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Тази седмица в експоцентър „Флора“: „С книга на плажа“, „Джаз
в Бургас“ и още много събития (ПРОГРАМА)
вторник, 11 август 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

Една голяма част от най-интересните бургаски събития тази седмица, обединени под шапката на
тематичния Уикенд на Мария, са базирани в или около експоцентър "Флора" в Морската градина. Там
можете да слушате музика, да гледате куклен театър, да видите живи папагали, екзотични тропически
пеперуди или да си купите книга от многобройните павилиони на предстоящото изложение "С книга на
плажа". Разгледайте програмата и изберете:

12.08.2020 г. /сряда/
От 18:30 ч.
Държавен куклен театър представя "Часът на куклите"

12.08.2020 г. /сряда/
От 18:00 до 20:00 ч.
"Следвай ритъма 2020 - Let's dance Burgas"
Вход свободен

12.08.2020 г. /сряда/
от 20:30 ч.
Концерт на младежки камерен ансамбъл "Камел"
Вход свободен!

page 1 / 4

www.burgas.bg
26.11.2020 15:22

13.08.2020 г. /четвъртък/
От 18:00 ч.
Концерт на Бургаски духов оркестър
Вход свободен

от 13 до 16.08.2020 г.
от 10:00 до 20:00 ч.
Фестивал "С книга на плажа"

Програма:

13 август, четвъртък
* 10:00 ч. - Атанасия Петрова представя пиесата "Русалката Дая, езерото Вая и феята на Екологията";
* 18:00 ч. - Мина Кръстева представя "Градежът" - издателство "Знаци";
* 19:00 ч. - Четене с Ина Иванова и Надежда Радулова, представяне на книгите им "Криле от папиемаше" и "Малкият свят, големият свят" - издателство "Жанет 45";
* 20:00 ч. - Георги Тошев представя: "ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ. Хамлет от град Левски" - издател
"Книгомания".

14 август, петък
* 10:00 ч. - Калоян Явашев представя "Дневникът на един татко звероукротител" - издател "Софтпрес";
* 11:00 ч. - Атанас Арнаудов представя "Бермуда" - издателство "Знаци";
* 17:00 ч. - Ева Кралева - Бахран представя "Момичето с цигулката" - издателство "Знаци";
* 18:00 ч. - Неда Антонова представя "Безмълвие" - Издателска къща "Хермес";
* 19:00 ч. - Мария Лалева представя "Живот в скалите" - издател "Книгомания".
15 август, събота
* 11:00 ч. - Ивелин Михайлов представя "За успеха" - издателство "Тогедър Академи";
* 17:00 ч. - Хайри Хамдан предствя "Водните лилии на паметта" - издателство "Знаци";
* 18:00 ч. - Милена Пламенова представя "Любов с главно В" - издателство "Либра скорп";
* 18:30 ч. - Държавен куклен театър представя "Часът на куклите" - зала 2;
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16 август, неделя
* 11:00 ч. - проф. Евгени Сачев представя "Новата цивилизация" - трето допълнено издание на
"Българите са в основата на човешката цивилизация" - издателство "Новата цивилизация";
* 17:00 ч. - Людмила Андровска представя "Мария Тертер - Царицата" - издателство "Знаци";
* 18:30 ч. - Държавен куклен театър представя "Часът на куклите" - зала 2;
* 19:00 ч. - Стефан Вълдобрев представя "Книга за песните" - издател "Книгомания";
* 20:00 ч. - Представяне на филма "Песен и молитва" - документален разказ, посветен на църковната
музика и Литургията - издателство "Омофор".

14 и 15.08.2020 г. /петък и събота/
От 20:00 ч.
"Джаз в Бургас"

Програма:
14.08.2020 г.
Y Jazz
Велека Цанкова - вокал
Мартин Бодуров - тромпет
Светослав Миланов - пиано
Данеле Феббо - бас
Виктор Викторов - барабани

Ангел Заберски бенд
Ангел Заберски - пиано
Борис Таслев - бас
Стоян Янкулов - Стунджи - барабани
Михаил Йосифов - тромпет
Тодор Бакърджиев - тромпет
Мартин Ташев - тромпет
Георги Стойков - тромпет
Димитър Бакърджиев - тенор саксофон
Димитър Льолев - алт саксофон
Арнау Гарофе (Испания) - тенор саксофон
Венелин Георгиев - саксофон
Денис Попстоев - баритон саксофон
Владислав Мичев - тромбон
Димитър Стоев - тромбон
Божидар Василев - тромбон
Велислав Стоянов - тромбон
Александър Логозаров - китара
15.08.2020 г.
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Бургас Биг Бенд
Диригент: Анастас Камиларов
Ангел Демирев трио
Ангел Демирев - китара
Михаил Иванов - бас
Борислав Петров - барабани

Half Easy Trio
Антони Дончев - пиано
Йоханес Фенд (Австрия) - бас
Мартин Хафизи - барабани

* Ценови категории на билетите:
- за ден - 20.00 лв.
- за два дни - 35.00 лв.
- за три дни - 45.00 лв.
- за четири дни - 55.00 лв.

15.08.2020 г. /събота/
От 18:30 ч.
Държавен куклен театър представя "Часът на куклите"

16.08.2020 г. /неделя/
От 18:30 ч.
Държавен куклен театър представя "Часът на куклите"

16.08.2020 г. /неделя/
от 21:00 ч.
"Титанично" - Автор: Милица Гладнишка
Текст: Мария Моева, Петя Русева
Участват: Милица Гладнишка, Михаил Йосифов, Васил Спасов, Атанас Попов, Борис Таслев.
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