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Бургаският Никулден идва по-весел, по-музикален и мащабен
отпреди
петък, 16 ноември 2018
Публикувано от: Радостин Рачев

Празникът на града - 6-ти декември, Никулден, за пореден път ще покаже, че бургазлии носят
артистичен, музикален и романтичен дух. Истинско общоградско веселие ще обхване централните
улици "Александровска" и "Богориди" и ще създава празнично настроение през целия ден.
Не една, а цели четири сцени ще забавляват жителите и гостите на Бургас, докато стане време за
големия вечерен Никулденски концерт на площад "Тройката" от 17.30 часа, на който по традиция се
включват коледните светлини на града.
Така познатото в последните години Никулденско градче в градинката до Часовника първо ще се оживи
и ще даде старт в 10.00 часа на най-бургаския празник. Музикални изпълнения на ученически оркестър
при НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" с диригент Петя Тончева и Рагтайм оркестър ще пренесат
бургазлии в света на черно-белите ленти. Романтичната атмосфера ще се допълва от първия влак в
Бургас, който ще "превозва" своите гости от жп гарата, през бургаската митница в началото на 20 в.,
пристанището, Казиното, стария мост, старите градски бани и солниците.
Майстори на четката ще "закачат" посетителите, превръщайки ги в герои на своите шаржове, които
след това ще им подаряват. Аниматори и актьори ще забавляват малки и големи, а на всеки, който иска,
ще бъде предоставен микрофонът да поздрави своите съграждани с любима песен. За да зарадват
присъстващите, на сцената до Часовника ще се качат музикантите от групите "Горещ пясък" и "Avalon".
Освен познатото пространство в градинката до Часовника, още три пространства ще зареждат с
празнично настроение бургазлии. Много музика и танци до Компаса ще раздават бандите "Euphoria",
"Stockholm" и "Рагтайм". Друго "горещо" място в декемврийския ден ще бъде пред сградата на
Археологическия музей на ул. "Богориди", където ще свирят класическите музиканти от квартет "Вива"
и рок бандите "Stiff Bone" и "Four". Сцената до Грамофона ще бъде отредена за романтичната музика на
"Рагтайм оркестър" и квартетите "Арте" и "Вива".
Вестникарчета ще раздават най-новия брой на празничния "Бургаски вестник". В него всеки жител и
гост на града ще открие любопитни факти от архивите, най-важното за Бургас през годината,
събитията на Никулден и програмата до края на 2018-та година.
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За да усетят бургазлии атмосферата на празника, веднага след освещаване на Никулденската обредна
трапеза в 10.45 часа, ще започне раздаването на традиционния рибен курбан по стара рибарска
рецепта. Тази година пунктовете ще бъдат до Часовника, на Магазия 1 до Морска гара и до СУ "Петко
Росен" в ж.к. "Меден рудник".
Общоградското литийно шествие ще стартира в 11.30 часа от площад "Атанас Сиреков" и ще премине
по ул. "Алеко Богориди" до Моста, където ще завърши с пускане на венци и цветя в морето в памет на
загиналите моряци и рибари.
От 13.00 часа в залата на Дружество на художниците-Бургас на ул. "Александровска" 22 ще се проведе
традиционната изложба на бургаските художници, на която ще бъдат обявени имената на "Художник
на годината" и "Бург на годината".
Кулминацията на празника е запалването на светлините на 18-метровата коледна елха и
новогодишната украса на Бургас по време на големия Никулденски концерт на площад "Тройката" в
17.30 часа.
Община Бургас кани своите жители и гости да се включат в честванията по повод празника на града.
Всички събития са с вход свободен.

ПРОГРАМА
6 ДЕКЕМВРИ, НИКУЛДЕН

3 ДЕКЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
11:00 часа
Заседателна зала, Община Бургас
Доклад на Юлиян Жилиев - поезия

14:00 часа
Доклад на проф. Симеон Янев - проза

16:30 часа
Връчване на литературни награди "Златен Пегас", "Пегас", "Христо Фотев" и "Петко Росен"

4 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/
15:30 часа
Културен дом на Нефтохимика, зрителна зала
Празничен никулденски концерт Организатор: "Съюз на пенсионера 2004"-Бургас
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18:00 часа
КЦ "Морско казино", зала "Ал. Г. Коджакафалията"
Изложба на Факултета за приложни изкуства към НХА
Вход: свободен

5 ДЕКЕМВРИ /СРЯДА/
Галерия-музей "Георги Баев"
"От Никулден до Атанасовден"
Изложба-базар на съвременна българска икона
Зала 2, ет. 1, от 09.00 до 18.00 часа
Вход свободен

18:00 часа
Културен дом на Нефтохимика
Концерт и представяне на дебютния албум на Вокален ансамбъл "Фортисимо"
Диригент: Милена Добрева
Вход: свободен

6 ДЕКЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/
09:00 часа
Храм "Св. Св. Кирил и Методий"
Тържествена Света литургия в чест на Св. Николай Чудотворец
и благоденствието на Бургас,
отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенски Митрополит Иоаникий

09:30 часа
Заседателна зала при Културен дом на нефтохимика
Тържествено заседание на Общински съвет-Бургас
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09:45-16:30 часа
Градинката до Часовника
"Моят весел Никулден"
С участието на:
ученически оркестър НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" с диригент Петя Тончева,
Рагтайм оркестър и група "Горещ пясък"

10:30 часа
Площад "Атанас Сиреков"
Ритуал по издигане на националния, европейския и общинския флаг

10:45 часа
Градинката до Часовника
Освещаване на Никулденска обредна трапеза

Пунктове за раздаване на рибен курбан за жителите и гостите на Бургас
до Общината, к-с "Меден Рудник" до СУ "Петко Росен", Магазия 1

11:00 часа
к-с "Меден Рудник", до СУ "Петко Росен"
Празничен Никулденски концерт с участието на:
Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл,
Детска фолклорна група "Чинките" читалище "Св. Св. Кирил и Методий 1985",
танцови състави "Слънчо", "Младост" и "Ритъм"

Парк в к-с "Изгрев"
Никулденски концерт
Организатор: НЧ "Изгрев 1909" - Бургас

Приморски парк, Моста
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Демонстративно гмуркане с автентичен водолазен ретро костюм
Организатор: Клуб "Приятели на морето-Бургас"

11:00-16:00 часа
До Компаса, Археологически музей и Грамофона
Музикални изпълнения:
Квартет "Вива", квартет "Арте", Рагтайм оркестър
и групи "Горещ пясък", "Avalon", "Stiff bone" и "Euphoria"

11:15 часа
ул. "Алеко Богориди" /срещу Часовника/
Изложба "Бургазлии завинаги"

11:30 часа
пл. "Атанас Сиреков" - ул. "Алеко Богориди" - Моста
Литийно шествие с хвърляне на венци и цветя в морето
в памет на загиналите моряци и рибари

13:00 часа
Дружество на художниците - Бургас
Изложбена зала, ул. "Александровска" 22
Традиционна изложба на бургаските художници
Връчване на наградата "Художник на годината"
Обявяване "Бург на годината"

13:30 часа
Площад "Атанас Сиреков"
Златна снимка на имениците

16:00 часа
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Дом на писателя, ул. Вола 1
"Големия шаран" - хумористичен конкурс

17:30 часа
Площад "Тройката"
Празничен Никулденски концерт
и запалване на коледните светлини
С участието на: Орлин Павлов, Група "P. I. F.", "Фортисимо"
и хор "Родна песен" с диригент Милена Добрева,
Камерен щрайх оркестър с диригент Цанислав Петков,
Бургаски духов оркестър с диригент Анастас Камиларов,
ПФА "Странджа" с художествен ръководител Марио Егов,
Балетна формация и тромпетен ансамбъл НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"-Бургас
Водещи: Тони Димитрова и Калин Сърменов

9 ДЕКЕМВРИ /НЕДЕЛЯ/
11:30 часа
Експозиционен център "Флора", зала 2
Концерт на Бургаски духов оркестър
Вход: свободен

12:00 часа
Атриум на Бургаски свободен университет
Хоров концерт "Единствената" с участието на:
Хор "Детска китка" - Пловдив, народен хор "Трепетлика", вокален ансамбъл "Фортисимо" и детски хор
"Милка Стоева"
Вход: свободен
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