
ЕЖЕСЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
3 - 9 август 2020 година

3 – 5 август

Алея пред КЦ „Морско Казино“, Приморски парк
Фотоизложба „СВЕТЪТ... в 24 кадъра“
Автор: Стефан Диомов

3   – 7 август

9:00 часа – 18:00 часа
Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски"
ул. „Митрополит Симеон“ № 24, ет. 1 и ет. 2
"Регионална изложба Акварел на името на Ненко Токмакчиев"

3   – 8 август

10:30 часа – 18:30 часа
галерия „Пролет“, ул. „Лермонтов“ № 32
Изложба живопис "Споделени пейзажи"
Автор: Явора Петрова

Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
Национален куклен фестивал „Дни на куклите“, Бургас 2020

3   – 11 август

10:30 часа – 18:30 часа 
Дружество на бургаските художници, ул. „Александровска“ № 22
Сборна изложба „Акварел“

3   – 12 август

10:00 часа - 18:00 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6 ,зала 2, ет.1
Постоянна експозиция на Георги Баев

3 – 18 август

10:00 часа - 19:00 часа

Галерия „Неси“, ул. „Хан Крум“ № 3 / ул. „Александровска“

Изложба на Здравка Василева и Георги Щърбев

3   - 23 август

10:00 часа - 19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Изложба „Живи пеперуди“
Вход с билети - цени:
2.00 лв. учащи и пенсионери



5.00 лв. редовен
8.00 лв. семеен билет /2-възрастни и 2-деца/
Деца по 7 години и хора с увреждания безплатно

3   - 3  1   август

9:00 часа – 18:00 часа
Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски"
ул. „Митрополит Симеон“ № 24, ет. 3
Постоянна изложба "Странджанска икона"

10:00 часа - 18:00 часа
КЦ „Морско казино“, Фоайе на зала „Георги Баев“, ет. 0
„Да узнаем, докато играем“
Изложба на детски играчки от древността до вчера
вход: свободен

10:00 часа - 21:00 часа
Културен център „Морско казино“,зала „Христо Фотев“, ет. 0
„Snake house” - Изложба на отровни змии
Вход: с билети

10:00 часа – 21:30 часа
Културен център „Морско казино“, зала „Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0
Изложба "ЗА – РИБЯВАЩО. Най-красивите екзотични риби на планетата“
Вход: с билети

от 18:00 ч., 19:00 ч. и 20:00 ч. в почивни дни
от 19:00 ч. и от 20:00 ч. в делничните дни
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1  
Шоу с папагали
Цени на билети:
възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв. 
хора с увреждания и деца под 3 години – безплатно

Алея пред КЦ „Морско Казино“, Приморски парк
Фотоизложба „Вдъхновението Деултум“

40 години археологически проучвания

3 август   – 30 септември

9:00 часа – 21:00 часа
Парк Езеро
Фестивал на пясъчните фигури
Цени за посещение:
- Деца до 7 - год. възраст и хора в неравностойно положение - безплатно;

- Деца 7-18 год. - 1,5 лв.

- Пенсионери - 1,5 лв.

- Група над 10 човека - 2,5 лв.

- Нормален билет - 3,5 лв.

- 2 възрастни + дете над 7-год. - 7 лв.



- 2 възрастни + 2 деца над 7-год. - 8,5 лв.

- 2 възрастни + 3 деца над 7-год. - 10 лв.

3 август – понеделник

17:30 часа – 19:30 часа

Арт студио и галерия "GARYELI", ул. "К. Фотинов" № 29

Очакваме всички малките художници, за да творим заедно

телефон за контакт: 0879 215 719

18:00 часа

КЦ „Морско казино“, Зала „Георги Баев“, ет. 0

Изложба на участниците за графична концепция на Туристически бранд „Бургас“

вход: свободен

19:00 часа
Открита сцена "Охлюва", Приморски парк
Национален куклен фестивал „Дни на куклите“, Бургас 2020
19:00 часа

„Телефон 112“ 

Театър „Весел“, Велико Търново

20:00 часа

„Неродена Мома“ 

Теарър „Арте вива“, София

19:30 часа - 22:00 часа
сцената на "БулевАрт", ул. "Богориди"

За вас ще свири Илиян Дянков

19:30 часа - 22:30 часа
HashtagSTUDIO, ул. Абоба № 1
Quiz Понеделници през Август в HashtagSTUDIO

20:30 часа
Летен театър, Приморски парк
„Ти грееш“ – концерт на Графа
Билети в мрежата на ЕВЕНТИМ

21:00 часа
"Fabric" Club, бул. „Стефан Стамболов“ № 53
Hip-Hop History Repeating
ЪпсурТ – NDOE - Мария Драгнева - DJ CASS

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, зала 2
Откриване на фотографска изложбата „Копнеж по Италия“

https://www.facebook.com/HashtagSTUDIOBurgas/?eid=ARDVAbvmQpPD--U-vJnUxeVPbCeJrdBdCcCf9eRfefRei07rZHxmOsRrft834HX5rBrlAxxRsE-awdcK&fref=tag
https://www.facebook.com/DJ-CASS-155013281220296/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1494945639
https://www.facebook.com/ndoeofficial/
https://www.facebook.com/upsurtofficial/


Изложбата се организира от Италиански културен институт
със съдействието на Община Бургас

4 август – вторник

17:30 часа – 19:30 часа

Арт студио и галерия "GARYELI", ул. "К. Фотинов" № 29

Очакваме всички малките художници, за да творим заедно

телефон за контакт: 0879 215 719

18:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Концерт на група „Горещ пясък“
Вход свободен

18:00 часа

Пред Летен театър, Приморски парк

Концерт на Духов оркестър Бургас

19:00 часа
Открита сцена "Охлюва", Приморски парк
Национален куклен фестивал „Дни на куклите“, Бургас 2020
19:00 часа

„Лече-бубулече“ 

Театър „Хамелеон“, Пловдив

20:00 часа

„Бон бон оле“

Държавен куклен театър - Бургас

19:30 часа - 22:00 часа
сцената на "БулевАрт", ул. "Богориди"

За вас ще свири Илиян Дянков

20:00 часа
Летен театър, Приморски парк
Община Бургас и Държавна опера – Бургас представят
Бургаски музикални празници „Емил Чакъров” 2020
„Макс и Мориц“ - опера за деца от Александър Йосифов
либрето: Банчо Банов, диригент-постановчик: Цанислав Петков, режисьор: Александър 
Текелиев, сценография: Иван Токаджиев, костюми: Анна-Мария Токаджиева, танци: Галина 
Калчева, пом.-режисьори: Лина Пеева, Петър Тихолов
Действащи лица и изпълнители:
Макс – Стефка Христозова, Мориц – Весела Апостолова, писателят Буш: Бранимир Недков, 
Леля Грета – Лина Пеева, Хлебарят – Диман Панчев, Музикантът – Яни Николов, Майстор 
Бьок – Петър Тихолов, Художникът – Мирослав Димитров
С участието на Балета на Държавна Опера – Бургас



20:00 часа

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея /до Мостика/

QUIZ на открито с 51 Въпроса

20:00 часа - 23:00 часа
Papa Beer, ул. „Милин Камък“ № 1

Kaloyan Nikolov Live

22:00 часа
Beach Bar Caribe, Крайбрежна алея
Latino Party on the Beach

4 – 9 август

10:00 часа - 18:00 часа 

КЦ „Морско казино“, Зала „Георги Баев“, ет. 0

Изложба на участниците за графична концепция на Туристически бранд „Бургас“

вход: свободен

4 - 31 август

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, зала 2
Фотографска изложбата „Копнеж по Италия“
Изложбата се организира от Италиански културен институт, 
със съдействието на Община Бургас

5 - 9 август

Морска гара

Street Food & Music Festival 2020 - Бургас

5 август – сряда

10:00 часа – 13:00 часа

Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6, Арт градина

Арт ателие „ЦвЕтНо“ с ръководител Таня Стоянова

За записване: 0889444819

18.30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh – ателие за рисуване и вино
„Лятна къща“

19:00 часа
Открита сцена "Охлюва", Приморски парк

https://www.facebook.com/events/339849973679362/
https://www.facebook.com/events/749466022539122/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/BeachBarCaribe/
https://www.facebook.com/papacraftbeer/?eid=ARBBgVk8noT-UiN8Jw2K67WYS65i92qSHMjx5RcfLjXqrGbPzgsiwHPxByhd--bN7wuS27qgmmo9YX-M&fref=tag
https://www.facebook.com/events/653276965280776/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22279%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARBTsZlYLoJKkGuEdaPGkZPj5UmW1mGEcMjCltTsDc3mFap5mezYmN7uUCq2wLv-5QMreEXqvvjNqu4I1pXZ43Kb6ciyS0v48HO3hAEqsf-cn-Me8azh4OrO_SVHgpnZV77VluLOv10dFWys2Ts5Fj7DaWgk_aeHQouNMXesz3P0d2PrcnVXGvBUy6DiPJjb2zwTC_2F3-xInxaFMBRv0ZwLvY37S1MinMJHV0_HccYGgxJvIJ1dJ5muQeb_4feaQ_7ImawsUwahqTueJMm-wW6ZIiMryD6ltgt9U4Le6mTlXVIUZXkeY3kbYytmUW6zzg6EEUDO0QowMPZFbP5Gn4NLpelgcvz4YYhjO4EL2H8gYnRRyzehQA&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/HashtagPAVILION/?__tn__=HH-R&eid=ARDBrzOyM9yFnp_IV8b9P84Y9LmVSDOUqg_lGqLyHjpVpchbeC65uo8oLjKZsYczFjlnxKruoFVun5Zf&__xts__%5B0%5D=68.ARBTsZlYLoJKkGuEdaPGkZPj5UmW1mGEcMjCltTsDc3mFap5mezYmN7uUCq2wLv-5QMreEXqvvjNqu4I1pXZ43Kb6ciyS0v48HO3hAEqsf-cn-Me8azh4OrO_SVHgpnZV77VluLOv10dFWys2Ts5Fj7DaWgk_aeHQouNMXesz3P0d2PrcnVXGvBUy6DiPJjb2zwTC_2F3-xInxaFMBRv0ZwLvY37S1MinMJHV0_HccYGgxJvIJ1dJ5muQeb_4feaQ_7ImawsUwahqTueJMm-wW6ZIiMryD6ltgt9U4Le6mTlXVIUZXkeY3kbYytmUW6zzg6EEUDO0QowMPZFbP5Gn4NLpelgcvz4YYhjO4EL2H8gYnRRyzehQA


Национален куклен фестивал „Дни на куклите“, Бургас 2020
19:00 часа
„Хитранка Лисанка“
Театър „Ако“ - София
20:00 часа
„Пингвинчето Фраки“
Театър „Весел“ - Велико Търново

19:30 часа - 22:00 часа
сцената на "БулевАрт", ул. "Богориди"

За вас ще свири Илиян Дянков

21:00 часа
Летен театър, Приморски парк
„Снимка от лятото“ 
Концерт на Веселин Маринов
Билети на касата на Драматичен театър и ticketportal.bg

21:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Концерт на Cinga Manga Funk
C.M.F. са
Ева Перчемлиева - вокал, перкусии; Ангел Демирев – китари; Пепи Миланов – китари; 
Христо Минчев - бас китара; Кирил Добрев - барабани
Билети на каса Часовника и на място в деня на концерта

21:00 часа
HashtagPAVILION, Крайбрежна алея /до Мостика/

Open Stage Wednesday

22:00 часа
Beach Bar Caribe, Крайбрежна алея
Funky Disco Night
DJ ILKO

6 - 9 август

Акваторията на Бургаския залив

XXVII Mеждународна регата “Порт Бургас” 2020

6 август – четвъртък

17:30 часа
Остров Света Анастасия
Островна магия / Рисуване с акрил
АРТ СтудиоBecreative - Арт ателие за рисуване

18:00 часа

Пред Летен театър, Приморски парк

https://www.facebook.com/events/305893180534108/
https://www.facebook.com/events/749433969146136/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22unknown%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22hovercard%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/events/749433969146136/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22unknown%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22hovercard%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/BeachBarCaribe/
https://www.facebook.com/events/1875530399237712/?acontext=%7B%22ref%22%3A29%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22notif_id%22%3A1596524412743920%2C%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/HashtagPAVILION/


Концерт на Духов оркестър Бургас

18.30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Wine Gogh – ателие за рисуване и вино
„Дъщеря на слънцето“

19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
Представяне на стихосбирката „Цветна“ с автор Атанасия Петрова

19:00 часа
Открита сцена "Охлюва", Приморски парк
Национален куклен фестивал „Дни на куклите“, Бургас 2020
19:00 часа
„Капчици смях“
Янко Митев - Хасково
20:00 часа
„Сливи за смет“
Фондация „За Родопите“ - с. Бостина

19:00 часа
Пивоварната / The Brewery, ул. „Хан Крум“ № 6

Quiz вечери с Quiz Me? |

19:30 часа - 22:00 часа
сцената на "БулевАрт", ул. "Богориди"

За вас ще свири Илиян Дянков

21:00 чaса

Летен театър, Приморски парк

„Поручик Бенц“

21:30 чaса

Beach Bar Caribe, Крайбрежна алея

Gin & Tonic Experience – Petrovsky

22:00 часа

Beach Bar Caribe, Крайбрежна алея

Old School Hip Hop - DJane Helly

22:30 чaса

Hashtag PAVILION, Крайбрежна алея /до Мостика/

Иван Николов – 5prite

https://www.facebook.com/events/760210164727788/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22unknown%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22hovercard%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/BeachBarCaribe/
https://www.facebook.com/events/342335846769462/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22unknown%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22hovercard%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/BeachBarCaribe/
https://www.facebook.com/events/320048292512734/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22unknown%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22hovercard%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/TheBreweryBurgas/?eid=ARB-xaAPWjBYJ_z7RU6TCbRsjqIBp-Em-xJ7e00yjBkQzE4gBa9okmKLnA2xQFI9XUitFAQxGSbtR1_J&fref=tag


Вход свободен

За резервация http://m.me/HashtagPAVILION или на телефон: 0894658049

6 – 31 август

Алея пред КЦ „Морско казино“

Фотоизложба „Вдъхновението Деултум“

40 години археологически проучвания 

7 - 9 август

SPICE УИКЕНД

Морска гара
SPICE MUSIC FESTIVAL
Билети за SPICE Music Festival 2020 могат да бъдат закупени от EpayGo

и в офис мрежата на EasyPay в цялата страна

Графична база "Тодор Атанасов", Приморски парк

Local Fest - фестивал за любителите на музиката, храната и изкуството

Арт уъркшопи, лайв изпълнения, вкусна храна, коктейли и още много изненади

7 август – петък

SPICE УИКЕНД

17:00 часа
КЦ „Морско казино, “Зала „Георги Баев“, ет. 0

Излъчване на XXVII Международна регата „Порт Бургас - Купа Булстрад“

17:00 часа

Papa Beer, ул. „Милин камък“ № 1

Експозиция "От НАФТАлина"

гостува русенският художник Горан Памуков

Изложбата ще бъде експонирана до 12 август

18:00 часа – 23:00 часа

Metalhead Brewery, Парк Минерални бани

Sea of Black 2020 Pre-party

19:00 часа
Открита сцена "Охлюва", Приморски парк

https://epaygo.bg/1506006798


Национален куклен фестивал „Дни на куклите“, Бургас 2020
19:00 часа
„Лече - Буболече“
Театър „Хамелеон“ - Пловдив
20:00 часа
„Разбойническа история“
Театър „Мале мале“ - София

19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1  
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества 
на папагалите по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв. 
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен

19:30 часа - 22:00 часа
сцената на "БулевАрт", ул. "Богориди"

За вас ще свири Илиян Дянков

20:00 часа

Морска гара

SPICE MUSIC FESTIVAL

Изпълнители: Las Ketchup, Layzee Aka Mr.President, Lou Bega, Reel 2 Real Ft. The Mad 
Stuntman, Rozalla, Sonique, Братя Аргирови

20:00 часа
Летен театър, Приморски парк
„Пощенска кутия за мръсни приказки“
Участват: Мария Силвестър, Мила Михова,Цветелина Цветкова Димитър Калбуров, Мая 
Бежанска, Любен Дилов-син, Димо от ПИФ, Стефан Илчев, Гери Турийска, Камен Алипиев-
Кедъра, Пламен Манасиев и Китодар Тодоров
Билети в мрежите на тикетпортал и urboapp.com

20:30 часа

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”, ул. „Богориди“ № 21

Представя пълнометражния анимационен филм на Уолт Дисни „Спящата красавица“ /1959 г./

21:00 часа

Barabar, Приморски парк /до Летен театър/

DJ SKILL

22:00 часа – 4:00 часа

Hashtag PAVILLION, Крайбрежна алея /до Мостика/

https://www.facebook.com/barabarburgas/?eid=ARBtVxSHU-9V0eRZzZa4eHxII4cZTs18m1rhsGNUVrldlXJoFmXMRr0EZCHVaZ5EW_fgxgui4OEk6j30&fref=tag
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Furboapp.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N4nkaBDp53HAM0Eq0XqksoOZdvRDuzFgUPzMzJw1MSLkpt2YvJrir1Ck&h=AT39PHG0Hd2A8L-_BPBSfucJsWx6yNJ6h7eFqz-BVjn0ek-6XZq9DeZg0q-vY459cIV1KggHQ0wnjz-jYhqmAJ_nH7IN0fbyZNtH_qpITBiY2llvlGZFXeWFoaOKkBZCm2sN


3 Years Hashtag - Grand Birthday Party

22:30 часа 
Beach Bar Caribe, Крайбрежна алея

Afro House Party - Dj Lite

23:00 часа

Metalhead Brewery, Парк Минерални бани

Sea of Black 2020 Pre-party

23:00 часа – 4:00 часа
Fabric Club, бул. „Стефан Стамболов“ № 53
F.O. & PEEVA

Графична база "Тодор Атанасов", Приморски парк

Local Fest - фестивал за любителите на музиката, храната и изкуството

Арт уъркшопи, лайв изпълнения, вкусна храна, коктейли и още много изненади

Програма

-Open Mic отворена сцена за артисти - 14:00 ч.

-Базар арт зона - 15:00 ч.

-Модерен стенопис: workshop със SuperGteam - 10:00 ч.

-Панаир на солта: организатор "Българска фондация Био Разнобразие" -16:00 ч.

-Информационен щанд от проект ,,Твоята храна" - 16:00 ч.

-Презентация и дегустация на млечни продукти от ферма "Каменяк"

-Red bull Аlеко а.к.а. Калата - Dj party на открито - 15:00 ч.

-Храна от Shiro production съвместно с "Кардамон"

-Сладолед - ice and go - 12:00 ч.

-Подвижен коктейл-бар от "Кардамон" - 16:00 до 04:00 ч.

-Art Gallery GARYELI "Рисувай с нас" - 16:00 до 21:00 ч.

-Музикален лайв на Yavi & Collective //Яви, Веси Бонева, Боил Каранейчев, Асен Хайдутов, 
Константин Бончев, Щерион Пилидов, Атанас Миларов - 22:00 до 24:00 ч.

- Dj Ivo Happy 20:00 ч.

-DJ Funktool George Smooth 24:00 ч.

-Dj Danny Slim 02:00 ч.

8 – 22   август

Остров Света Анастасия
Фотоизложба „Дом на светлината“

https://www.facebook.com/St.AnastasiaIsland/
https://www.facebook.com/events/1622632764553234/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22unknown%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22hovercard%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/fabricclubburgas/
https://www.facebook.com/events/2732710440163230/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22unknown%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22hovercard%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/BeachBarCaribe/


8 август – събота

SPICE УИКЕНД

9:00 часа
площад „Тройката“, ул. „Сливница“ № 2
Пешеходен тур на град Бургас
Пешеходна разходка „Погледни Бургас и морето“ с лицензиран екскурзовод – любопитни и 
исторически факти за подбрани архитектурни и културни забележителности в сърцето на 
града и морската градина.

9:00 часа
площад „Тройката“, ул. „Сливница“ № 2
Полудневна екскурзия до Бургас и Акве Калиде

11:00 часа
борда на кораб „Анастасия“, Морска гара
Плаваща трибуна за Международна регата “Порт Бургас”

14:00 часа
площад „Тройката“, ул. „Сливница“ № 2
Полудневна екскурзия до Бургас и Акве Калиде

16:00 часа
площад „Тройката“, ул. „Сливница“ № 2
Пешеходен тур на град Бургас
Пешеходна разходка „Погледни Бургас и морето“ с лицензиран екскурзовод – любопитни и 
исторически факти за подбрани архитектурни и културни забележителности в сърцето на 
града и морската градина.

16:00 часа – 23:00 часа
Летен театър, Приморски парк
Sea of Black Festival 2020
Вход свободен!

17:00 часа
КЦ „Морско казино, “Зала „Георги Баев“, ет. 0

Излъчване на XXVII Международна регата „Порт Бургас - Купа Булстрад“

18:00 часа, 19:00 часа и 20:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества 
на папагалите по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв. 
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен

19:00 часа
Открита сцена "Охлюва", Приморски парк
Национален куклен фестивал „Дни на куклите“, Бургас 2020
19:00 часа
„Сапунена фантазия“

https://www.facebook.com/events/201887461117603/?acontext=%7B%22ref%22%3A29%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22notif_id%22%3A1596524412743920%2C%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/201887461117603/?acontext=%7B%22ref%22%3A29%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22notif_id%22%3A1596524412743920%2C%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Театър „Мале Мале“ - София
20:00 часа
„Аз душата“
Фондация „За Родопите“, с. Бостина
21:00 часа
ОТТУК ОТТАМ
Театър „Трио“ - Бургас
ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

19:30 часа - 22:00 часа
сцената на "БулевАрт", ул. "Богориди"

Deep Voices Night с Росен Пенчев. Acoustic live!

20:00 часа

Морска гара

SPICE MUSIC FESTIVAL

Изпълнители: Culture Beat, Black Box, C-BLOCK, C+C Music Factory, Corona, Maxx, 
Technotronic, АКАГА

21:00 часа

Остров „Света Анастасия“

Концерт „Любовна история“

Музика от класическото френско кино – на Държавна опера – Бургас

21:00 часа
HashtagPAVILION, Крайбрежна алея /до Мостика/
Birthday Afterparty - Роза & Бодли Live и Stand-up Show с Аладин

22:00 часа
Beach Bar Caribe,  Крайбрежна алея
Latino Party on the Beach

23:00 часа
Fabric Club, бул. „Стефан Стамболов“ № 53
DJ Mascota и МC P

23:00 часа
AMAYA BEACH, кв. Крайморие
STEPHAN GEE, VERSUS and FRIENDS

Графична база "Тодор Атанасов", Приморски парк

Local Fest - фестивал за любителите на музиката, храната и изкуството

Арт уъркшопи, лайв изпълнения, вкусна храна, коктейли и още много изненади

Програма

https://www.facebook.com/AmayaBeachBurgas/
https://www.facebook.com/events/3297163213659926/?acontext=%7B%22ref%22%3A29%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22notif_id%22%3A1596524412743920%2C%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/fabricclubburgas/
https://www.facebook.com/events/749466022539122/?acontext=%7B%22ref%22%3A29%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22notif_id%22%3A1596524412743920%2C%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/BeachBarCaribe/
https://www.facebook.com/HashtagPAVILION/?eid=ARBo3nbEHPOunBZITJ29UTxAwkMQUPT7vFK8VPFgPg-PlBFfiIgLTwqWCO9UN-Ts5U7WG5qqBIKHz9sB


-Open Mic отворена сцена за артисти -14:00 ч.

-Базар арт зона - 15:00 ч.

-Модерен стенопис: workshop със SuperGteam - 10:00 ч.

-Панаир на солта организатор: "Българска фондация Био Разнобразие" -16:00 ч.

-Информационен щанд от проект ,,Твоята храна" - 16:00 ч.

-Презентация и дегустация на млечни продукти от ферма "Каменяк"

-Red bull Аlеко а.к.а. Калата -Dj party на открито - 15:00 ч.

-Храна от //Shiro production// съвместно с "Кардамон" Бургас

-Сладолед- ice and go - 12:00 ч.

-Подвижен коктейл-бар от "Кардамон" - 16:00 до 04:00 ч.

-Art Gallery GARYELI ~ "Рисувай с нас" - 16:00 до 21:00 ч.

-музикален лайв Red light District Project - 22:00ч.- 24:00 ч.

-Dj Sam The Man - 24:00 ч.

-Dj Ryaz - 02:00 ч.

9 август – неделя

SPICE УИКЕНД

9:00 часа
площад „Тройката“, ул. „Сливница“ № 2
Пешеходен тур на град Бургас
Пешеходна разходка „Погледни Бургас и морето“ с лицензиран екскурзовод – любопитни и 
исторически факти за подбрани архитектурни и културни забележителности в сърцето на 
града и морската градина.

9:00 часа
площад „Тройката“, ул. „Сливница“ № 2
Полудневна екскурзия до Бургас и Акве Калиде

11:00 часа
борда на кораб „Анастасия“, Морска гара
Плаваща трибуна за Международна регата “Порт Бургас”

14:00 часа
площад „Тройката“, ул. „Сливница“ № 2
Полудневна екскурзия до Бургас и Акве Калиде

16:00 часа
площад „Тройката“, ул. „Сливница“ № 2
Пешеходен тур на град Бургас
Пешеходна разходка „Погледни Бургас и морето“ с лицензиран екскурзовод – любопитни и 
исторически факти за подбрани архитектурни и културни забележителности в сърцето на 
града и морската градина.

17:00 часа
КЦ „Морско казино, “Зала „Георги Баев“, ет. 0

https://www.facebook.com/events/201887461117603/?acontext=%7B%22ref%22%3A29%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22notif_id%22%3A1596524412743920%2C%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/201887461117603/?acontext=%7B%22ref%22%3A29%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22notif_id%22%3A1596524412743920%2C%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Излъчване на XXVII Международна регата „Порт Бургас - Купа Булстрад“

18:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк

Концерт на група "Горещ пясък"

Вход свободен

18:00 часа, 19:00 часа и 20:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, Зала 1
Шоу с папагали
Атракцион, който запознава хората с изключителните качества 
на папагалите по един забавен и артистичен начин.
Вход: билети преди шоуто
Възрастни и деца над 3 години - 4.00 лв. 
Хора с увреждания и деца под 3 години - вход свободен

19:30 часа - 22:00 часа
сцената на "БулевАрт", ул. "Богориди"

За вас ще свири Илиян Дянков

20:00 часа

Морска гара

SPICE MUSIC FESTIVAL

Изпълнители: Double You, Kosheen, Nana, Vengaboys, Masterboy, АНТИБИОТИКА 

20:00 часа
HashtagPAVILION, Крайбрежна алея /до Мостика/
Language Cafe - Birthday Final Meet-up

20:30 часа

Летен театър, Приморски парк

„Балкански синдром“

Спектакъл от Станислав Стратиев, режисьор Христо Симеонов

21:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк

"Бургаски музикални вечери" представя: Концерт на пианиста Иван Дончев 
(Италия/България) - 250 години от рождението на Лудвиг Ван Бетовен

Вход свободен

Графична база "Тодор Атанасов", Приморски парк

https://www.facebook.com/HashtagPAVILION/?eid=ARBo3nbEHPOunBZITJ29UTxAwkMQUPT7vFK8VPFgPg-PlBFfiIgLTwqWCO9UN-Ts5U7WG5qqBIKHz9sB


Local Fest - фестивал за любителите на музиката, храната и изкуството

Арт уъркшопи, лайв изпълнения, вкусна храна, коктейли и още много изненади

Програма

-Open Mic -отворена сцена за артисти - 14:00 ч.

-Базар арт зона - 15:00 ч.

-Модерен стенопис: workshop със SuperGteam - 10:00 ч.

-Информационен щанд от проект ,,Твоята храна" -16:00 ч.

-Презентация и дегустация на млечни продукти от ферма "Каменяк"

-Red bull Аlеко а.к.а. Калата -Dj party на открито -15:00 ч.

-Храна от "Shiro production" съвместно с "Кардамон" Бургас

-Сладолед - ice and go -12:00 ч.

-Подвижен коктейл-бар от "Кардамон" - 16:00 до 04:00 ч.

-Art Gallery GARYELI "Рисувай с нас" - 16:00 до 21:00 ч.

-Кино на открито - 20:30 ч.

-Лайв изпълнение от Жеко Жеков, Боил Каранейчев и Стойно Ангелов -22:00 до 24:00 ч.

-Dj Ivo Happy&Dj Ryaz - 24:00 ч.
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