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Посетете вкусната “Седмица на рибата” - от 1 до 6 декември на
площад “Кирил и Методий”
понеделник, 05 декември 2016
Публикувано от: Стефан Минчев

* Известен шеф готвач ще прави демонстрации пред гостите на събитието

От 1 до 6 декември площад "Св. св. Кирил и Методий" ще ухае на вкусни морски специалитети. Тогава
ще се проведе "Седмица на рибата", която Община Бургас организира по идея и предложение на
членовете на постоянната комисия по туризъм в местния парламент.
Коледните къщички на площада ще се превърнат в своеобразен рибен пазар, предлагащ разнообразни
видове морски продукти. Там ще можете да опитате вкусни гозби и да изпиете чаша вино в приятна
обстановка. Доведете приятели! Всеки посетител може да си закупи на място и сувенир под формата на
рибки, морски кончета и рачета, произведени в работилницата на общинското социално предприятие
"Морски знаци".
За доброто никулденско и предколедно настроение ще се погрижат самодейни състави и школи от
града. На специално построена за рибната седмица сцена ще покажат своя талант танцови, вокални и
театрални формации. Гост на събитието ще бъде известен шеф готвач. Дали ще бъде той или тя и кога
ще дойде на площада, ще съобщим допълнително.

* Пълната програма по дни:
1 декември /четвъртък/, 18:00 - 19:00 ч.
Танц невероятен - изпълнение на Танцова формация "Слънце" към Детска градина "Слънце";
Изпълнение на Вокална група "Усмивка" към ОУ "Любен Каравелов";
"Хасапико" и "Тракийски танц" в изпълнение на Танцов състав "Усмивка" към ОУ "Любен Каравелов";
Изпълнение на Вокална група "Изгрев" към Детска градина "Изгрев";
Индивидуални изпълнения на възпитаници от СУ "Добри Чинтулов";
Изпълнения на Фолклорен танцов клуб "Вая" и Фолклорен танцов клуб "Поморие";
Изпълнениея на вокална група "Галакси", Читалище просвета 1975.
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2 декември /петък/, 18:00 - 19:00 ч.
Шопски танц в изпълнение на Танцов състав "Страшимировче" към ОУ "Антон Страшимиров";
Танц с батон в изпълнение на Мажоретен състав "Еуренти" към ОУ "Свети княз Борис I";
Изпълнение на Вокална група "Седем тона" към ОУ "Свети княз Борис I";
Изпълнение на Любомира Колева, Александра Георгиева и Вокално студио "Славееви гласове" към ОУ
"Васил Априлов";
Изпълнение на фолклорни танци от ДТС "Младост" при СУ "Константин Петканов";
ДФТА "Радост" и ФТА "Никола Гинов".
3 декември /събота/, 14:15 - 16:30 ч.
"Козет и Коледата" - театрално изпълнение на школа "Детско царство" към Център за подкрепа на
личностното развитие;
"Тарантела" изпълнение на Група "Смехорани" към Детска градина "Надежда";
Изпълнение на поп песни от възпитаници от Начално базово училище "Михаил Лъкатник"-Бургас и
Вокална студия "Точно време" при Военен клуб-Бургас;
Вокални изпълнения на Детска вокална група "Морски кончета" към Център за млади таланти и Росица
Чинова от ОУ "Петко Р.Славейков"; Танцови изпълнения на Танцов клуб "Миладина".
4 декември /неделя/, 15:30 - 17:00 ч.
Концерт в изпълнение на Възпитаници от Начално базово училище "Михаил Лъкатник"-Бургас и Вокална
студия "Точно време" при Военен клуб-Бургас.
5 декември /понеделник/, 18:00 - 19:00 ч.
"Танц на златните рибки" - Изпълнение на формация "Златни рибки" към Детска градина "Райна
Княгиня";
Вокални изпълнения от група "Слънце" към ОУ "Братя Миладинова", Вокална група "Перлички" към
Детска градина "Звездица Зорница", Сборна програма от СУ "Димчо Дебелянов", Вокална група
"Музикални хоризонти" към СУ "Св. Св. Кирил и Методий";
Изпълнение на Ча-Ча и Румба от Атанас Бурмов и Анелия Стойчева - танцова двойка по спортни танци
към СУ "Св. св. Кирил и Методий";
Демонстрация на бойни изкуства- индивидуални изпълнения на Ивана Бълдъркова и Ива Желязкова от
СУ "Св. Св. Кирил и Методий".

6 декември /вторник/, 12:30 - 17:00 ч.
Концертна програма с участието на Детска танцова школа "Естрела", Възпитаници от Начално базово
училище "Михаил Лъкатник"-Бургас и Вокална студия "Точно време" при Военен клуб-Бургас, Nevermind
- банда при ПГПАЕ "Гео Милев", Театрална студия "Арлекин" при ОУ "П.Р.Славейков", Трио "Браво
Брависимо" към ОУ "П.Р.Славейков", Ралица Йовчева и група "Надежда" към ОУ "П.Р.Славейков", Росица
Чинова, ОУ "П.Р.Славейков", Петя Методиева, Клуб "Театър" и XI Д клас, Вокална група "Бисерчета", ДГ
"Моряче", Мартин тромпетен оркестър към ОУ "Свети княз Борис I", Камелия Михайлова, възпитаник на
ППМГ "Акад.Н.Обрешков", гр. Бургас, Яна Тодорова, възпитаник на ППМГ "Акад.Н.Обрешков", гр. Бургас.
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