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Елате на РОК уикенд в Бургас!
вторник, 25 август 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

Ако си мислите, че настъпи краят на невероятното бургаско лято 2020, в което няма ден без интересни
събития, фестивали, концерти и спектакли, много се лъжете. Каним ви на пореден тематичен уикенд
край морето. Централното събитие в него е фестивалът Burgas Rock & More. Той ще се проведе на
познатото на всички меломани място край Морска гара, а сред участниците са Миро, Белослава,
Кристина Дончева от "Гласът на България", Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", Funky
Miracle, G.R.A.S., Dirty Purchase, Б.Т.Р., "Контрол", "Обратен ефект" и други. Билети за Burgas Rock & More
се продават в EVENTIM.
Това не е всичко. През предстоящия уикенд Бургаският залив ще се изпълни с разноцветните хвърчила
на участниците в кайтсърф регатата "Black Sea Kite Cup 2020". Можете да гледате португалски филми
под звездите, да посетите художествена галерия или театрална постановка, да отидете на кубинска
вечер на остров Света Анастасия и да се позабавлявате с някои вече традиционни бургаски атракциони,
като Фестивала на пясъчните скулптури, изложби на аквариумни рибки и змии, шоу с живи папагали.
Местните барове с жива музика също ще предложат разнообразна програма с български изпълнители.
Нощите ще са дълги с афтърпартита в клубовете HashtagPAVILION, Барабар, Ten Fingers и др.
Използвайте за ориентация интерактивната карта с всички включени точки и събития за Рок уикенда в
Бургас - http://u.osmfr.org/m/472439/.

РОК УИКЕНД
28 АВГУСТ - 30 АВГУСТ
ПРОГРАМА

Фестивали:
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28-30 август
От 16:00 до 24:00 часа
Burgas Rock & MORE 2020

До септември
От 9:00 до 21:00 часа
Парк "Езеро", до Конната база
Фестивал на пясъчните скулптури

Спорт:
26 - 28 август
Акватория на Бургаския залив
Регата "Black Sea Kite Cup 2020" - кайтсърф регата

18:00 часа
Стадион "Черноморец"
Среща от четвъртия кръг в Трета футболна лига между отборите на "Черноморец 1919" и "Спартак" Пловдив

28 август /петък/
От 9:00 до 18:00 часа
БХГ "Дружество на художниците"
Изложба - живопис на Анна Михайлова

Oт 10:00 до 20:30 часа
КЦ "Морско казино", зала "Ал. Г. Коджакафалията", ет. 0
Изложба "ЗА - РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата"

От 10:00 до 20:30 часа
КЦ "Морско казино", зала "Христо Фотев", ет. 0
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"Snake house"
Изложба на отровни змии

От 10:00 до 19:00 часа
Етнографска експозиция, "Славянска" 69
"Забавната музика в Бургас през ХХ век"

От 10:30 до 21:00 часа
Експозиционен център "Флора"
Арт базар лято 2020

От 19:00 и 20:00 часа
Експозиционен център "Флора"
Шоу с папагали

от 19:30 часа
Tерасата на Културен център "Морско казино"
Концерт за китара, перкусии, чело и гласът на талантливата бургазлийка Теодора Станчева

от 20:00 часа
Сцената на "БулевАрт"
Angel Demirev Trio, концерт

от 21:00 часа
Остров Света Анастасия
Отпътуване с кораб от "Магазия 1" в 20:00 часа
Концерт - Кубинско латино парти Buena Vista с групата Bandiera Rosa

от 21:00 часа
Открита сцена "Охлюва"

page 3 / 8

www.burgas.bg
21.01.2021 22:01

"Лятно кино под звездите"
Вечер на португалското кино
Прожекция на филма "Амалия" (2008) - музикален, биографичен

от 21:00 часа
HashtagPAVILION
Когато порасна ще стана MILF * Stand-up Comedy Special

от 21:30 часа
РОЗА & БОДЛИ live
BARABAR

от 23:00 часа
Аmalia & Stanly Stonks
Ten Fingers

29 август /събота/
От 10:00 до 17:30 часа
БХГ "Дружество на художниците"
Изложба - живопис на Анна Михайлова

Oт 10:00 до 20:30 часа
КЦ "Морско казино", зала "Ал. Г. Коджакафалията", ет. 0
Изложба "ЗА - РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата"

От 10:00 до 20:30 часа
КЦ "Морско казино", зала "Христо Фотев", ет. 0
"Snake house"
Изложба на отровни змии
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От 10:30 до 21:00 часа
Експозиционен център "Флора"
Арт базар лято 2020

От 18:00, 19:00 и 20:00 часа
Експозиционен център "Флора"
Шоу с папагали

От 18:30 часа
Експозиционен център Флора
Държавен куклен театър представя "Часът на куклите"
"Колко вкусно"

от 19:00 часа
КЦ "Морско казино", зала "Петя Дубарова", ет. 1
Концерт на участници в майсторски клас по флейта на проф. Д'Оландер

20:30 часа
Летен театър - Бургас
"Милионерът‘
от Йордан Йовков
постановка: Богдан Петканин
сценография и костюми Мария Диманова
участват: ТОНЧО ТОКМАКЧИЕВ, АЛБЕНА МИХОВА, ИВА ТРИФОНОВА, АСЕН ЛОЗАНОВ, СТОЯН ПАМУКОВ,
ЗЛАТКО АНГЕЛОВ, ЗОНРИЦА КОНСТАНТИНОВА, ТОНИ МИНАСЯН, ТИХОМИР БЛАГОЕВ, НИКОЛА
ПАРАШКЕВОВ, НЕВЕНА ЦАНЕВА, НИКОЛ КАРАБИНОВА, РАДИНЕЛА НЕДЕЛЧЕВ

от 21:00 часа
Открита сцена "Охлюва"
"Лятно кино под звездите"
Вечер на португалското кино
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Прожекция на филма "Песен на Лисабон" (1933) - комедия, музикален, романтичен

от 21:00 часа
HashtagPAVILION
Alcohol Jazzz Orchestra LIVE!

от 21:30 часа
BARABAR
група P.I.F.

от 22:00 часа
Ten Fingers клуб
Brazilacoustic

30 август /неделя/

От 10:00 до 17:30 часа
БХГ "Дружество на художниците"
Изложба - живопис на Анна Михайлова

Oт 10:00 до 20:30 часа
КЦ "Морско казино", зала "Ал. Г. Коджакафалията", ет. 0
Изложба "ЗА - РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата"

От 10:00 до 20:30 часа
КЦ "Морско казино", зала "Христо Фотев", ет. 0
"Snake house"
Изложба на отровни змии
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От 10:00 до 19:00 часа
Етнографска експозиция, "Славянска" 69
"Забавната музика в Бургас през ХХ век"

От 10:30 до 21:00 часа
Експозиционен център "Флора"
Арт базар лято 2020

От 18:00, 19:00 и 20:00 часа
Експозиционен център "Флора"
Шоу с папагали

От 18:30 часа
Експозиционен център Флора
Държавен куклен театър представя "Часът на куклите"
"Яйцето"

20:30 часа
Летен театър - Бургас
"Умопомрачение"
от Сам Бобрик , постановка Борислав Чакринов
участват: Койна Русева, Асен Блатечки, Стефан Иванов , Никол Карабинова, Никола Парашкевов

от 21:00 часа
Открита сцена "Охлюва"
"Лятно кино под звездите"
Вечер на португалското кино
Прожекция на филма "Алентежу, Алентежу" (2014) - документален, музикален

✔ Хотел "Аква" - Бургас / Hotel AQUA Burgas - с промо цена 100 лв. на вечер за двойна стая със закуска и
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ползване на всички услуги от Спортен център Аква.

✔ Хотел "Сити" / City Hotel - при резервация на две и повече нощувки, 10 % отстъпка и допълнително 15
% в ресторанта с безплатна напитка.

✔ Хотел "Булаир" - при резервация на минимум две нощувки предоставят 10 % отстъпка от цената.

✔Хотел "Авеню" - промо цени от 65 лв. за двойна стая "Стандарт" и 80 лв. за двойна стая "Делукс", със
закуска и ползване на фитнес център. Промокод при резервация "ПРОМО УИКЕНД АВЕНЮ".

Тази година Община Бургас организира поредица от тематични уикенди в подкрепа на регионалния
туризъм. Следете за всичко актуално и предстоящо https://www.gotoburgas.com/.
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