
 
 

ПРОГРАМА ЦВЕТНИЦА  
 

31 март (събота) – Лазаровден 

 

11:00 часа 

Туристически комплекс „Акве Калиде“, кв. Ветрен 

Работилница за кошнички и вълшебни горски пръчици 

 

11:00 часа 

Галерия експозиция „Георги Баев“, ул. „Демокрация“ 6 

Арт ателие „Цветница“ 

 

11:30 часа 

Етнографска експозиция на Регионален исторически музей – Бургас ул. „Славянска“ 69 

Представяне на автентичен ритуал „Лазарица“  

Организатори: РИМ – Бургас и НЧ „Любен Каравелов 1940“ 

 

11:30 часа 

КЦ „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва“  

Пролетен концерт на пенсионерски клубове в Бургас 

 

1 април (неделя) Цветница 

 

10:00 часа 

Експозиционен център „Флора – Бургас“ 

IV Фестивал „Великденската магия на българското яйце“ 

Турнир за най-здраво яйце – борец и  конкурси за най-красиво великденско яйце,  

най-красива великденска картичка и най-красив козунак 

 

11:00 часа 

к-с „Меден рудник“- пред църква „Св .Димитър“  

Празничен концерт „Цветно ни е на Цветница“ 

Организатор НЧ „Паисий Хилендарски 1928“ - Бургас   

 

11:00 часа  

к-с „Меден рудник“, до ОУ „Петко Росен“  

„Пъстра Цветница“ - празничен фолклорен концерт  

С участват ДФГ „Чинките“ при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1985”, ДФТС „Слънчо“, ДФТС 

„Младост“, ТС „Ритъм“, Радостина Йовкова - певица в НФА „Филип Кутев” и оркестър 

Организатор: НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1985” 

Базар и арт-работилници „Многоцветие“ 

 

11:00 часа 

 Пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Фолклорен концерт „…Лазарчице – китчице“ 

С участието на: фолклорни групи от НЧ „Тракия“ 1930 - кв. Лозово, НЧ „А. Страшимиров“ - кв. Черно 

море, НЧ „Ангел Величков”1902 - с. Росен, НЧ „Пробуда“ 1929 – с. Равнец, НЧ „Просвета“ 1929 – с. 

Люляково, детски и средношколски танцов състав при ФА „Атанас Манчев“ и др. 

 

„Цветна забава на мегдана“  



 
 

Детски творчески ателиета „Цветна градина“ и фолклорно състезание „Цветна въртележка“ 

 

11:00 часа 

Пред храм „Св. Иван Рилски“ 

Празничен концерт „Цветница“ 

Организатор: НЧ „Асен Златаров 1940“ - Бургас 

 

12:00 часа  
пл. „Св. Св. Кирил и Методий“  

Празничен концерт „Цветна неделя“  

С участието на народната певица Жечка Сланинкова и оркестър „Странджа“ – Бургас 

 

12:00 часа, до Часовника 

Пролетно настроение с Бургаски духов оркестър 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВЕЛИКДЕН 

 

5 април (четвъртък) 

 

12:00 часа 

Градинката до Часовника  

„Багрилница за Великден“  

Автентичен ритуал за боядисване на яйца  

Организатор: РИМ – Бургас  

 

18:00 часа 

КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“ 

„Откровенията на Природата“ 24 прелюдии – Клод Дебюси 

в изпълнение на проф. Жени Захариева 

 

7 април (събота 

 

11:00 часа 

Галерия експозиция „Георги Баев“, ул. „Демокрация“ 6 

Великденска работилница  

 

11:00 часа 

Градинката до Часовника 

„Цветна палитра“ – Творчески работилници за багрене за яйца 

 

Авиомузей Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас 

11:00 – 15:00 часа – Арт работилница „Създай свое Великденско яйце“ 

15:00 – 17:00 часа –  Игра „Открий своето Авиояйце и виж какви изненади крие то“  

 

23:30 часа 

Храм „Св. Св. Кирил и Методий“  

Пасхална служба отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит  



 
 

Иоаникий и бургаското православно духовенство 

 

8 април (неделя)  

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

 

11:00 часа 

Ж.к. „Изгрев“, парк „Велека“ 

„Великденско хоро“ – празничен концерт 

С участието на: ДВГ „Изгревчета“, ДТС „Звездичка“ и др. 

Организатор: НЧ „Изгрев 1909“ 

 

11:30 часа 

Пл. „Св. Св. Кирил и Методий“  

Празничен концерт „Светъл Великден“ 

С участието на: Вокален квартет „Светоглас“ и  Капански ансамбъл – Разград 

 

11:30 часа 

Пл. „Св. Св. Кирил и Методий“  

„В градината на чудесата“ 

Творчески ателиета и игри за малки и големи 

 

11:30 часа 

Градинката до Часовника 

Великденски концерт на Бургаски духов оркестър 


