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Открийте своето събитие в разнообразната програма на
инициативата „Дни на Европа в Бургас“
четвъртък, 09 май 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

За поредна година Община Бургас и Областен информационен център - Бургас организират Дни на
Европа с интересни събития, в които може да се включи всеки. Събитието ще се проведе в дните от 9 до
11 май. В разнообразната му програма са включени дискусия, театър, пленери, европейски
работилници, конкурси, състезания, концерти и откриване на "зелени класни стаи".

Ето и пълната програма за Дни на Европа в Бургас:

09.05.2019 (четвъртък)
9.00 - 13.00 ч. - в Галерия-музей "Георги Баев", зала 2,
Пленер по изобразително изкуство "Европа на белия лист" .
17.00 - 18.00 ч. - до "Часовника",
Европейска работилница "Да рециклираме заедно" .
17.30 - 18.30 ч. - на открита сцена до "Часовника",
Концерт на класически произведения от европейски композитори на Бургаски духов оркестър.

10.05.2019 (петък)
10.00 - 13.00 ч. - в Природозащитен център "Пода",
"Заедно в Европа - здрави сред природата"- демонстрационно посещение на ученици от Професионална
търговска гимназия и ученици от "Карл Кюбел Шуле" гр. Бенсхайм.
10.00 - 12.00 ч. - в Природонаучен музей,
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"Състезание за купата на Природонаучния музей" - РИМ Бургас отбелязва Международния ден на
биологичното разнообразие.
11.00 - 12.00 ч. - в Детска градина "Здравец",
Откриване на "Зелена красна стая".
14.00 - 16.00 ч. - в Културен център "Морско казино", зала "Г. Баев",
Граждански форум: "Алтернативни методи на обучение - добри практики".
14.00 - 15.00 ч. - в Центъра за кариерно ориентиране и консултиране към ЦПЛР,
Награждаване на победителите в конкурса за ученически мултимедиен проект "Европа предизвикателството за моята кариера".
16.30 - 17.30 ч. - на открита сцена "Охлюва",
Постановка на куклен театър Бургас.
17.00 - 18.00 ч. - до открита сцена "Охлюва",
Европейска работилница "Да рециклираме заедно" - анимация за деца.
18.00 - 19.00 ч. - на открита сцена "Охлюва",
Концерт на Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров".

11.05.2019 (събота)
17.30 - 18.30 ч. - на открита сцена до "Часовника"
Концерт на професионален фолклорен ансамбъл "Атанас Манчев".
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