Не пропускайте тематичния джаз и филмов уикенд тази
седмица
Петък, 16 Юли 2021

Юли вече е в разгара си, а с него и духа на лятото в Бургас! Този уикенд Бургас ви очаква изпълнен с
култура! Джаз, кино, партита на плажа – това са една част от изненадите, които ще посрещнат всички
бургазлии и гости на града.
В дните от петък до неделя сцените на бургаския плаж ще са домакини на множество изпълнители и
диджеи, които ще задоволят желанията на всички почитатели на музиката, а остров Света Анастасия
ще посрещне певицата с най-кадифения клас – Белослава.
На сцената на HashtagPavillion директно от Варна идват колосите на българската комедия – Тутурутка!
На 16-ти юли започва традиционният фестивал за всички меломани „Джаз в Бургас“. Майк Сакс,
Desi&The Shiny Stockings, Октет „Пловдив“, Фънки Миръкъл и други ви очакват на сцената в двора на
Експозиционен център „Флора“.
Още същия ден е откриването на Международен филмов фестивал BIFF с белгийския филм “All-In” на
откритата сцена „Охлюва“. Тази година селекцията на фестивала ще мине през Ротердам, Венеция и
дори Индия, а на специална прожекция ще гледаме един от претендентите за "Оскар".

Спортни събития
16 - 18 юли /петък - неделя/
Плувен комплекс "Флора", Приморски парк
Държавно първенство по водна топка за Ю11
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Спортна зала „Младост“, к-с „Славейков“
Международен турнир по художествена гимнастика „Морски грации“

16 юли /петък/
09:00 часа
Централен плаж, зад бар „Нептун“
Международен турнир по плажно ръгби

17 - 18 юли /събота и неделя/
09:00 часа
Игрища на Плувен комплекс "Парк Арена ОЗК"
Традиционен женски футболен турнир

18 юли /неделя/ Мостика, Приморски парк
Традиционен плувен маратон 2021
от о-в „Св. Анастасия“ до Моста

Програма "Джаз в Бургас"
16 юли /петък/ 20:00 часа
Открита сцена на Експоцентър "Флора"
Майк Сакс Милен Стойков (Майк Сакс) – саксофон
Никола Панчев - китара Илия Тенев - клавишни инструменти
Радослав Терзийски – бас китара Ленко Драганов - барабани
Desi&The Shiny Stockings Деси Андонова-вокал Петър Георгиев-китара
Димитров Карамфилов-бас Октет „Пловдив“ Мирослав Турийски - пиано
Венелин Георгиев - алт саксофон Димитър Льолев - тенор саксофон
Мартин Ташев - тромпет Владислав Мичев - тромбон Николай Карагеоргиев - китара
Александър Леков - бас Кристиан Желев - барабани

17 юли /събота/ 20:00 часа
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Открита сцена на Експоцентър "Флора"
Фънки Миръкъл Симеон Желязков - вокал Владислав Мичев - тромбон и бас тромпет
Георги Стойков - тромпет Илия Колев - китара Пламен Денчев - кийборд
Евден Димитров - бас Радо Казасов - ударни

ДАЙО
Божидар Василев - тромбон и синтезатори Петър Йотов - китара
Евден Димитров - бас и синтезатори Александър Захариев - грамофони
Васил Вутев - барабани

Програма VI Международен филмов фестивал BIFF
16 юли /петък/
21:15 - Официално откриване
Открита сцена "Охлюва"

21:30 - "All-In" /Белгия/
Открита сцена "Охлюва"

17 юли /събота/
21:30 - "Божоле" - премиера
Открита сцена "Охлюва"
/Гост: Ирена Даскалова/

22:00 - "Оазис" - /Сърбия/
Открита сцена "Охлюва"

18 юли /неделя/ 18:30 - "Късометражен блок" - Културен дом НХК
19:30 - "Шибил" - /България/ - Културен дом НХК
21:30 - "Light Carousel" - /Австрия/ - открита сцена "Охлюва" - премиера
/Гост: Алекс Лазаров/
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21:45 - "Нощта на Звярa" - /Колумбия/ ю
Открита сцена "Охлюва"

16 юли /петък/
10:00 часа бул. „Алеко Богориди“, Грамофона
„Петъчен грамOfon - булевардни пърформанси в сърцето на лятото
Организатор: НЧ „Любен Каравелов 1940“ - гр. Бургас

18:00 часа бул. „Алеко Богориди“, Грамофона
„Петъчен грамOfon - булевардни пърформанси в сърцето на лятото
Организатор: НЧ „Любен Каравелов 1940“ - гр. Бургас
19:00 часа с. Маринка Детска забава по повод Св. Марина

19:30 часа Летен театър Бургас, Приморски парк
"Милион и едно вълшебства" с участието на "Звездите на Магията"
Билети на каса "Часовника" - 0898 420 537
В деня на събитието от 18:00 часа на каса Летен театър

21:00 часа Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
Международен филмов фестивал, Бургас 2021
Официално откриване 21:00 часа

HashtagPAVILION,
Крайбрежна алея /до Мостика/
Тутурутка: Смях до дупка на живо в HashtagPAVILION
Резеривай на http://m.me/HashtagPAVILION или 0876 475 990 22:00 часа

Barabar SILUET live
22:00 часа
SAXA BEACH & Food Court Friday Commerce Party - DJ Stim 22:30 часа
Beach Bar Caribe Burgas Deep Zone Project - Best of Music
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17 юли /събота/ 10:30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6, зала 2, ет. 1
Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев
За контакт: 0887/ 882890

18:00 часа
ЕЦ „Флора“, Приморски парк
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“ "Мъничетата"
Билети: на място

19:00 часа с. Маринка
Празничен концерт по повод Св. Марина
Организатор: НЧ „Съзнание 1927“

20:00 часа
Остров Света Анастасия
Концерт на Белослава
https://bit.ly/3gJl4rS

20:30 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
Бургаски музикални празници "Емил Чакъров" 2021: „Травиата“
Билети на каса Опера, тел.: 0884/025918
В деня на събитието от 18:00 часа на каса Летен театър

22:00 часа
HashtagPAVILION, Крайбрежна алея /до Мостика/
TINO
Вход: 10 лв. предварителна продажба и 12 лв. на място
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Craft beer bar „Papa Beer”,
ул. „Милин камък“ № 1 Nevermind&Zak - музика на живо
За контакт: GSM 088 721 0506

22:00 часа
Barabar
ТОНИ live

22:00 часа
SAXA BEACH & Food Court Code DIRTY DANCE - DJ VLD

18 юли /неделя/
19:30 часа
HashtagSTUDIO, ул. „Абоба“ № 1
Неделен QUIZ 51 Въпроса през Юли в HashtagSTUDIO
За контакт: GSM 089 465 8049

20:00 часа
SAXA BEACH & FOOD COURT ONE NIGHT STAND SPECIAL БУРГАС

22:00 часа
Barabar
Stereo Deficit (Serbia) - Arctic Monkeys tribute

ИЗЛОЖБИ
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Екзотична изложба на пеперуди и най-големите африкански охлюви
Вход: с билети
Работно време: Понеделник - неделя,

от 9.00 часа до 19.00 часа
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Изложба на папагали
Работно време: понеделник – неделя

от 10:00 часа до 14:00 часа и от 16:00 часа до 20:00 часа;

понеделник – неделя
от 12:00 часа и от 17:00 часа
oпознавателен тур, в които служител разказва
любопитни факти за всяка птица и как се грижат за тях
Вход с билети на място

Шоу с папагали
Работно време: Понеделник – петък,
от 18:00 часа и от 19:00 часа

събота и неделя
от 12:00 часа, от 18:00 часа и от 19:00 часа
Вход с билети на място

РИМ - Бургас
Исторически музей, ул. „Лермонтов“ № 31
Изложба "Строителните занаяти на Стара планина"
Вход с билети
Работно време: понеделник – неделя,
от 10:00 часа до 19:00 часа

РИМ - Бургас
Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21
Изложба “Среброто на траките”
Вход с билети
Работно време: понеделник - неделя

page 7 / 10

от 10:00 часа до 19:00 часа

Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
Изложбата “Дипломация през сърцата на два народа”
посветена на 110 години от установяване на
дипломатически отношения между България и Испания

Дружество на бургаските художници, ул. „Александровска“ № 22
Изложба "Небе"
Обща изложба на Лилия Моллова, Мирослава Андонова,
Дора Славова и Анелия Николова
Вход свободен

Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6 Зала 2 , ет 1
Изложба 100 корици списание “ВИЖ“
Откриване: 17 юли, 19:00 часа
Вход свободен
Работно време: понеделник - петък
от 10:00 часа до 18:00 часа
Събота
от 10:00 часа до 17:00 часа

Арт галерия "Неси", ул. „Хан Крум“ № 3
Изложба живопис на фамилия Фотеви
Вход свободен
Работно време: понеделник – петък
от 10:00 часа до 18.30 часа

Събота
от 10:00 часа до 14:00 часа

page 8 / 10

Културен дом НХК, пл. „Тройката“ № 1, фоайе ет. 2
Изложба на полицейски и пожарникарски шапки
от Международна полицейска асоциация - регион Бургас
към Международна полицейска асоциация секция България
Вход свободен

Културен център „Морско казино“, Приморски парк
зала „Александър Георгиев – Коджакафалията“, ет. 0
Изложба “Home sweet Home”
Вход свободен
зала „Георги Баев“, ет. 0

Изложба маслена живопис „Сезон 4”
Автор: Радостин Иванов
Вход свободен
Работно време: понеделник – петък
от 10:00 часа до 18:00 часа

Събота
от 10:00 часа до 17:00 часа

Неделя
от 10:00 часа до 14:00 часа

Алея пред КЦ „Морско Казино”
Изложба „Бриз в житата“

Къща-музей „Петя Дубарова“, ул."Гладстон" № 68
Работно време: понеделник - петък
от 9.00 часа до 17.00 часа
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РИМ - Бургас, Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21
Етнографска експозиция, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 12-14
Историческа експозиция, ул. „Лермонтов“ № 31
Природонаучна експозиция, ул. „Фотинов“ № 30
Работно време: понеделник - неделя
от 10:00 часа до 19:00 часа

В дните от 16 до 18 юли не пропускайте и:
Да посетите Остров Света Анастасия единственият обитаем остров в Черно море.
За повече информация и резервации: 0882 004 124;

Да се насладите на 3D mapping прожекцията в ТК „Акве калиде“. Заслужава си!;
Да пилотирате виртуално самолет в Авиомузей Бургас;
Да посетите ЗОО парк Бургас;
Да се потопите в света на забавната наука в ПланетУм;
Да се порадвате на красотите в Каза Декор, разположен в Burgas Plaza Mall.

Да отседнете в:
Хотел „Аква” на специална цена от 120 лв.
/вечер за двама в луксозна стая със спалня или две отделни легла,
включена закуска и вечеря, посещение на СПА център и безплатен паркинг

Хотел "Луксор" и се възползвате от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период
Хотел "Булаир" и се възползвате от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период + още много
изненади
Хотел "България" и се насладите на уют и релакс в сърцето на града, на изключително атрактивни
пакетни цени https://bit.ly/3vDEOTd
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