
      СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  

9 - 15 СЕПТЕМВРИ 2019 година 

 

9 септември /понеделник/ 

18:00 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк 

„Акустично“ - концерт на група „Горещ пясък“ 

Организатор: Община Бургас 

Вход: свободен 

 

18:00 часа 

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 

Представяне на сборник с разкази „Да умреш като птиците – но в Родината” 

Автор: Елена Гепова 

Вход: свободен 

 

9 – 20 септември 

10:00 -18:00 часа 

Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0 

Откриване: 9 септември, 18:00 часа 

Изложба фотографии „Фарове от Българското Черноморие“, Серия „Морски фарове“ 

Автор: Владимир Спасов 

Вход: свободен 

 

10 септември /вторник/ 

18:00 часа 

Културен център „Морско казино“, зала "Георги Баев“ , ет. 0 

Представяне на книгата “Един, една, едно, едни... Басни и шантавини“ 

Автор: Пейо Пантелеев 

Вход: свободен 

 

18:00 часа 

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 

Премиера на стихосбирките: „Всичко, което не казах” и „Рошава”  

Автор: Розалия Александрова 

Вход: свободен 

 

19:00 часа – 20:30 часа 

Държавен куклен театър – Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2 

Театрална формация „Талантино“ представя „Глупаци“ от Нийл Саймън 

Режисьор: Станимир Карагьозов  

Вход: с билети /касата на Часовника/ 

 

19:00 часа – 20:30 часа 

Областна администрация – Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1 

Дни на руската клавирна музика 

Организирано от Черноморски институт 

 

10 - 27 септември 

9:00 часа - 17:00 часа 

Галерия – музей „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6, зала 2, ет. 1 

Откриване: 10 септември, 18:00 часа 

Изложба „Нарисувани разкази“ 

Вход свободен 



11 септември /сряда/ 

20:00 часа 

Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0 

Практика по аржентинско танго 

Вход: свободен 

 

12 септември /четвъртък/ 

18:00 часа 

Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1 

„Да прекосиш протоците на тъгата” 

Гостува: Аксиния Михайлова 

Представя: Добрина Топалова 

 

19:00 часа - 21:00 часа 

Галерия – музей „Георги Баев“, ул. „Демокрация“ № 6, Арт градина  

“Wine Gogh” - Ателие за рисуване и вино 

За записване: 0889444819; 0888282773; 

С вход 

 

20:00 часа  

Летен театър – Бургас, Приморски парк 

Община Бургас представя Концерт – спектакъл „Обичам Бургас!“ 

Участват любимите звезди на Бургас: Тони Димитрова, Стефан Илчев, Георги Дюлгеров, 

Георги Дюлгеров, Ажда Чаушева, „5-те Сезона“, Вокален ансамбъл „Фортисимо“ и др.  

Тони Димитрова, Стефан Илчев, Димитър&Христо, 5-те сезона, Ажда Чаушева, Георги 

Дюлгеров, Стефан Лалчев, "Фортисимо", Виниамин Димитров, ДВГ "Изгревчета", Клуб по 

спортни танци "Бургас 1975", Клуб по спортна акробатика "Нефтохимик - 2011", Балет 

"Кабарет", Балет "Електра"  

Вход: свободен  

 

12 – 13 септември 

9:30 часа – 19:00 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк 

Сладкарски курс - клас за Начинаещи 

За информация: lewis_z65@yahoo.co.uk 

С вход 

 

12 -28  септември  

10:00 часа – 19:00 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, зала 2 

Откриване: 12 септември, 18:30 часа  

Годишна изложба на Бургаска Фотографска Общност  

Организирано отБургаска Фотографска Общност  

Вход: свободен 

 

13 септември /петък/ 

11:00 часа 

Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0 

Училище за бъдещи и настоящи родители „Биберон“ 

Вход: свободен 

 

17:30 часа 

Туристически комплекс „Акве Калиде“ 

Празник на „Акве Калиде“ 



Откриване на изложба с принтове на древни бани 

 

18:00 часа 

Дом на писателя, ул. "Вола“ № 1 

Представяне на книгата: "Сакрално: Чудесата близо до нас" 

Автор: Мариана Праматарова 

Вход: свободен 

 

19:00 часа - 21:00 часа 

Галерия – музей „Георги Баев“, ул. „Демокрация“ № 6, Арт градина  

“Wine Gogh” - Ателие за рисуване и вино 

За записване: 0889444819; 0888282773; 

С вход 

 

20:00 часа  

Приморски парк, зелените площ до спирка на ул. „Константин Величков“ 

Лятно кино с Бургаско 

Прожекция на филма „Стъпки в пясъка“ с Иван Бърнев 

Организатор: Бургаско, Каменица АД 

 

13-15 септември 

11:00 часа – 22:30 часа  

Приморски парк, до Експозиционен център „Флора“ 

Фестивал на рибата и виното – музика, игри, демонстрации, конкурси 

С участието на Панайот Панайотов, групите„Обратен ефект“, P.I.F.,“Силует“ и др.  

Вход: свободен ОБЩИНА БУРГАС 

 

14 – 16 септември 

9:30 часа – 19:00 часа 

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк 

Сладкарски курс – Съвременна празнична торта – интензивен курс 

За информация: lewis_z65@yahoo.co.uk 

С вход 

 

14 септември/събота/  

ж.к. „Меден рудник“, паркинга пред бл. 128 

Празник на ж.к. „Меден рудник“ – организатори Община Бургас, НЧ „Паисий Хилендарски 

1928“, Инициативен граждански комитет 

10:00 часа – 22:00 часа  

10:00 часа – поднасяне на цветя пред паметника на основателите на „Меден рудник“. –  

10:30 часа – детска фолклорна програма -ДФГ „Звъника“и школа по гайда при  

НЧ „Паисий Хилендарски 1928“, детска танцова група „Медено котле“, ТА „Атанас Манчев“ 

при НЧ „Пробуда 1880- Бургас“ 

11:00 часа  – детско танцово шоу със забавни танци и игри  

17:00 часа – ансамбъл „Странджа“ 

17:30 часа – надиграване на бургаски самодейни танцови групи  

18:00 часа  – празничен концерт с участието на оркестър „Нашенци“ и странджанските 

народни певици Жечка Сланинкова, Катя Георгиева, Яна Биюкова, Цветелина и Панайот 

Стойчеви  

22:00 часа  – празнична заря  

 

14 септември /събота/ 

Туристически комплекс „Акве Калиде“ 

Празник на „Акве Калиде“ 



Програма: 

9:00 часа – 13:00 часа 

Средновековен лагер 

Музей на открито с реплики на средновековни оръжия, брони, дрехи и аксесоари 

Демонстрации на занаяти - кожарство, дърводелство, иконопис и др. 

Стрелба с лък  

Средновековна кухня - приготвяне на автентични гозби по традиционен начин 

Средновековна пивница за медовина 

10:00 часа - 18:00 часа 

Занаятчийски базар 

10:30 часа - 11:30 часа 

Средновековни игри за деца  

10:30 часа - 11:30 часа 

Открит урок по средновековна фехтовка за възрастни 

11:30 часа 

Живи исторически картини I част – възстановка 

14:00 часа – 19:00 часа 

Средновековен лагер 

Музей на открито с реплики на средновековни оръжия, брони, дрехи и аксесоари 

Демонстрации на занаяти - кожарство, дърводелство, иконопис и др. 

Стрелба с лък  

Средновековна кухня - приготвяне на автентични гозби по традиционен начин 

Средновековна пивница за медовина 

17:00 часа 

Средновековен боен турнир „Акве Калиде“ - Клас А 

20:30 часа 

Празничен музикален мултимедиен спектакъл 

„Цигулка в киното“ 

Оркестър на Държавна Опера Бургас и солист Чавдар Вълков - цигулка 

 

10:00 часа - 18:00 часа 

Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0 

XII Национална среща на DiecastCarsBG - Бургас  

Изложение на автомобилни макети и модели 

Вход: свободен 

 

20:00 часа  

Приморски парк, зелените площ до спирка на ул. „Константин Величков“ 

Лятно кино с Бургаско 

Прожекция на филма „Хрониките на Ридик“ с Вин Дизел 

Организатор: Бургаско, Каменица АД 

 

20:00 часа 

Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0 

Танго парти - Милонга 

Вход: свободeн 

 

15 септември /неделя/ 

Туристически комплекс „Акве Калиде“ 

Празник на „Акве Калиде“ 

Програма: 

9:00 часа – 13:00 часа 

Средновековен лагер 

Музей на открито с реплики на средновековни оръжия, брони, дрехи и аксесоари 



Демонстрации на занаяти - кожарство, дърводелство, иконопис и др. 

Стрелба с лък  

Средновековна кухня - приготвяне на автентични гозби по традиционен начин 

Средновековна пивница за медовина 

10:00 часа - 18:00 часа 

Занаятчийски базар 

10:30 часа - 11:30 часа 

Средновековни игри за деца 

10:30 часа - 11:30 часа 

Открит урок по средновековна фехтовка за възрастни 

11:00 часа - 13:00 часа 

Празнични „АРТ-И-ФАКТИ“ 

Средновековни детски работилнички за рисуване на грънци,  

щамповане на кожени медальони и други 

11:30 часа 

Живи исторически картини II част – възстановка 

14:00 часа – 16:00 часа 

Средновековен лагер 

Музей на открито с реплики на средновековни оръжия, брони, дрехи и аксесоари 

Демонстрации на занаяти - кожарство, дърводелство, иконопис и др. 

Стрелба с лък  

Средновековна кухня - приготвяне на автентични гозби по традиционен начин 

Средновековна пивница за медовина 

15:00 часа 

Средновековен боен турнир „Акве Калиде“ по двойки 

Награждаване 

 

15 септември/неделя/  

ж.к. „Меден рудник“, паркинга пред бл. 128 

Празник на ж.к. „Меден рудник“ – организатори Община Бургас, НЧ „Паисий Хилендарски 

1928“, Инициативен граждански комитет 

10:00 часа – турнир по борба с участието на млади таланти и доказали се бургаски 

национални състезатели  

 

 

 

 

 

 

 


