Културен
Институт – 11.03.2017, diaskop-comics.com
Над 30 вдъхновяващи лектори „пробуждат“ пролетта в Пловдив –
10.03.2017, Дарик радио
Коледен дух завладява Драматичния театър – 15.12.2016, Дарик
радио
Пловдивски културен институт с голям Коледен спектакъл –
15.12.2016, Дарик радио
Уикенд

на

промяната

в

Пловдивски

културен

институт

–

Пловдив

–

26.11.2016, Peika.bg
Юбилейна изложба води бургаски
29.10.2016, Густонюз Пловдив

художник

в

Роджер Краев с юбилейна изложба в Пловдивски културен институт
под надслов „Есен край морето“ – 29.10.2016, trafficnews.bg
Международен ден на йога в Пловдив – 21.06.2016, БНТ 2
Днес е празник на духа и енергията – Международен ден на йога
– 21.06.2016, Агро Пловдив

Първи уличен карнавал
visitplovdiv.com

„Пловдив

танцува“

–

06.06.2015,

Грандиозен танцов карнавал раздвижи Пловдив – 05.06.2015,
Darik news
Пловдивски културен институт се включва в MOVE WEEK –
21.05.2016, Капана.бг
Даоистки практики в Пловдивски Културен институт – 13.05.2016,
Дарик Радио
Пловдивският културен институт представя изложба на художника
Осман Юсеинов – май 2016, Топ новини
Балет за деца в Пловдивски културен институт – 12.03.2016,
Darik news
Природни дарове на Нели Ценова в Пловдивски Културен Институт
– 11.03.2017, diaskop-comics
Пловдив танцува днес, за да помогне на Ники – 20.02.2016,
trafficnews.bg
Ден на танците в Пловдивски Културен Институт – 17.02.2016,
Media Cafe
Ден на танците в подкрепа на Ники – 17.02.2016, Дарик Радио
Пловдивски културен институт на една година – 12.02.2016,
Glas.bg
Уикенд на промяната в Пловдивски Културен Институт – 10.02
2016, Под тепето
Геймъри от всички страни – съединявайте се! – 16.01.2016,
Darik news
Пловдив танцува – уличен фестивал в Пловдив – 05.06.2015,
peika.bg

Неделна йога, танци и духовни знания в Културния институт –
22.02.2015, Darik news
Безплатни йога и танци в Културния институт на Пловдив –
21.02.2015, Pochivka.com
Ден на танците в Пловдивски Културен Институт – 17.02.2016,
mediacafe.bg
Кметът откри Пловдивски културен
11.02.2015, Plovdiv-online.com

институт

/видео/

–

Бизнесмен построи културно средище вместо жилищна кооперация –
11.02.2015, snews.bg
Силен старт за новия културен институт в Пловдив – 30.01.2015,
Darik news
Пловдивски културен институт отваря врати – 26.01.2015, в-к
Марица

