КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
месец Юли 2020 година
1 - 31 юли
9:00 часа – 18:00 часа
Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски",
ул. „Митрополит Симеон“ № 24, ет. 3
Постоянна изложба "Странджанска икона"
10:00 -20:30 часа
Културен център „Морско казино“, зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0
Изложба "ЗА – РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата“
Вход: с билети
10:00 -20:30 часа
Културен център „Морско казино“,зала „Хр. Фотев“, ет. 0
„Snake house”- Изложба на отровни змии
Вход: с билети
10:00 -18:00 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“6 ,зала 2, ет.1
Постоянна експозиция на Георги Баев
Алеята пред Културен център „Морско казино“, Приморски парк
Фотоизложба „СВЕТЪТ... в 24 кадъра“
Автор: Стефан Диомов
ОТКРИВАНЕ:1 юли, 20:30 часа на Открита сцена „Охлюва“
13 юли - 23 август
10:00 до 19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Изложба „Живи пеперуди“
Вход с билети - цени:
2.00 лв. учащи и пенсионери
5.00 лв. редовен
8.00 лв. семеен билет/ 2-възрастни и 2-деца/
Деца по 7 години и хора с увреждания безплатно
1 юли - сряда
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк ,Зала 2
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„Червената шапчица”
Вход с билети преди представлението
18:30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh
Ателие за рисуване и вино

19:30 часа – 21:00 часа
Военен клуб, бул. „Христо Ботев“ № 48
„Женско царство“ - комедия от Ст. Костов
Режисьор :Станимир Карагьозов
19:30 чaса
Парк "Езеро" , Приморски парк
Цирк „Ориент“ в Бургас
20:30 часа
Алея пред Културен център „Морско казино“
Фотоизложба „СВЕТЪТ... в 24 кадъра“ - автор: Стефан Диомов
20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
Концерт на група „Изгревчет@” и прожекция на филма „Стефан Диомов –
песните на моя живот“ с автор д-р Росен Петров
20:30 часа
Летен театър, Приморски парк
„Баща ми се казва Мария“
Участват : Станимир Гъмов , Румен Угрински , Стефан Рядков, Петьо Петков –
Шайбата , Жанина Стоилова и Невена Бозукова
Билети в билетен център Часовника“- тел.0894/898-098
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
1-9 юли
10:00 - 17:00 часа
НЧ „Пробуда 1880“ – Бургас , к-с.“Бр. Миладинови“,бл.57- градината пред читалището
БАРБАРОНСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Лятна детска читалня с творчески работилници и игри
2 юли - четвъртък
18:30 часа
Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет. 1
Дни на украинската култура
Изложба на украински художници
18.30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh- Ателие за рисуване и вино
19:30 чaса
Парк"Езеро"
Цирк „Ориент“ в Бургас
2 юли – 9 юли
10:00 часа – 18:00 часа

Културен център „Морско казино“, Зала „Петя Дубарова“ ет. 1
Дни на украинската култура
2 - 31 юли
9:00 часа – 18:00 часа
Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски",
ул. „Митрополит Симеон“ № 24, ет. 1 и ет. 2
Регионална изложба АКВАРЕЛ на името на Ненко Токмакчиев
ОТКРИВАНЕ : 2 юли, 18:00 часа
3 юли – петък
РЕТРО УИКЕНД В БУРГАС
Евин плаж
Екватория на Бургаския залив
Регата по уиндсърф в клас Фънборд - записвания
9:00 часа
Регионален исторически музей Бургас, Етнографска експозиция, ул. „Славянска“ № 69
Снимка с ретро костюми на бургазлийка
9:00 часа - 18:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Регионална изложба АКВАРЕЛ на името на Ненко Токмакчиев
10:00 часа
Културен център „Морско казино“, тераса пред зала "Петя Дубарова"
Предаване на фото архив COVID - 19 на ТДА "Архиви" - Бургас
12:00 часа
Минерални бани, кв. Ветрен
Metalhead Brewery
Двудневно Ретро Парти с DJ Ryaz, бира и хапване

17:00 часа
Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет. 1
Дни на украинската култура
Концерт „Класическа и модерна музика“ на Културно-образователен център „Бургас Войс
19:00 часа
Експозиционен център “Флора”, Приморски парк
"Шоу с папагали"
19:30 чaса
Парк "Езеро"
Цирк „Ориент“ в Бургас
20:30 часа
Регионална библиотека "Пейо К. Яворов", ул. "Богориди" № 21

Представя пълнометражния анимационен филм на Уолт Дисни "Бамби" (1942)
20:30 часа
Регионална библиотека "Пейо К. Яворов", ул. "Буларир" № 10
Артистичния проект Inside/Отвътре.
Куратор Иво Бистрички. Участници Георги Петров, Иво Бистрички, Милчо Талев,
Симеон Шивачев
20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
„Чардаш, вино и любов“
Шедьоври от оперната и оперетната класика
С участието на: Людмила Михайлова – сопран, Йордан Христозов – баритон,
Диман Панчев – бас и камерен оркестър
3 - 5 юли
10 :00 - 17:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, зала 2
Investor Day and XL Bootcamp - Burgas
За да си осигурите среща с екипа, попълнете следната форма:
https://iabulgaria.typeform.com/to/BSNeBB
19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества на папагалите
по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв.
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен
4 юли – събота
РЕТРО УИКЕНД В БУРГАС
Екватория на Бургаския залив
Регата по уиндсърф в клас Фънборд
9:00 часа
Регионален исторически музей Бургас, Етнографска експозиция, ул. „Славянска“ № 69
Снимка с ретро костюми на бургазлийка
9:00 часа - 18:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Регионална изложба АКВАРЕЛ на името на Ненко Токмакчиев
10:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Еко семейство Бургас - фестивал за природосъобразни продукти
10:00 часа

Приморски парк, алея от Пантеона към Експо център "Флора"
Ретро парад на класически автомобили
10:00 часа
Експозиционен център Флора Бургас, Приморски парк
Еко семейство Бургас - фестивал за природосъобразни продукти
10:30 часа - 14:00 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
„В необятния свят на формите и цветовете“
Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев
за записване: телефон 0887882890
12:00 часа
Минерални бани, кв. Ветрен
Metalhead Brewery
Двудневно Ретро Парти с DJ Ряз, бира и хапване

15:00 - 23:00 часа
Летен Театър Бургас, Приморски парк
Broken Silence Black Death Metal Fest 2020
Broken Silence Black Death Metal Fest 2020
С участието на ANCIENT (Black Metal, Норвегия), NOKTURNAL MORTUM (Pagan Folk
Black Metal, Украйна), ACHERONTAS (Black Metal, Гърция), KAWIR (Black Metal, Гърция),
SCAPEGOAT (Death Metal, България), DAY OF EXECUTION (Death Metal, България), PAST
REDEMPTION (Death Metal, България), THE REVENGE PROJECT (Death Metal, България),
BOLG (Black Metal, България).Билетите за фестивала са в продажба в системата на
Besttickets и партньорската мрежа: Офис на Besttickets (ул. Шандор Петьофи 28, София), каса
Летен театър (Бургас), магазин Саунд Гардън (Бургас), Office 1 Superstore, бензиностанции
OMV, Билетен център на НДК (София), билетна каса на Арена „Армеец“ (София), Orange
Tickets, Usit Colours и др. В деня на събитието: каса Летен театър
17:00 часа
Парк "Езеро", Приморски парк
Цирк „Ориент“ в Бургас
18:00 часа
НЧ "Васил Левски 1937", кв. Горно Езерово
Концерт по повод празника на кв. Горно Езерово
С участието на: битова група "Златни кестени" към НЧ "Васил Левски 1937"-кв. Горно
Езерово, Адриана Чобанова от ВС „Сезони“ при НЧ „Пробуда 1880“- Бургас, детски танцов
състав "Приятели" към НЧ "Васил Левски 1937"-кв. Горно Езерово , Стоян Христов от кв.
Крайморие - гайда, танцов състав "Гергьовче" с р-л Ивайло Стоянов, оркестър "Веселие" и
народните певици Катя Георгиева и Пламена Илиева;
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, зала 2
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“„Ивето и вълкът”
Вход с билети преди представлението
19:00 часа

Експозиционен център “Флора”, Приморски парк
"Шоу с папагали"

19:00 часа
Балюстрада пред Културен център „Морско казино“
Представяне на болид и демонстрация на детска школа по картинг „Вромос Джакен“
19:30 часа
Парк "Езеро", Приморски парк
Цирк Ориент в Бургас

5 юли – неделя
РЕТРО УИКЕНД В БУРГАС
Акватория на Бургаския залив
Регата по уиндсърф в клас Фънборд
9:00 часа
Регионален исторически музей Бургас, Етнографска експозиция, ул. „Славянска“ № 69
Снимка с ретро костюми на бургазлийка
9:00 часа - 18:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Регионална изложба АКВАРЕЛ на името на Ненко Токмакчиев
10:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Еко семейство Бургас - фестивал за природосъобразни продукти
17:00 часа
Парк "Езеро" - до ж.п. прелеза
Цирк „Ориент“ в Бургас
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 2
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“„На приказки с Топчо”
Вход с билети преди представлението
19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
"Шоу с папагали"
19:30 часа
Парк "Езеро", Приморски парк
Цирк „Ориент“ в Бургас

20:30 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
„Чардаш, вино и любов“
Шедьоври от оперната и оперетната класика
С участието на: Людмила Михайлова – сопран, Йордан Христозов – баритон,
Диман Панчев – бас и камерен оркестър
7 юли - вторник
18:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Концерт „Акустично“ на група „Горещ пясък“
Вход свободен
21:00 часа
Летен театър, Приморски парк
„Бал с маски“ / Un Ballo in maschera
ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА – БУРГАС представят
Официално откриване на
БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ„ЕМИЛ ЧАКЪРОВ” 2020
Диригент – Иван КОЖУХАРОВ; Режисьор – Александър ТЕКЕЛИЕВ; Диригент на хора –
Невена МИХАЙЛОВА; Пластика – Гриша Роглев; Сценография – Димо Костадинов;
Художник на костюмите – Лили Костадинова;
Солисти: Рикардо — Валерий Георгиев — гост; Амелия — Йоана Железчева; Ренато —
Марян Йованоски; Оскар — Мария Цветкова-Маджарова; Улрика — Даниела Дякова; Самуел
— Делян Славов; Том — Диман Панчев; Силвано — Бранимир Недков; Главен съдия —
Милен Динолов; Оркестър, хор и балет на Държавна опера – Бургас
Билети на каса на Държавна опера – Бургас
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
7 - 9 юли
21:00 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
„Лятно кино под звездите“ - Чешко кино
7 – 20 юли
14:00 -18:30 часа
Дружество на бургаските художници, ул. „Александровска“ № 22
Изложба - живопис "Ненко Чанев и приятели"
8 юли - сряда
18:00 часа
Дом на писателя, ул. “Вола” № 1
„Живот с достойнство... или?.." – акустичен концерт на Румен Спасов
Основател на състав за старинна музика в „Св. Климент Охридски”
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 2

Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“- „Дъга”
Вход с билети преди представлението
18:30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh – ателие за рисуване и вино
20:00 часа
Летен театър, Приморски парк
Концерт на група „СкандаУ“ в Бургас
Билетите за Концерта ще бъдат пуснати в продажба от 8.06.2020 г. в Билетен център
"Часовника"с работно време: понеделник-петък от 10:00 ч. до 18:00 ч. и он лайн на
ticketportal.bg
Инф. телефон: 0898 420 537
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
20:00 часа
Остров „Света Анастасия“
ДТ „Адриана Будевска представя „Омайна нощ“ –
с участието на Асен Блатечки, Мария Сапунджиева и Юрий Ангелов
8-27 юли
10:00 - 19:00 часа
Галерия „Неси“ , ул. Хан Крум“3
Изложба Живопис на Стефан Кулев
ОТКРИВАНЕ – 8.07.- 17:00 -19:00 часа
9 юли - четвъртък
18:00 часа
Дом на писателя, ул. “Вола” № 1
„И моите песни все ще се четат“ – 170 години от рождението на Иван Вазов
Експозе на Борис Бухчев
18.30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh– ателие за рисуване и вино
20:00 часа – отплаване
Остров „Света Анастасия“
„Лъжата“ – от Флоран Зелер – с участието на
Асен Блатечки, Койна Русева, Стефан Иванов и Милена Маркова – Маца
10 юли - петък
СТРАНДЖА УИКЕНД В БУРГАС
9:00 часа - 18:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Регионална изложба АКВАРЕЛ на името на Ненко Токмакчиев

Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
Щанд на ДПП „Странджа“
10:00 часа - 18:00 часа
Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
Запознайте се с Природния парк чрез неговите дървесни видове, клонки от най-често
срещаните дървесни видове
10:00 часа - 18:00 часа
Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
Изложба детски рисунки „Природата през моите очи“
10:00 часа - 20:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Юлски базар за ръчно творчество
10:00 часа - 19:00 часа
Археологическата експозиция, бул. „Богориди“ № 21
„Природата, традициите, обичаите и културното наследство на Странджа“
10:00 часа - 19:00 часа
Етнографската експозиция, ул. „Славянска“ № 69
„Игрите в огъня“ – изложба и филм посветени на нестинарството
11:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, ет. 1
Презентация: „Прилепите - непознати и загадъчни същества“
11:30 часа
РБ „Пейо К. Яворов”, ул. „Булаир” № 10 - отдел „Изкуство”
Откриване на изложба „Любов към труда, любов към истината, любов към народа”, посветена
на 135 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров
16:30 часа
Парк „Изгрев“
НЧ „Изгрев 1909“ - Бургас организира „Мисия лято.Петък, късен следобед“ – летни
забавления и щури приключения
17:00 часа - 18:00 часа
Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
Игри с деца на тема: Ние сме прилепи и се движим и държим като тях
17:30 часа - 19:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Да помогнем на 11-годишния виртуоз Костадин Кошничаров да получи истинско акустично
пиано
Открито студио на Дарик радио и концерт
18:00 часа – 22:часа
сцена „Булеварт“, ул. „Богориди“
XII Летни празници на изпятата поезия „СОЛЕНИ ВЕТРОВЕ“
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА АВТОРСКИ ПЕСНИ

Песента на изгрева – концерт за авторски песни и кавъри. Участници – младежи до 35 години
18:00 часа
пред храм „Св. Иван Рилски“
НЧ „Пробуда 1880 г. – Бургас“ представя „РАКЛАТА НА БАБА – ЖИВИ ТРАДИЦИИ“
Детски кът за уроци по танци и работилница
19:00 часа
Експозиционен център Флора Бургас, Приморски парк
„Шоу с папагали“
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества на папагалите
по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв.
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен
19:30 часа
Пл. „Атанас Сиреков“
Фолклорен концерт на Детски фолклорен танцов ансамбъл "Радост" и Фолклорен танцов
ансамбъл "Никола Гинов" при Младежки Културен Център – Бургас
20:00 часа
Културен център „Морско казино“, Зала „Георги Баев“, ет. 0
Прожекция на филма „Песен за човека“
Автори: Петър Дойчев и Гордан Коев
20:00 часа – отплаване
Остров „Света Анастасия“
„Лъжата“ – от Флоран Зелер с участието на
Асен Блатечки, Койна Русева, Стефан Иванов и Милена Маркова – Маца
20:30 часа
Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”, ул. „Богориди“ № 21
Представя пълнометражния анимационен филм на Уолт Дисни "Пинокио" (1940)
21:00 часа
Летен театър, Приморски парк
ТАНЦОВА ГАЛА
ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА – БУРГАС представят
БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ „ЕМИЛ ЧАКЪРОВ” 2020
Солисти: Иванина ИВАНОВА, Адриана-Мария МАНАСИЕВА, Даниел ТИЧКОВ, Полина
ИВАНОВА,Теодор ЦАКОВ, Яна БЕРДУТА Стоян ФЪРТУНОВ
Участват още:
Танцова школа "Дюн" с ръководител Петя СТОЙКОВА
Клуб по спортна акробатика "Нефтохимик 2011" с ръководител Диана КОЛЕВА
Клуб по спортни танци "Бургас 1975"
Ансамбъл към балета на Държавна опера - Бургас
В програмата: фрагмети от балетите "Баядерка", "Лебедово езеро", " Корсар", " Спящата
красавица", "Пахита", "Дон Кихот", "Есмералда" и др
21:00 часа – 22.45 часа

HashtagSTUDIO, ул. „Абоба“ № 1
Светът на домакинята - StabdUP Comedy с Деница Кючукова
21:00 часа – 23:00 часа
Летен театър, Приморски парк
Община Бургас и Държавна опер – Бургас представят
Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“ 2020
Танцова гала
11 юли - събота
СТРАНДЖА УИКЕНД В БУРГАС
8:00 часа - 13:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Летен антикварен салон
8:30 часа - 18:30 часа
Поход до легендарния Вълчанов мост
Зелена Странджа
Тръгване от паркинга на магазин Била до автогара Запад в Бургас
9:00 часа - 18:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Регионална изложба АКВАРЕЛ на името на Ненко Токмакчиев
9:00 часа
площад „Тройката“
Полудневна екскурзия до БУРГАС и АКВЕ КАЛИДЕ с лицензиран екскурзовод на български
език. - "Динита турс"
9:00 часа
площад „Тройката“
Пешеходен тур на Бургас с лицензиран екскурзовод на Динита турс - „Погледни Бургас и
морето“
10:00 часа - 12:00 часа
Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
Разпознай животното. Горски театър - мимическа игра.
10:00 часа - 12:00 часа
Приморски парк, алеи около фонтана до КЦ „Морско казино“
Изработване на паметни медалчета за ПП "Странджа"
10:00 часа - 19:00 часа
Археологическата експозиция, бул. „Богориди“ № 21
„Природата, традициите, обичаите и културното наследство на Странджа“
10:00 - 19:00 часа
Етнографската експозиция, ул. „Славянска“ № 69
„Игрите в огъня“ – изложба посветена на нестинарството

10:00 часа - 20:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Юлски базар за ръчно творчество
10:30 часа – 12:30 часа
Примоски парк
Детски празник: Детство мое – вълшебно и весело
11:00 часа
Археологическата експозиция, бул. „Богориди“ № 21
Представяне на археологическото богатство на Странджа
11:00 часа
Етнографска експозиция на ул. „Славянска“ № 69
Прожекция на филма „Нестинари“, киностудия „Бояна“ 1965 г.
14.00 часа
площад „Тройката“
Пешеходен тур на Бургас с лицензиран екскурзовод на Динита турс - „Погледни Бургас и
морето“
17:30 часа - 22:00 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
XII Летни празници на изпятата поезия „СОЛЕНИ ВЕТРОВЕ“
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА АВТОРСКИ ПЕСНИ
„Песента на барда” II част
„Срещу вятъра” – Конкурс за нова авторска песен, изразяваща активна гражданска позиция..
„Владимир Висоцки“ – концерт посветен на 40 годишнината от смъртта на барда.
„Проектът е финансиран със съдействието на Община Бургас”.
Организатори: Сдружение "СОЛЕНИ ВЕТРОВЕ"
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 2
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“ - „Трите прасенца”
Вход: билети преди представлението
19:00 часа
„Шоу с папагали“
Експозиционен център Флора Бургас
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества на папагалите
по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв.
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен
20:00 часа
Летен театър, Приморски парк
Концерт - спектакъл “ Заедно 2020”
ПФА “СТРАНДЖА” Бургас и ПФА “ ТРАКИЯ” Пловдив Ви канят
на концерт - спектакъл “ Заедно 2020”
Билети : каса “Часовника”
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър

0894/898098
12 юли - неделя
СТРАНДЖА УИКЕНД В БУРГАС
9:00 часа
площад „Тройката“
Пешеходен тур на Бургас с лицензиран екскурзовод на Динита турс - „Погледни Бургас и
морето“
9:00 часа - 18:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Регионална изложба АКВАРЕЛ на името на Ненко Токмакчиев
10:00 часа - 19:00 часа
Археологическата експозиция, бул. „Богориди“ № 21
„Природата, традициите, обичаите и културното наследство на Странджа“
10:00 часа - 19:00 часа
Етнографската експозиция, ул. „Славянска“ № 69
„Игрите в огъня“ – изложба посветена на нестинарството
10:00 часа - 20:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Юлски базар за ръчно творчество
11:00 часа
Археологическа експозиция на бул. „Богориди“ № 21
Представяне на археологическото богатство на Странджа
11:00 часа
Етнографска експозиция на ул. „Славянска“ № 69
Прожекция на филма „Нестинари“, киностудия „Бояна“ 1965 г.
12:00 часа
„Шилото“, ж.к. „Меден рудник“
Състезание по планинско колоездене Дърт Джъмп
14.00 часа
площад „Тройката“
Пешеходен тур на Бургас с лицензиран екскурзовод на Динита турс - „Погледни Бургас и
морето“
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Зала 2
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“- „Червената шапчица”
Вход: билети преди представлението
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк

Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„Червената шапчица”
19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
„Шоу с папагали“
Експозиционен център Флора Бургас
21:00 часа
Летен театър, Приморски парк
„Горката Франция“
Билети в мрежата на Евентим:
https://www.eventim.bg/bg/bileti/gorkata-franci-burgas-leten-teatr-552370/event.html
0889199878 -В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
13 юли - понеделник
18:00 часа
Сцена „Часовника“
Концерт „Акустично“ на група „Горещ пясък“
20:30 часа
Летен театър, Приморски парк
Камен Донев с „Лекция № 1 за народното творчество“
Билетен център „Часовника“ с раб. време: понеделник-петък -10:00 ч. -18:00 ч.
Инф. телефон: 0898 420 537
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
13-17 юли
10:00-17:00 часа
НЧ „Пробуда 1880г.– Бургас“- градината пред читалището
ПЕПЕРУДЕНА ФИЕСТА –детска работилница за изработване на
пеперуди от различни материали
13 - 31 юли
"Лятна академия за деца и ученици", организирана от Национална художествена
академия – Филиал Бургас, с подкрепата на Община Бургас
14 юли - вторник
18:00 часа
Дом на писателя, ул. “Вола” № 1
Премиера на „Беззалезни изгреви“ – очерци и рецензии
Гостува Продрум Димов от Пазарджик
18:00 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк

Концерт на Бургаския духов оркестър
18:00 часа
Дом на писателя, ул. “Вола” № 1
Премиера на „Беззалезни изгреви“ – очерци и рецензии
Гостува Продрум Димов от Пазарджик
19:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Театрална постанова: „Мъжете на Едит Пиаф“
Вход с билети на касата на Държавна Опера Бургас
за групови заявки на тел. 0895/712203
20:30 часа
Летен театър, Приморски парк
„Титанично“ - Културна организация „ Арт ателие” и Театър „Криле”
Автор: Милица Гладнишка,Текст: Мария Моева ,Текст: Петя Русева
Участват: Милица Гладнишка, Михаил Йосифов, Васил Спасов, Атанас Попов, Борис Таслев
Билети:Билетен център „Часовника“
0894/898-098-МАРУСЯ РУСЕВА – ОРГАНИЗАТОР „ АРТ АТЕЛИЕ”
15 юли – сряда
18:00 часа
Сцена „Часовника“
Концерт „Акустично“ на група „Горещ пясък“
Вход свободен
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Зала 2, Приморски парк
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“- „Принцесите и змеят“
Вход с билети преди представлението
18.30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh– ателие за рисуване и вино
21:00 часа
Летен театър, Приморски парк
Трубадур / Il Trovatore
БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ„ЕМИЛ ЧАКЪРОВ” 2020
Диригент – Иван КОЖУХАРОВ; Режисура, сценография и костюми – Иван САВОВ;
Диригент на хора – Невена МИХАЙЛОВА; Пластика – Галина КАЛЧЕВА; Концертмайстор
– Ваня ЗЛАТЕВА; Пом.-режисьори – Лина ПЕЕВА, Петър ТИХОЛОВ; Солисти:
Манрико – КАМЕН ЧАНЕВ – гост; Леонора – Мария ЦВЕТКОВА-МАДЖАРОВА (дебют);
Граф Ди Луна – Александър КРУНЕВ; Азучена – Даниела ДЯКОВА; Ферандо – Диман
ПАНЧЕВ; Инес – Лина ПЕЕВА; Руиц – Любомир ТОДОРОВ; Стар циганин – Николай
НИКОЛОВ; Вестител – Вълю ТОТЕВ; Оркестър, хор и балет на Държавна опера – Бургас;
Билети на каса на Държавна опера – Бургас
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър

15 юли – 31 юли
КЦ „Морско казино“, Зала „Георги Баев“, ет. 0
Изложба „Вярата и морето в нас“
Автори: Тошко и Галина Вачеви
ОТКРИВАНЕ -15 юли от 19:30 часа
16 юли - четвъртък
18:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Концерт на Духов оркестър Бургас
Вход свободен
18.30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh– ателие за рисуване и вино
20:00 часа
Летен театър, Приморски парк
Концерт на Георги Христов –„Моят път“
17 юли – петък
ДЖАЗ УИКЕНД
9:00 часа - 18:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Изложба „Акварел“ на името на Ненчо Токмакчиев
10:00 часа - 19:00 часа
Етнографската експозиция на ул. "Славянска" № 69
"Джаз в музея"
10:30 часа - 18:30 часа
Дружество на бургаските художници, ул. „Александровска“ № 22
Изложба „Ненко Чанев и приятели“
11:00 часа - 20:00 часа
галерия „Богориди“, ул. „Богориди“ № 21
Фотоизложба „UNIVERSE is vibration“
Автор: Цвета Убчева
14:00 часа - 16:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Работилница за деца на тема „Слънчево лято в Бургас“
16:00 часа - 19:00 часа
галерия „13-то стъпало“, ул. „Александровска“ № 78
Изложба „Следи от улици“ на Николай Миланов
17:00 часа - 20:00 часа
галерия „Пролет“, ул. „Лермонтов“ № 32

Изложба живопис с джаз и вино на Атанас Хранов
18:00 часа
галерия „Георги Баев“, Арт градина, бул. „Демокрация“ № 6
Изложба акварел „Джазът от А до Я“ – откриване
Автор: Мария Миланова
18:00 часа
галерия „Неси“, ул. „Александровска“ / ул. хан „Крум“ № 3
Изложба живопис на Стефан Кулев и
Концерт на бургаският изпълнител Вениамин Димитров
18:30 часа
Дом на писателя, ул. „Вола” № 1
Премиера на „Бабини Ягини“ - разкази и новели
Гостува Любов Кронева от София
Представя Любов Джунгурова
19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества на папагалите
по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв.
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен

20:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
„Джаз в Бургас“
Спектрум
Боряна Йорданова – сопран; Весела Морова – алт; Даниел Николов – тенор; Янко Янков –
баритон; Константин Бейков – бас; Франсис Екзевиър – звукорежисьор;
Среща с деди Йожи
Михаил Йосифов – тромпет; Велислав Стоянов – тромбон; Димитър Льолев – саксофон;
Милен Кукошаров – пиано; Даниеле Феббо – бас; Борислав Петров – барабани;
20:30 часа
Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”, ул. „Богориди“ № 21
Представя пълнометражния анимационен филм на Уолт Дисни "Снежанка и седемте
джуджета"
до 21:00 часа
галерия „Ателие Р”, ул. „Възраждане“ № 25
Изложба живопис, малка пластика, графика и керамика на художници от цяла България
Остров „Света Анастасия“
Кинотехники във фотографията
Работно ателие на Иван Григоров и Artezz studio
18 юли - събота

ДЖАЗ УИКЕНД
9:00 часа
Галерия „Георги Баев“, Арт градина, бул. „Демокрация“ № 6
Уъркшоп „Да рисуванме джаз“
9:00 часа - 18:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Изложба „Акварел“ на името на Ненчо Токмакчиев
9:30 часа
Остров „Света Анастасия“
Плувен маратон
10:00 часа - 18:00 часа
галерия „Ети“, ул. „Георги Кирков“ № 21
Сборна експозиция с джаз и вино
10:00 часа - 19:00 часа
Етнографската експозиция, ул. "Славянска" № 69
"Джаз в музея"
10:00 часа - 18:00 часа
галерия „Георги Баев“, Арт градина, бул. „Демокрация“ № 6
Изложба акварел „Джазът от А до Я“
Автор: Мария Миланова
10:30 часа - 18:30 часа
Дружество на бургаските художници, ул. „Александровска“ № 22
Изложба „Ненко Чанев и приятели“
10:30 часа
фонтана до КЦ „Морско казино“
„Живия път на Апостола в слово и картини - завет, памет и безсмъртие“
С участието на хор „Милка Стоева“, Младежка театрална трупа „Валери и приятели“ и школи
по изобразително изкуство при НЧ „Просвета 1927“ – кв. Долно Езерово и НЧ „Асен Златаров
1940“
11:00 часа
Остров „Света Анастасия“
Забавното шоу с папагали на „татко Калоян“
11:00 часа - 20:00 часа
галерия „Богориди“, ул. „Богориди“ № 21
Фотоизложба „UNIVERSE is vibration“
Автор: Цвета Убчева
11:30 часа
Приморски парк паметник на Васил Левски
Граждански ритуал по полагане на венци и цветя
14:00 часа
Остров „Света Анастасия“

Забавното шоу с папагали на „татко Калоян“
14:00 часа - 16:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Работилница за деца на тема „Слънчево лято в Бургас“
16:00 часа - 19:00 часа
галерия „13-то стъпало“, ул. „Александровска“ № 78
Изложба „Следи от улици“ на Николай Миланов
16:30 часа
НЧ „Изгрев 1909“- Бургас организира в Парк „Изгрев“
„Мисия лято.Петък, късен следобед“ – летни забавления и щури приключения
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски пак
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„Принцесата и граховото зърно“
18:30 часа
Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1
Премиера на „Бабини Ягини“, разкази и новели
Гостува Любов Кронева от Пловдив
Представя Любов Джунгурова
19:00 часа
Сцена "БулевАрт", ул. „Богориди“
Музика и картини от живота на Васил Левски
19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества на папагалите
по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв.
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен

20:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
„Джаз в Бургас“
"PieceforPeace" – квартет
Димитър Льолев – саксофон; Васил Спасов – пиано; Михаил Иванов – бас; Атанас Попов –
барабани;
LadiesofJazz
Милица Гладнишка – вокал; Камелия Тодорова – вокал; Рут Колева – вокал; АрнауГарофе –
саксофон; Тодор Бакърджиев – тромпет; Петко Дренников – китара; Филип Александров –
пиано; Светослав Неделчев – бас; Богомил Енчев – барабани;
21:15 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк

МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ, БУРГАС 2020 – официално откриване
21:30 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ, БУРГАС 2020
"Краят на сезона" /Азейберджан
до 21:00 часа
галерия „Ателие Р”, ул. „Възраждане“ № 25
Изложба живопис, малка пластика, графика и керамика на художници от цяла България

18 юли – 25 юли
КЦ „Морско казино“, Зала „Петя Дубарова“, ет. 1 и Открита сцена „Охлюва“
BIFF Международен филмов фестивал Бургас
19 юли - неделя
ДЖАЗ УИКЕНД
9:00 часа - 18:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Изложба „Акварел“ на името на Ненчо Токмакчиев
10:00 часа - 19:00 часа
Етнографската експозиция, ул. "Славянска" № 69

"Джаз в музея"
11:00 часа
Остров „Света Анастасия“
Забавното шоу с папагали на „татко Калоян“
11:00 часа - 20:00 часа
галерия „Богориди“, ул. „Богориди“ № 21
Фотоизложба „UNIVERSE is vibration“
Автор: Цвета Убчева
11:00 часа
Остров „Света Анастасия“
Забавното шоу с папагали на „татко Калоян“
14:00 часа - 16:00 часа
БХГ “Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
Работилница за деца на тема „Слънчево лято в Бургас“
16:00 часа - 19:00 часа
галерия „13-то стъпало“, ул. „Александровска“ № 78
Изложба „Следи от улици“ на Николай Миланов
18:00 часа

КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ, БУРГАС 2020
„БЛОК“ / късо кино
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„Тримата братя и златната ябълка”
19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества на папагалите
по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв.
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен
19:30 часа
Експозиционен център "Флора“, Приморски парк
СУИНГ КЛАСИК
Концертът се осъществява със съдействието на Община Бургас, включен в рамките на
културни туристически уикенди, организирани от Общината, свързани с обща тематична
идея. Обединяващата тема е "Джаз".
С участието на солисти на Държавна Опера – Бургас

21:00 часа
Летен театър , Приморски парк
„Нашата голяма френска сватба“
С участието на: Герасим Георгиев - Геро, Светлана Бонин, Евгени Будинов,
Рада Кайрякова, Христо Бонин
Билети на касата на ДТ"Адриана Будевска" и : https://bit.ly/burgas19_07
В деня на събитието от 18:00 часа на каса Летен театър
21:30 часа
Открита сцена „Охлюва“ , Приморски парк
МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ, БУРГАС 2020
„Нощна смяна“ /България/ късометражен филм
22:00 часа
Открита сцена „Охлюва“ , Приморски парк
МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ, БУРГАС 2020
„Името ми е Багдад“ /Бразилия
20 юли - понеделник
18:00 часа
Сцена „Часовника“
Концерт „Акустично“ на група „Горещ пясък“
21 юли - вторник

20:30 часа
Летен театър, Приморски парк
„Умопомрачение“- от Сам Бобрик , постановка Борислав Чакринов
участват: Койна Русева, Асен Блатечки, Стефан Иванов , Никол Карабинова,
Никола Парашкевов
Билетна каса Театър
тел. 056 / 84 22 66 ; тел. 056 / 84 60 40
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
21 юли – 11 август
14:00- 18:30 часа
Дружество на бургаските художници, ул. „Александровска“ № 22
Сборна изложба „Акварел“
22 юли - сряда
18:00 часа
Сцена „Часовника“
Концерт „Акустично“ на група „Горещ пясък“
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 2
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“- „Търсят се таланти”
Вход с билети преди представлението
18.30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh– ателие за рисуване и вино
21:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Театрална постановка „ Приятно ми е Ива “
Вход с билетина касата на Държавна Опера Бургас, за групови заявки
на тел. 0895/712203-Катя Лазарова
20:30 часа
Летен театър, Приморски парк
„Умопомрачение“ от Сам Бобрик , постановка Борислав Чакринов
С участието на: Койна Русева, Асен Блатечки, Стефан Иванов , Никол Карабинова,
Никола Парашкевов
Билети: билетна каса театър, тел. 056 / 84 22 66 ; тел. 056 / 84 60 40
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
23 юли - четвъртък
18:00 часа
Дом на писателя, ул. “Вола” № 1

„Шестте случая на Зигмунд Фройд“
Представя Слави Томов
18.30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh – ателие за рисуване и вино
24 юли - петък
16:30 часа
НЧ „Изгрев 1909“- Бургас организира в Парк „Изгрев“
„Мисия лято.Петък, късен следобед“ – летни забавления и щури приключения
21:00 часа
Остров "Свeта Анастасия"
АРЖЕНТИНСКО ТАНГО
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ
Държавна опера – Бургас представя; КУПОН НА ОСТРОВА' 2020; Диригент – Свилен
СИМЕОНОВ ; Хореография – Галина КАЛЧЕВА; Концертмайстор – Христо БЕЛЧЕВ
Аранжименти – Свилен СИМЕОНОВ; Оркестър и балет на Държавна опера – Бургас
В програмата: Аржентински танга от Астор Пиацола, Карлос Гардел, Якоб Гаде, Жулио
Сандерс и Педро Пиня
24 - 26 юли
16:00 часа – 22:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Wine and Spirit FestBurgas
Вход с такса
19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Зала 1, Приморски парк
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества на папагалите
по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв.
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен
26 юли
21:00 часа
Летен театър, Приморски парк
Концерт на Деси Добрева – с участието на Лудо Младо Бенд
27 юли
18:00 часа
Сцена „Часовника“
Концерт „Акустично“ на група „Горещ пясък“
Вход свободен
27-31 юли

10:00 - 17:00 часа
НЧ „Пробуда 1880г. – Бургас“ , к-с „Бр. Миладинови“, бл.57 -градинката пред
читалището
ЦВЕТОЛИНИЕ
Детска лятна читалня – четем и илюстрираме бургаски автори за деца

28 юли – вторник
11:00 часа
НЧ „Любен Каравелов 1940“ и Бургаска писателстка общност организират
в Борисовата градинка:
„Чета и плета“ – четене на тестове от бургаски автори и изложба на плетива
18:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Концерт на Духов оркестър Бургас
Вход свободен
21:00 часа
Летен театър, Приморски парк
БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ „ЕМИЛ ЧАКЪРОВ” 2020
Прилепът / Die Fledermaus
КОМИЧНА ОПЕРЕТА В ТРИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ЙОХАН ЩРАУС II
Диригент - ЦАНИСЛАВ ПЕТКОВ; Постановка - ХАНС НЮЕНХЮИС; Режисьор - ДАРИНА
ГЛАВАНАКОВА-БАКЪРДЖИЕВА; Диригент на хора - НЕВЕНА МИХАЙЛОВА;
Сценография и костюми - МАДИС НЮРМС; Танци - НЕДКО ГЕОРГИЕВ; Концертмайстор –
ЙОРДАН КОВАЧЕВ;
Действащи лица и изпълнители: Габриел фон Айзенщайн – МАРЧО АПОСТОЛОВ – гост;
Розалинда – ЕДЕЛИНА КЪНЕВА – гост; Адела – Мария ЦВЕТКОВА-МАДЖАРОВА; Ида –
Лина ПЕЕВА; Алфред – Яни НИКОЛОВ; Доктор Фалке – Йордан ХРИСТОЗОВ ; Доктор
Блинд – Мирослав ДИМИТРОВ ; Франк – Костадин МЕЧКОВ ; Княз Орловски – Шмилена
СУЛТАНОВА; Фрош – Петър ТИХОЛОВ; Оркестър, хор и балет на Държавна опера –
Бургас;
Билети на каса на Държавна опера – Бургас
В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър
29 юли – сряда
17:30 часа
Борисовата градинка, ж.к. „Възраждане“
НЧ „Любен Каравелов 1940“ и Бургаска писателстка общност организират
„Чета и плета“ – четене на тестове от бургаски автори и изложба на плетива
18:00 часа
Сцена „Часовника“
Концерт „Акустично“ на група „Горещ пясък“
18:30 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 2
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“- „Момче и вятър”

Вход: билети преди представлението
18.30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh – ателие за рисуване и вино
30 юли - четвъртък
18:00 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
Концерт на Бургаския духов оркестър
18.30 часа
галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh – ателие за рисуване и вино
31 юли - петък
16:30 часа
НЧ „Изгрев 1909“- Бургас организира в Парк „Изгрев“
„Мисия лято.Петък, късен следобед“ – летни забавления и щури приключения
19:00 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
Концерт с участието на Формация „Врабчета“
ЗАКРИВАНЕ на фото изложба „СВЕТЪТ... в 24 кадъра“ с автор Стефан Диомов
20:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 2
Театрална постановка „Извънредно положение“
Вход с билети на касата на Държавна Опера Бургас,
за групови заявки на тел. 0895/712203
20:00 часа – отплаване
Остров "Свeта Анастасия"
Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет представят
концерт-спектакълът "Живот като на кино"
31 юли - 2 август
19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества
на папагалите по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв.
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен

