
 Щастливо съботно училище 
Съботно щастливо училище  

Оцветените с еднакъв цвят програми са включени като блок-часове и се ползва 5% отстъпка  - могат да се комбинират по 

няколко програми според желанието на децата. 

 

 

 

Програма график Посещения/месец 
и продължителност 

Такса/месец Допълнителна информация 

"Приказен свят" - Театрално студио 10.00-11.30ч. 4 х 75 мин 40лв за най-малките 

Музикални приказки 
 - кратка програма за всички 

10.00 -10.15ч  няма За всички участници в Съботното 
щастливо училище 

"Артистично ателие" - Театрално студио  10.15-12.00ч. 4 х 105 мин  58лв за деца от 9-12 години 

Хор „Щастливи деца” 10.15-11.30ч. 4 х 75 мин 40лв 5-8 години 

Танцуваме заедно   11.30-12.30ч 4 х 60 мин 44лв за двама /родители и деца/ - латино и хип-хоп 
танци/арт-релакс програма/ 

Хип хоп /малки деца/ 11.30-12.15ч. 4 х 45 мин 28лв до 12 години 

"В ателието на художника" - Изящни 
изкуства 

9.30-11.30ч. 4 х 120 мин 58лв за тийнейджъри 

"В ателието на художника" - Изящни 
изкуства 

10.15-11.30ч 4 х 75 мин 40лв за малки деца 

"В ателието на художника" - Изящни 
изкуства 

12.15-13.30ч 4 х 75 мин 40лв за малки деца 

"В ателието на художника" 11.30-13.30ч. 4 х 120 мин 58лв тийнейджъри 

Хор „Щастливи деца”- тийн 11.30-13.10ч. 4 х 110 мин 48лв тийнейджъри 

Солфеж 12.00-13.00ч 4 х 90 мин 32лв начинаещи 

Солфеж 13.40-14.40ч. 4 х 90 мин 32лв напреднали 

Артистично ателие /от 12-18 год/ 14.30-16.30ч 4 х 150 мин 68лв  
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Спортни програми за деца и възрастни/ 
карате, айкидо, таекуондо, кросфит и 
др. / 

16.00-19.30ч 4 х 60 мин 28лв Подробности – на сайта 
Кросфит е от 20-40 мин 

Хип-хоп /тийн/ 16.30ч-18.00 4 х 90 мин 36лв  

Младежка музикална формация 17.30-19.00ч 4 х 90 мин 68лв Музикални „експерименти” за 
младежи от 16-18години – иновативна 
програма съвместно с любими 
български артисти и музиканти. 
*Стартира от декември 

Детска танцотека 17.30-19.00ч 1 път месечно 6лв 
еднократно 

Забавна музикална програма за деца 
от 8-14 години. 
Следете на сайта за информация и 
начална дата. Възможност за децата 
да бъдат в една музикална среда с 
подбрана музика, да танцуват и се 
забавляват – сигурност и спокойствие 
за родителите! 



 Щастливо съботно училище 
Възможни комбинации на програми и възрасти 

 

/ 5-8 години / 

 

 

/ 9-12 години / 

 

/ Тийнеджъри / 

"Приказен свят" - Театрално студио   10.00-11.30ч. 4 х 90 мин 40лв 4-8 години 

Хип хоп /малки деца/ 11.15-12.15ч. 4 х 60 мин 28лв 4-8 години 

"В ателието на художника" - Изящни изкуства 12.15-13.30ч 4 х 90 мин 40лв за малки деца 

"Артистично ателие" - Театрално студио за 
деца от 9-12 години 

10.15-12.00ч. 4 х 105 мин 58лв - 

"В ателието на художника" 12.15-13.15ч.  4 х 120 мин 58лв - 

"В ателието на художника" - Изящни изкуства 9.30-11.30ч. 4 х 120 мин 58лв за тийнейджъри 

Хор „Щастливи деца” – тийн 11.30-13.10ч. 4 х 110 мин 48лв тийнейджъри 


