Предстои еньовденски Биле фест на остров Света
Анастасия
Четвъртък, 23 Юни 2022

От 24 до 26 юни ще се проведе най-вълшебният фестивал на Бургас - Биле фест на остров Света
Анастасия. В духа на Еньовден ще бъдете посрещнати с ритуали за здраве и плодородие, интересни
гости, музикални изпълнения и билков базар. Отвари, лечебни екстракти и мехлеми ще забъркат
майстори от близо и далеч. Посетителите от всеки курс на общинския катамаран „Бургус“ ще могат да
се включат и в специалното островно хоро, което ще допълни доброто празнично настроение.

Програма:

24 юни /петък/
11:00 ч. - Ритуал "Еньова булка" - СФА „Китка“, с художествен ръководител Мария Маркова-Халачева
10:00 - 20:00 ч. - Базар.

25 юни /събота/
Ансамбъл "Странджа" представя "Магията на Странджа" - концерт с народни песни от магичната
планина.
10:00 - 20:00 ч. - Базар.
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26 юни /неделя/
Люляковските баби ще приготвят пред вас традиционен български сладкиш, наречен Кишкек.
10:00 - 20:00 ч.- Базар.

Участниците в базара тази година са:
* Valnuts, енергия от ядки - здравословни закуски, тахани, кремове, масла
* Пчеларска ферма Стоянови
* Gourmoli - производство на био студено пресовани орехови масла и здравословни продукти
* Чери Арт - колиета и бижута с шевици
* Алекс 1977 ЕООД - козметика и хранителни добавки с екстрат от охлюви и билки
* Фирма "Шевица 21", облекла и сувенири, свързани с българския фолклор
* Галерия "Усмихнати Осмици" - авторска керамика, картини. ароматни свещи
* КниЖАРничка Ъгълче за хоби, арт материали
* Натурални сапуни "Красива"
* VRG Creations - бижута с полускъпоценни камъни
* Thracian Legends organic wines - вино, шипков мармалад
* Пъстрото - бижута, дървени играчки
* „ЕМ-ДИ” ООД - аксесоари и сувенири
* Арт магазин "Вълшебство" - оригинални идеи за подаръци, картини, ръчно изработени картички,
албуми, бижута, аксесоари, декорация
* Тони Видева с диетична храна, банички, кексове, сувенири
* Пропи - козметични продукти с прополис и етерични масла
* Везбеница - билкови продукти и бижута с шевици
* ТК "Акве Калиде" - естествени минерали, бижута, зеолит, сапуни

И в трите дни кораб "Бургус" ще отплава за острова от "Магазия 1" в 10:00; 11:30; 13:30; 15:00 и 17:00
часа.
Заповядайте да се забавляваме заедно!
За повече информация и резервации: 0882 004 124, reservations@gotoburgas.com
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ДРУГИ ИНТЕРЕСНИ СЪБИТИЯ В БУРГАС ПРЕЗ УИКЕНДА
Културна програма:

1 – 30 юни
НЧ „Фар 1946“, ул. „Странджа планина“ № 20
Зала „Ваньо Вълчев“
Изложба на Арт ателиета към читалището

1 юни – 30 септември
Регионален исторически музей – Бургас
Историческа експозиция, ул. „Лермонтов“ № 31
Изложбата "Манастирската култура на Балканите" на Исторически музей – Самоков

1 юни – 31 октомври
Регионален исторически музей – Бургас
Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21
Изложба „Средновековна сграфито керамика от Българското Черноморие“

24 юни – петък

18:30 часа до 22:30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Зала 1, ет. 0
Рисуване с вино „Wine Gogh”
За записване: 0889444819

21:00 часа
HashtagPAVILION, Крайбрежна алея /до Моста/
Welovethe 90's * DJ Stenly *
За контакт: GSM 089 465 8049
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25 юни - събота

10:00 часа - 18:00 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Художествено ателие с ръководители Добрин Вътев и Митко Иванов

10:30 часа
кв. „Крайморие“
Празник на кв. „Крайморие“
"Здравей, море" - празничен концерт и спортен празник за децата
Организатор: НЧ „Петър Янев 1939“, кв. „Крайморие“

18:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Ревю на Модна къща „Mon Аmour “ - (Showroom)

18:30 часа
Експозиционен център "Флора", Приморски парк
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„НАРИСУВАЙ МИ ЧОВЕК“
Билетна каса
тел. 056 / 84 12 35

19:00 часа
кв. „Крайморие“
Празник на кв. „Крайморие“
Празничен концерт
Организатор: НЧ „Петър Янев 1939“ – „Крайморие“

19:00 часа
Културен дом НХК, пл. „Тройката“ № 1
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Зрителна зала „Тончо Русев“
„Сватба със закъснител“ – комедия от Робин Хоудън

21:00 часа
HashtagPAVILION, Крайбрежна алея /до Моста/
Emil Prize *
За контакт: GSM 089 465 8049

26 юни - неделя

18.00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45
Конферентна зала
Международен младежки литературен фестивал „Приятелството - смисъл и спасение“

18.00 часа - Откриване на фестивала, среща - разговор с режисьора проф. Иван Ничев

18.30 часа - Прожекция на филма „Българска рапсодия”

В дните от 24 до 26 юни не пропускайте и:
Да се насладите на 3D mapping прожекцията в ТК „Акве калиде“. Заслужава си!;
Да научите повече за рибарските традиции и обичаи в КТК "Ченгене скеле";
Да пилотирате виртуално самолет в Авиомузей Бургас;
Да посетите ЗООпарк Бургас;
Да се потопите в света на забавната наука в ПланетУм.
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