ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018
ОБНОВЕНА НА 20.09.2018 11:14

1 – 30 септември
10:00 – 19:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0
Изложба „Атон – Фотографии и Гравюри от Света гора“
вход: с билети
1 – 14 септември
10:00 – 18:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“ , ет. 0,
Фотоизложба „21 август 1968: Краят на пражката пролет“
1 септември /събота/
17:00 часа
Остров „Света Анастасия“
„Островът и приятели“
Музикален фест с участието на "Banda del Padre", "Desy live Band" и DJ Vagabond
Билети за фестивала могат да бъдат закупени на място от Магазия 1 на бургаското
пристанище, от 15:00 часа на 01.09. след предварителна резервация на телефон 0882
004 124.
17:30 часа
Авиомузей - Бургас
Работилничка „Авиаторите пътешестват“
Билети: на място
20:30 часа
Площад „Атанас Сиреков“ пред сградата на Община Бургас
„Пътуващо лятно кино с БНТ 1“
Филмова прожекция
„За какво служи хлябът“ (NO BLINK) и „Оона“ (EU&ME) – игрален филм в 2 части –
„Резерват за розови пеликани“ и „Легенда за белия глиган“
21:00 часа
Открита сцена „Охлюва“,
Лятно кино под звездите
„Чехословашки филми от 60-те години“
02 септември /неделя/
11:00 – 13:00 часа
Градина на Туристически комплекс „Акве Калиде“
„Арт-И-Факти“ – творчески работилници за деца
Изработване на митично същество от глина, украсено с римска мозайка и листа, пано от
римска мозайка
18:00 часа
Площад „Тройката“
Хоро в град Бургас
21:00 часа

Туристически комплекс „Акве Калиде“
„Пътят към Афродита“ - Театрален спектакъл с участието на Бойка Велкова
Театър на открито
Вход: свободен
21:00 часа
Открита сцена „Охлюва“,
Лятно кино под звездите
„Чехословашки филми от 60-те години“
3 септември /понеделник/
10:00 – 18:30 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
Лятна академия на изкуствата
Майсторски клас по кларинет с преподаватели:
проф. Петер Шмидл, проф. Андрю Маринър и Деница Лафчиева
Вход: свободен
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Откриване на „Наистина ли си отива лятото”,
септемврийски литературни премиери
С авторите на списание „Море”, брой 2
Представят: Росен Друмев и Иван Сухиванов
18:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“
Прожекции на късометражни филми на чешки режисьори
20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“
Лятно кино под звездите
„Чехословашки филми от 60-те години“
Прожекция на филма: „Интимно осветление“, режисьор Иван Пасер
4 - 30 септември
КЦ „Морско казино“, Централна алея
Открита изложба „Fish love”
Организатор: Фондация „Кредо бонум“
със съдействието на Община Бургас
4 септември /вторник/
10:00 – 18:30 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
Лятна академия на изкуствата
Майсторски клас по кларинет с преподаватели:
проф. Петер Шмидл, проф. Андрю Маринър и Деница Лафчиева
Вход: свободен
18:00 часа
Пред Летен театър
Концерт на Бургаски духов оркестър
18:00 часа
Експо-център „Флора“, Зала 2
„Акустично“ с група „Горещ пясък “
Вход: свободен
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на „Сърдечен дрибъл”- стихосбирка
Гостува: Пламен Панчев, носител на съпътстваща награда от

НК „Христо Фотев” 2016 г.
Представя: Роза Боянова
18:00 часа
Галерия „Неси“
„Пътят… от изток към изток“ – изложба
Автор: Ангел Гешев
ОТКРИВАНЕ
20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“ /при лошо време зала - „Георги Баев“/
Лятно кино под звездите
„Вечери на китайското кино“
Прожекция на филма: „Сюен Дзан“ 2016 г., режисьор: Хуо Дзиен-чи
5 септември /сряда/
10:00 – 18:30 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
Лятна академия на изкуствата
Майсторски клас по кларинет с преподаватели:
проф. Петер Шмидл, проф. Андрю Маринър и Деница Лафчиева
Вход: свободен
17:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Откриване на паметна плоча на името на Жени Патева
Организира Бургаско женско дружество „Самосъзнание“
със съдействието на Община Бургас
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на „Един от нас споделя”
Интервюта с писатели, музиканти, художници и др.
Гостува: Кристина Митева
Представя: издателство „Либра Скорп“
18:30 часа
Комплекс „Меден рудник“, зад втората спирка на линия Т2
Концерт на Бургаския Духов оркестър по случай 6 септември.
По време на събитието ще се представи и дейността на читалището, с творчески и
образователни работилници
Организатор: НЧ "Св. Св. Кирил и Методий- 1985“ и Община Бургас
20:00 часа – отпътуване от Магазия 1
Остров „Света Анастасия“
„Да минеш под дъгата“ – театрален спектакъл
Със специалното участие на Тони Димитрова, Веселин Плачков и Асен Лозанов
Режисьор: Борислав Чакринов
Представя: ДТ „А. Будевска“
20:00 часа
Летен театър
Официално закриване на Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“
„Бал в Савоя“ – оперета от Пал Абрахам
ПРЕМИЕРА
Билети: на каса на Опера-Бургас
20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“ /при лошо време - зала „Петя Дубарова“/
Лятно кино под звездите
Прожекция на китайски филми
Прожекция на филма: „Неизменни партньори”
Режисьор: Рени Харлин, 2015 г.

6 септември /четвъртък/
10:00 – 18:30 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
Лятна академия на изкуствата
Майсторски клас по кларинет с преподаватели:
проф. Петер Шмидл, проф. Андрю Маринър и Деница Лафчиева
Вход: свободен
10:00 часа
Площад „Атанас Сиреков”
Ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на
Европейския съюз и Община Бургас по повод Съединението на България
10:30 часа
Военен клуб – Бургас, ул. „Христо Ботев“ 48
Заупокойна молитва за загиналите в Сръбско-Българската война от 1885 година и
ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметник на 24-ти Черноморски пехотен
полк
11:00 часа
Площад „Атанас Сиреков“
Празнично надиграване
С участието на Клуб за български народни танци „Чанове“ – Бургас
По повод Съединението на България
20:30 часа
Летен театър
„Забраненото шоу на Рачков“
Комедиен моноспектакъл, който ни въвежда в кухнята на телевизията. Как се правят
новините? Лъжат ли ни рекламите? Какво работи продуцентът? Свършват ли някога
сапунените сериали? Това са само част от въпросите, на които дава отговор един от
най-обичаните шоумени в България.
Билети: каса на НХК и на каса на ДТ “ Адриана Будевска” - 056/842266
За информация и резервации тел.0894/898-098
7 септември /петък/
20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“ /при лошо време - зала „Петя Дубарова“/
Лятно кино под звездите
Прожекция на китайски филми
Прожекция на филма: „Завръщането на мечоците III” - анимация
Режисьор: Лин Йончан и Дин Лиан, 2016 г.
20:30 часа
Летен театър
„Забраненото шоу на Рачков“
Комедиен моноспектакъл, който ни въвежда в кухнята на телевизията. Как се правят
новините? Лъжат ли ни рекламите? Какво работи продуцентът? Свършват ли някога
сапунените сериали? Това са само част от въпросите, на които дава отговор един от
най-обичаните шоумени в България.
Билети: каса на НХК и на каса на ДТ “ Адриана Будевска” - 056/842266
За информация и резервации тел.0894/898-098
8 септември /събота/
10:00 - 14:00 часа
Приморски парк, алея пред Пантеона
Национална инициатива „Стара хартия за нова книга“
Организатори: „Екопак България“ АД със съдействието на Община Бургас
18:00 часа

Експо-център „Флора“
„Часът на куклите“ представя постановката „Трите прасенца“
Представя: Държавен куклен театър – Бургас
9 септември /неделя/
11:00 – 13:00 часа
Градина на Туристически комплекс „Акве Калиде“
„Арт-И-Факти“ – творчески работилници за деца
Изработка на магнит с портрет на легендарна личност и рисунка със сюжет от
историята на Акве Калиде
10 септември /понеделник/
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на „Очите на Катерина”- стихосбирка
Гостува: Катя Маринова
Представя: Кръстьо Раленков
18:30 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
„Мирът иде“ – концерт цигулка и пиано
19:00 часа
Открита сцена „Охлюва“
„Шекспир за и от деца“
Адаптиран спектакъл по пиесата „Юлий Цезар“ на У. Шекспир
Организатори: Лятно училище „Шекспир“ и ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“
20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“
/при лошо време – зала „Георги Баев“, КЦ „Морско казино“/
„Лятно кино под звездите“
Прожекция на китайски филм „Студена война II“
Режисьор: Лян Лъмин и Чън Дзиеняин, 2016 г.
11 септември /вторник/
18:00 часа
Открита сцена „Охлюва“
Концерт на Бургаски духов оркестър
19:30 часа
Държавен куклен театър
„Глупаци“
В главните роли ще видите добре познатите актьори на „Талантино“ Михаил Русков
като учителя Толчински и Николина Петрова като София. Носителката на голямата
награда от театралния фестивал в Каварна за моноспектакъла си „Забравена от небето“
Боряна Стамболиева влиза в ролята на Енхна, а на сцената излизат и останалите от
трупата - Ралица Станишева, Тонка Георгиева, Галина Русева, Станка Цветкова, Зарко
Караганчев, Стефан Маринов и Милена Илиева. Хореографията е на Златина Амелева,
костюмите са дело на Боряна Стамболиева, Станимир Карагьозов и Петър Хубеков.
Билети: на касата на Операта или на тел. 0884 309055 или 0888 244503
Цена на билета: 10 лв.
20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“
/при лошо време – КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“/
„Лятно кино под звездите“
Прожекция на китайски филм „Младостта е объркваща“
Режисьор: Яо Тинтин, 2016 г.

12 септември /сряда/
18:30 – 00.00 часа
Бар „Без име“
„Локум фест Бургас 2018“
„Да разтеглим лятото“
Събитието е изцяло организирано на доброволни начала от млади хора, с цел
забавление и благотворителност. Осъществява се за четвърта поредна и събира на едно
място любителите на китарния звук и морският бриз.
https://www.facebook.com/events/233822064120144/
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на „Перо от черен котарак”- сборник разкази
Автор: Лилия Христова
Представя: проф. Калина Лукова
18:00 часа
Пред Летен театър
Концерт на Бургаски духов оркестър
13 септември /четвъртък/
18:00 часа
Градинката на „Часовника“
Концерт на Бургаски духов оркестър
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
"Захранване на нощта"- поезия
"Кафе пауза"- сборник разкази
Гостува: Иглика Дионисиева
“Фрактали на генезиса”
Гостува: Айше Рубева
Премиери
17:00 – 22.00 часа
Бар „Без име“
„Локум фест Бургас 2018“
„Да разтеглим лятото“
Събитието е изцяло организирано на доброволни начала от млади хора, с цел забавление
и благотворителност. Осъществява се за четвърта поредна и събира на едно място
любителите на китарния звук и морският бриз.
https://www.facebook.com/events/233822064120144/
14 септември /петък/
17:00 часа
Туристически комплекс „Акве Калиде“ - Мултифункционална зала
Първо издание на книгата „Акве Калиде – любимата баня на императори, царе и
султани” – официално представяне
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
„Разкопчаване на тялото” и
„Смяна на огледалата”
Гостува: Аксиния Михайлова
Представя: Добрина Топалова
18:00 часа
Пред Летен театър
Концерт на Бургаски духов оркестър
18:00 часа
Галерия „Георги Баев“, арт-градина

Представяне на книгата „Време без думи“
Автор: Десислава Георгиева
Младежки културен център – Плувен басейн
Фестивал за съвременни изкуства "Вода"
Програма:
18:00 часа
ФЕСТИВАЛЕН ПЪЗЕЛ
19:00 часа
„ХРОНОЛОГ” - спектакъл за възрастни на Куклен театър – Видин, България и Театър
„De la massue”- Ница, Франция. Спектакъл за възрастни по идея на Езекел Гарсия
Домеу.
21:00 часа
„ВОДА“ представя СОЛО ТАНЦ
„DEATH GIVES LIFE / СМЪРТТА ДАВА ЖИВОТ” – хореография и изпълнение:
Александра Драгова, България
„UNINHABITED ISLAND / НЕОБИТАЕМ ОСТРОВ ” - хореография и изпълнение:
Jung Jae Woo, Южна Корея /Награда Best Dancer от Seoul International Choreography
Festival 2017/
21.30 часа
ФЕСТИВАЛНО ПАРТИ с DJ Antonio Ferrarese, Италия
15 септември /събота/
9:00 – 16:00 часа
Външни пространства на ТК „Акве Калиде“
Издигане на Средновековен лагер – реконструкции на лагерни шатри, походни мебели
и посуда;
Приготвяне на автентични гозби по традиционен начин за участниците и запознаване
на публиката с продуктите през Средновековието;
Музей на открито с реплики на средновековни оръжия, брони, дрехи и аксесоари;
Демонстрация на средновековни бойни техники и оръжия;
Стрелба с лък;
Разнообразни средновековни игри за малки и големи;
Средновековна пивница и дегустация на медовина
10:30 часа и 16:00 часа
Меден рудник, паркинга пред блок 128
Празник на Меден рудник
Детско шоу и фолклорен концерт с участието на ансамбъл „Странджа“, оркестър
„Стралджа“ и солисти Жечка Сланинкова, Ваня Дженезова и Катя Георгирева,
Цветелина Стойчева, Яна Биюкова, Панайот Стойчев и Георги Димитров
Организатор: НЧ „Паисий Хилендарски- 1928“ и Община Бургас
16:30 часа
Експо-център „Флора“
„Как се лекува лъвски страх“
Представя: Куклен театър - Бургас
18:00 часа
Открита сцена „Охлюва“
/при лошо време – КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“/
Връчване на сертификати на училища „Европа“
20:00 часа
Туристически комплекс „Акве Калиде“ - Амфитеатър
Празничен спектакъл с боен турнир, възстановка на дуели и факелно шествие с
участието на Сдружение „Чигот”;
Музикални изпълнения на група „Ериней“;
Огнен и светлинен спектакъл.

Младежки културен център – Плувен басейн
Фестивал за съвременни изкуства "Вода"
Програма:
18:00 часа
ФЕСТИВАЛЕН ПЪЗЕЛ
19:00 часа
„РОТОР” - Перформативна Автоматична Система (ПАС) на Венелин Шурелов,
България /SubHuman Theatre/
20:30 часа
„RUNNERS HIGH / ВЪРХЪТ НА БЕГАЧА” - съвременен танцов спектакъл, копродукция на Танцова компания “ДЮН”,България и Lee Jung In Creation Dance
company, Южна Корея. Хореография: Lee Jung In,, Южна Корея
16 септември /неделя/
9:00 – 16:00 часа
Външни пространства на Туристически комплекс „Акве Калиде“
Средновековният бит, представен от Сдружение „Чигот“;
Музей на открито с реплики на средновековни оръжия, брони, дрехи и аксесоари;
Демонстрация на средновековни бойни техники и оръжия;
Стрелба с лък;
Разнообразни средновековни игри за малки и големи;
Приготвяне на автентични гозби по традиционен начин за участниците и запознаване
на публиката с продуктите през Средновековието;
Средновековна пивница и дегустация на медовина.
10:00 – 17:00 часа
Градина на Туристически комплекс „Акве Калиде“
Жива легенда за Ескулаповата змия
11:00 – 13:00 часа
Градина на Туристически комплекс „Акве Калиде“
Празнични „Арт-И-Факти“ – автентични средновековни занаяти (плетене на гайтани и
кожарство)
11:00 часа
Куклен театър - Бургас
„Колко лесно“
13:00 часа
Площад „Тройката“
„Бургас Рън“ – инициатива, част от Европейската седмица на мобилността
Първият бегачески фестивал, който представлява своеобразна туристическа обиколка
/без моторни средства/, разкриваща пред участниците някои от най-популярните и
красиви забележителности в града - Морската гара, Морското казино, Летния театър,
Пантеона и други.
Младежки културен център – Плувен басейн
Фестивал за съвременни изкуства "Вода"
Програма:
18:00 часа - ФЕСТИВАЛЕН ПЪЗЕЛ
19:00 часа– „TНЕ SPACE IN BETWEEN / ПРОСТРАНСТВОТО ПОМЕЖДУ” –
интерактивен пърформанс на Искра Иванова, Идея, концепция и текст: Искра Иванова
и Светлозара Христова, България
20.30 часа – „IN-BETWEEN / МЕЖДУ” - съвременен танцов спектакъл на компания
Стрийм Денс, България. Хореография: Ангелина Гаврилова и Филип Миланов,
България

Виж повече за фестивала на: Facebook – WATER - festival for contemporary art
17 септември /понеделник/
18:30 часа
Дружество на художниците Бургас, ул. „Александровска“ 22
Фотоизложба „Усещане за черно и бяло“
ОТКРИВАНЕ
Изложбата е четвърта по ред и е реализирана от авторите на Сдружение „Бургаска
Фотографска общност“ за 2018 година
18 септември /вторник/
18:30 часа
Галерия „Бургас“, ж.к. „Лазур“, ул. „Абоба“ 13
Изложба - живопис Миню Бонев и Тихомир Витков
19:00 часа
Културен дом на нефтохимика
„Когато котката я няма“ - комедия
Участват: Асен Блатечки, Калин Врачански, Силвия Лулчева, Елена Петрова и др.
Билети на касата на НХК
Тел: 0894 898 098
19:00 часа
Експо-център „Флора“, Зала 2
XXII Австрийски музикални седмици и Дни на Австрийската култура и изкуство в
Бургас представят:
Концерт на Ансамбъл АРТОС – Австрия
С участието на: Марина Димитрова /цигулка/, Роланд Херет /цигулка/, Себастиан Ейб
/виола/, Милан Каранович /виолончело/, Мариус Гусман /контрабас/, Павел Качнов
/пиано/.
Билети: касата на Експо център Флора
За инфромация: 0882 12 10 01
19:30 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на филма „Лъвско сърце”
от едноименния ултра крос триатлон до
потъналия древен град Ранули
Продуцент: Never Know Productions
19 септември /сряда/
18:00 часа и от 20:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет.1
Международен фестивал на документалния исторически филм - DOCK
18:30 часа
Танцово студио „Денс Парадайс“, ул. „Цар Асен I“ 7, ет.4
Открит урок по спортни танци за малки и големи
Вход: свободен!
19:00 часа
Културен дом на нефтохимика
„Албена“ от Йордан Йовков - Премиера
Гостува Театър „Българска армия”
Участват: Гергана Данданова, Асен Кобиларов, Веселин Анчев, Луизабел Николова,
Иван Радоев, Александър Дойнов,
Стойко Пеев, Радосвета Василева, Петър Димов и други.
Билети на касата на НХК
Тел: 0894 898 098

19:00 часа
Експозиционен център „Флора“ - Бургас
Международен фестивал на историческото документално кино – DOCK –
Откриване
„РУСЕНСКАТА КЪРВАВА СВАТБА“
България, 2010, 56 мин.
Режисьор: Стефан Командарев
Вижте повече на: https://www.facebook.com/documentaryhistoricalfestival/
http://filmfestburgas.com/
19:00 часа
Драматичен театър „Адриана Будевска“
„Горещо“ - ПРЕМИЕРА
от Жозиан Баласко
Постановка: Асен Блатечки
С участието на: Асен Блатечки, Милена Маркова, Калин Врачански,
Невена Бозукова, Стефан Иванов
20 септември /четвъртък/
14:00 – 18:00 часа
Експо-център „Флора“
Излъчване на филми от състезателната програма на Международен фестивал на
историческото документално кино – DOCK:
14:00 часа
„ЧЕРВЕНО, ТВЪРДЕ ЧЕРВЕНО“, България/Франция, 2017, 83 мин.
Режисьор: Божина Панайотова
16:00 часа
„НОВИЯТ НИ ПРЕЗИДЕНТ“, САЩ/Русия, 2018, 77 мин.
Режисьор: Максим Поздоровкин
18:00 часа
„ШЕСТ МУЗИКАНТА НА ФОНА НА ГРАДА“, Русия/Армения, 2017, 63 мин.
Режисьор: Татяна Данилянтс
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на „Рошава”- стихосбирка
Гостува: Розалия Александрова
Представя: Петър Краевски
18:00 – 19:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет.1
Излъчване на филми от съпътстващата програма на Международен фестивал на
документалния исторически филм – DOCK (100 г. от Първата световна война):
18:00 часа
„БЛЯН ЗА ЩАСТИЕ“, България, 2016, 54 мин.
Режисьор: Станислав Дончев
19:00 часа
„САРАЕВСКИЯТ АТЕНТАТ“, Франция, 2014, 52 мин.
Режисьор: Недим Лонкаревич
19:00 часа
Експо-център „Флора“, Открита сцена
Концерт GloBaKan
Участват: Недялко Недялков – кавал, Владимир Кърпаров – саксофон, Петър Миланов
– китара, Стоян Янкулов – Стунджи – ударни и Богдана Петрова – вокал
Билети: касата на НХК и на място преди събитието
Цена: 12лв.
20:00 часа

Открита сцена „Охлюва“
Излъчване на филми от съпътстващата програма на Международен фестивал на
документалния исторически филм – DOCK (100 г. от Първата световна война):
„ФОТОГРАФЪТ“, Полша, 1998, 52 мин.
Режисьор: Дариуш Яблонски
20:00 часа
Летен театър
Официално закриване на Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“
Симфоничен концерт, с участието на:
НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ гр. Бургас /България/;
Музикално училище „Бронислав Рутковски“ гр. Краков /Полша/;
Музикално училище “KROO GYORGY ZENEISKOLA“ гр. Будапеща /Унгария/;
Център за незрящи и с намалено зрение деца и младежи, гр. Краков /Полша/.
Вход свободен!
21 септември /петък/
10:00 – 19:00 часа
Регионален исторически музей - Бургас
Европейски дни на наследството в Бургаския музей
Вижте пълната програма на: https://www.facebook.com/events/2261702804058773/
10:00 – 15:00 часа
Мултифункционална зала „Акве Калиде“
Ден на европейското сътрудничество, организиран под мотото „Творим бъдещето
заедно“
14:00 – 18:00 часа
Експо-център „Флора“
Излъчване на филми от състезателната програма на Международен фестивал на
историческото документално кино – DOCK:
14:00 часа
„МОМИЧЕТАТА НА ЗЛАТНА ЗОРA“, Норвегия, 2017, 92 мин.
Режисьор: Хьовард Бустнес
16:00 часа
„ХОДЕЙКИ ПО ВОДАТА“, Италия, 2017, 50 мин.
Режисьор: Джанмарко ДАгостино
18:00 часа
„ЖЕРТВА НА ПЕШКИ“, България, 2018, 68 мин.
Режисьор: Асен Владимиров
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на „Смълчани истини”- стихосбирка
Автор: Елена Трендафилова
Представя: проф. Христо Трендафилов
18:30 часа
Експо-център „Флора“, Зала 2
Дни на Австрийската култура и изкуство в Бургас
ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ на Ангел Станков – цигулка /по случай неговата 70
годишнина/; роял: Ростислав Йовчев
В програмата: Волфганг Амадеус Моцарт – Соната за цигулка и пиано KV 454, Си
бемол мажор; Лудвиг ван Бетовен- Соната за пиано и цигулка №8, оп. 30 №3, Сол
мажор; Йоханес Брамс- Соната за пиано и цигулка №3, ре минор
Билети: касата на Експо-център „Флора“
За информация: 0882 12 10 01
18:00 - 20:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет.1

Излъчване на филми от съпътстващата програма на Международен фестивал на
документалния исторически филм – DOCK (100 г. от Първата световна война):
18:00 часа
„НЕИЗВЕСТНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ (ген. Никола Жеков)“
България, 1997, 30 мин., режисьор: Светослав Овчаров
18:30 часа
„КЕНТАВЪРЪТ“ (ген. Иван Колев), България, 1996, 30 мин.
Режисьор: Светослав Овчаров
19:00 часа
„СИВАТА ВОЙНА“, Унгария, 2016, 64 мин.
Режисьор: Ищван Ковач
20:00 часа
Открита сцена „Охлюва“
„РУСИЯ, КОЯТО ЗАГУБИХМЕ“, Русия, 1992, 106 мин.
Режисьор: Станислав Говорухин
22 септември /събота/ - Ден на Независимостта
10:00 – 19:00 часа
Регионален исторически музей - Бургас
Европейски дни на наследството в Бургаския музей
Вижте пълната програма на: https://www.facebook.com/events/2261702804058773/
10:30 часа
Площад „Атанас Сиреков“
Ритуал по издигане на националния флаг на Република България, флаговете на
Европейския съюз и на Община Бургас
Празничен молебен за благоденствието на независима България
11:00 часа
Военен клуб – Бургас, ул. „Христо Ботев“ №48
Ритуал по полагане на венци и цветя
на Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк
в памет на загиналите за защита на българската независимост
11:30 часа
Площад „Атанас Сиреков“
Празничен фолклорен концерт
С участието на ПФА „Странджа“
11:00 часа
Куклен театър – Бургас
„Колко вкусно“
ПРЕМИЕРА
14:00 – 18:00 часа
Експо-център „Флора“
Излъчване на филми от състезателната програма на Международен фестивал на
историческото документално кино – DOCK:
14:00 часа
„СЪВЕТСКИ ХИПИТА“, Естония/Германия/Финландия, 2017, 75 мин.
Режисьор: Терье Тоомисту
16:00 часа
„ДРУГАТА СТРАНИЦА НА ВСИЧКО“, Сърбия/Франция, 2017, 100 мин.
Режисьор: Мила Турайлич
18:00 часа
„ЧЕРВЕНАТА ДУША“, Холандия, 2017, 90 мин.
Режисьор: Джесика Гортер
18:00 часа
Експо-център „Флора“, зала 2

„Часът на куклите“ – „Принцесите и змеят“
Представя: Държавен куклен театър – Бургас
Вход с билети
18:00 - 19:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет.1
Излъчване на филми от съпътстващата програма на Международен фестивал на
документалния исторически филм – DOCK (100 г. от Първата световна война):
18:00 часа
„ГОЛЕМИЯТ ПОЖАР В СОЛУН: РАЖДАНЕТО НА ГРАДА“
Гърция, 2017, 62 мин. Режисьор: Грегъри Варадинос
19:00 часа
„ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА“, България, 2008, 50 мин.
Режисьор: Христо Живков
20:00 часа
Открита сцена „Охлюва“
„КУЧЕШКИ ЖИВОТ“, Италия, 1962, 108 мин.
Режисьор: Паоло Кавара
20:00 часа
Експо-център „Флора“
Международен фестивал на историческото документално кино – DOCK –
Закриване
Церемония по награждаване
23 септември /неделя/
10:00 – 19:00 часа
Регионален исторически музей - Бургас
Европейски дни на наследството в Бургаския музей
Вижте пълната програма на: https://www.facebook.com/events/2261702804058773/
11:00 часа
Куклен театър – Бургас
„Колко вкусно“
11:00 – 13:00 часа
Градина на Туристически комплекс „Акве Калиде“
„Арт-И-Факти“ – творчески работилници за деца
Изработване на морски вятърен звънец и фигурки от стъклени камъчета
18:00 часа
Експо-център „Флора“, Централен вход
Дни на австрийската култура и изкуство в Бургас
Виенски валсове под открито небе
С участието на: Планинка Карагьозова - роял; Игнат Нанков - цигулка и танцови двойки
от Клуб по спортни танци "Бургас 1975"
Вход: свободен
19:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет. 1
Заключителен концерт на майсторски клас по оперна интерпретация
с ръководител Катя Янева – Борисова
19:00 часа
Експо-център „Флора“, Зала 2
Дни на Австрийската култура и изкуство в Бургас
Прожекция на филма „Щастлив край“
Филм, номиниран за „Златна палма“ в конкурсната програма на Кан 2017.
Австрийският режисьор Михаел Ханеке е режисьорът, удостоен с цели 10 награди на
най-авторитетния филмов форум през годините, две от които са „Златна палма“; има в
актива си над 90 награди от цял свят и е създал шедьоври като „Любов“ (2012), „Бялата
лента“ (2009), „Пианистката“ (2001).

Вход: свободен
24 септември /понеделник/
11:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет. 1
Матине, посветено на 75 години от рождението на Гена Димитрова
* Прожекция на филма „Обич за Гена“, Оператор и продуцент: Милена Стойкова
*Представяне на книгата „Гена Димитрова от А до Я“, Автор: Димитър Сотиров
13:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
Представяне на магистърска програма „Арттерапия“
Програмата ще бъде изучавана от студентите в новия филиал към НХА в Бургас
Представят: проф. д. изк. Петер Цанев (НХА, София), проф. д.ф.н. Владимир Никитин
(МСПИ, Москва), доц. д-р Румяна Панкова (НХА, София).
18:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0
Изложба „Звук и цвят“ – официално откриване
Организатор: Дарик радио
вход: свободен
*Изложбата може да се види всеки ден от 10:00 до 18:00 часа до 30 септември
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на „Звезден пратеник –
Николай Кънчев и българската поезия”
Гостува: Марин Георгиев
Премиера на „За поезията“
Гостува: Кирил Кадийски
Представя: проф. Людмил Георгиев
25 септември /вторник/
КЦ „Морско казино“, фоайе пред зала „Георги Баев“, ет. 0,
Изложба „Сънища“
Автор: Вълчо Вълчев
С подкрепата на ген. майор Румен Ралчев и НСБО – Бургас
18:00 часа
Експо-център „Флора“, Зала 4
Дни на Австрийската култура и изкуство в Бургас
„Виенска приказка“ - концерт на клавирно трио в състав:
Благовеста Рядкова – роял, Анастас Камиларов – кларинет, Биляна Данаилова – сопран
Събитието е част от Дни на Австрийската култура и изкуство в Бургас
Вход: свободен
19:00 часа
Културен дом на нефтохимика
„Помощ, жена ми е луда!“ от Жан Барбие
Участват: Христо Гърбов, Ясена Господинова, Йовко Кънев и др.
Билети на лятна каса „Часовника“ и каса НХК
Тел: 0898 420 537
26 септември /сряда/
КЦ „Морско казино“, фоайе пред зала „Георги Баев“, ет. 0,
Изложба „Сънища“
Автор: Вълчо Вълчев
С подкрепата на ген. майор Румен Ралчев и НСБО – Бургас
12:30 часа
Експо-център „Флора“, Зала 2

Дебати на немски език
Участват ученици и преподаватели от ПГПНЕ „Гьоте“ – Бургас
Събитието е част от Дни на Австрийската култура и изкуство в Бургас
18:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“, ет. 0,
„Тамплиерството през вековете в творчеството на Велик Приор I България
ген. майор Румен Ралчев“
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на „Поп Сава Катрафилов”
Автор: Стефан Апостолов
Представя: Георги Райков
18:00 часа
Морска гара, ет. 2
Премиера на късометражен филм „Поробени“
Проектът е финансиран със съдействието на Община Бургас
18:00 часа
Арт-галерия „Неси“
Изложба – живопис
Автор: Иван Велчев
ОТКРИВАНЕ
18:00 часа
Експо-център „Флора“, зала 2
„Акустично“ на група „Горещ пясък“
Представят: “Rock 'n' Roll парчета“
Вход: свободен
19:00 часа
Културен дом на нефтохимика
„Самодивски огън“ – концерт на странджанския народен певец Стойко Василев
Вход свободен
27 септември /четвъртък/
10:00 часа
Културен дом на нефтохимика
Национален фестивал „Сребро в косите – песен в душите, край морето на Бургас“ Градски шлагери, естрадни и патриотични песни и български фолклор в изпълнение на
самодейни певчески състави, представители на пенсионерските организации и клубове.
Организатор „Съюз на пенсионерите – Бургас 2004“
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Представяне на „Българинът според Йовков“, „Multa Paucis“ и др.
Гостува: Любомир Котев
Представя: Иван Гранитски
19:00 часа
Драматичен театър „Адриана Будевска“
„Призраци“ - ПРЕМИЕРА
Участват: Бойка Велкова, Никола Парашкевов, Николай Стоименов, Златко Ангелов,
Ива Папазова
28 септември /петък/
10:00 часа
Културен дом на нефтохимика
Национален фестивал „Сребро в косите – песен в душите, край морето на Бургас“ Градски шлагери, естрадни и патриотични песни и български фолклор в изпълнение на

самодейни певчески състави, представители на пенсионерските организации и клубове.
Организатор „Съюз на пенсионерите – Бургас 2004“
15:00 часа
Археологически музей – Бургас
„Европейска нощ на учените“
Наука в града REFRESH: Щанд „Полярни приключения", Щура Лаборатория,
Математика с Римски числа с Археологическия музей-Бургас, Антарктика за цял сезон
или за цял живот – презентация на Асоциацията на младите полярни изследователи,
"Избрани задачи от българския математически фолклор" с Център по забавна
математика: за ученици, учители, родители
Повече информация на: https://www.facebook.com/events/2386612128030690/
17:00 часа
КЦ „Морско казино“
„Европейска нощ на учените“
Тримерни интерактивни представяния на исторически-свързани значими комплекси,
носители от Източноправославната култура и изкуство от Възраждането: църковни и
манастирски комплекси – архитектура, стенописи, иконография;
Мобилно приложение BOOK@HAND BIDL за български икони;
Експериментално уеб-базирано игрово приложение за интерактивно представяне и
изучаване на тракийската цивилизация и култура.
Участници в разработката: Институт по математика и информатика при Българска
академия на науките и Изследователски институт по автоматизация и изчислителна
техника (MTA SZTAKI) към Унгарската академия на науките.
Повече информация на: https://www.facebook.com/events/2386612128030690/
18:00 часа
Дом на писателя, ул. Вола, № 1
Премиера на Антология на бургаската поезия
„Поети с дъх на Черно море”
Гостува: Хайри Хамдан – превод на арабски
Водещ: Роза Боянова
29 септември /събота/
11:00 часа
Куклен театър - Бургас
„Спящата красавица“
18:00 часа
Експо-център „Флора“, зала 2
„Часът на куклите“ – „Дъга“ – спектакъл за бебета
Представя: Държавен куклен театър – Бургас
19:30 часа
НЧ „Светлина-1928“ - село Брястовец, Община Бургас
Празник, посветен на 90 годишнината на читалището
30 септември /неделя/
11:00 часа
Куклен театър – Бургас
„Спящата красавица“
11:00 – 13:00 часа
Градина на Туристически комплекс „Акве Калиде“
„Арт-И-Факти“ – творчески работилници за деца
Изработване на старинен медальон и тракийска гривна
Регулярни събития в Културен център „Морско казино“:

Регулярни събития:
Всеки Петък
Зала „Георги Баев“, ет. 0 от 11:00 часа
Училище за бъдещи и настоящи родители „Биберон“
Всяка Сряда
Зала „Георги Баев“, ет. 0 от 20:00 часа
Практика по аржентинско танго
Всеки Понеделник
Творческо Ателие 2, от 17:30 часа
Театрална школа към ЦПЛР – Бургас
Всяка Събота
Зала „Георги Баев“, ет. 0 , от 20:00
Танго парти - Милонга

Организаторите си запазват правото за промени в програмата, които
ще бъдат публикувани своевременно.
ЗА ИНФОРМАЦИЯ
АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ:
ГАЛЕРИЯ НА ДБХ БУРГАС
ул. „Александровска“ № 22
Телефон: (056) 84 05 48
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ПЕТКО ЗАДГОРСКИ“ БУРГАС
ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Телефон: (056) 84 21 69
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БУРГАС
ул. „Славянска“ № 69
Телефони: +359 56 82 03 44, +359 56 84 25 82
МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
ул. „Гладстон“ № 39
Телефон:056 840 790
ТЕАТРИ
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА“
ул. „Цар Асен I“ № 36А
Телефон: 056 84 60 40
056 84 14 81
ДЪРЖАВНА ОПЕРА БУРГАС
ул. „Климент Охридския“ № 2
Телефон: 056 84 17 40
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР
ул. „Климент Охридски“ № 2
Телефон: (056) 84 12 35 - каса.
(056) 84 07 35
ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“
площад „Тройката“ № 1 - Културен дом на нефтохимика

Телефон: 056 844 274
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО“
Приморски парк
Телефон: 056 911 868

