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Вижте какви изненади ви очакват още на METALHEAD BEER FEST
четвъртък, 01 август 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

METALHEAD BEER FEST ще предложи на посетителите възможността да се срещнат отблизо с майстори
на ръчно изработени бижута. Специален гост в арт зоната на бирения фест ще бъде един от найпопулярните автори в тази сфера - Петър Арбов, който има своя марка бижута. Арбов е лидер в
стиймпънк движението в България, а произведенията му съчетават нетрадиционни материи и линии с
новаторски и интересен дизайн.

През двата дни на METALHEAD BEER FEST посетителите ще могат да видят и закупят уникални бижута и
сувенири, дело на известни творци от цялата страна. На щандове ще имат и от хитовите бижута на Eva
Pendientes, гривните и пръстените от стари немски вилици на Forcella Fabbricа, както и шедьоврите от
дърво и смола на артиста от Five seasons.
Някои от авторите ще представят свои уъркшопове, в които всеки може да се включи. За децата са
предвидени много занимателни игри, работилничка за слайм и още много изненади.

Програма:

Събота, 03-08-2019

12.00 Hand made market
12.00 Игри и демонстрации на ръгби клуб "Моряците";
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14.00 Начало на бирените дегустации от 10 български крафт пивоварни;
15.00 Food market с американско барбекю, щанд за сирена, рибни деликатеси, домашна лимонада,
тротила&чипс бар;
15.00 Детски хепънинг с работилница за слайм, рисуване с флумастери, рисуване с тебешири на
асфалт, кът с игри;
18.00 - 19.30 Сцена - Bazooka Giganta;
20.00- 21.30 Сцена - Stiff Bones;
21.30 Rawk'n'Roll DJ.

Неделя, 04-08-2019

12.00 Hand made market;
12.00 Игри и демонстрации на ръгби клуб "Моряците";
14.00 Начало на бирените дегустации от 10 български, крафт пивоварни;
15.00 Food market с американско барбекю, щанд за сирена, рибни деликатеси, домашна лимонада,
тротила&чипс бар и други;
15.00 Детски хепънинг с работилница за слайм, рисуване с флумастери, рисуване с тебешири на
асфалт, кът с игри и други;
18.00 - 19.30 Сцена - G.A.N.G;
20.00- 21.30 Сцена - Saltfield.
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