МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ

«КУКЕРЛАНДИЯ» - ЯМБОЛ - 2018
22 - 25 ФЕВРУАРИ 2018

Когато фестивалът е живот!

ПРОГРАМА
 22 февруари (четвъртък):
„Моята Кукерландия” - детска изложба
Награждаване на победителите в едноименния конкурс за детска рисунка
17.30, Народно читалище „Съгласие – 1862“ – фоайе
Вечерен бал с маски
19.00, зала „Съвременност“ в Културно-информационен център „Безистен“

 23 февруари (петък):
„Аз съм кукерче!”
Детски фолклорен празник
Награждаване на победителите в конкурса на ОДК – Ямбол за изработване на кукерски
маски
10.30, сцена Безистен
Кръгла маса „Популяризиране на фестивалите за развитие на туризма“
14.00, конферентна зала I етаж, община „Тунджа“
„Родопски шарки“ - фото изложба на Цончо Балканджиев
17.00, Художествена галерия „Жорж Папазов“

„Фестивалът завладява града”
Карнавално шествие на кукери и маскирани
17.30 - начало; маршрут: площад пред община Ямбол – ул. „Г. Раковски“ – ул. „Цар
Освободител“ – Градски парк (Кукерград) - ул. „Цар Освободител“ – пл.
„Освобождение“ (Безистен-Юг)

„ПОД ЗНАКА НА КУКЕРА”
Официално откриване на „Кукерландия” – Ямбол 2018
Празничен спектакъл „Мистичен ритъм“ на ансамбъл „Чинари”; заря
18.30, сцена Безистен

 24 февруари (събота):
Кукерско хоро
09.30, Градски парк, Първа сцена
ПАРАДЪТ НА МАСКИРАНИТЕ
Състезателно дефиле „Кукерландия” 2018 – І част – основно събитие на фестивала
10.00 – 16.30, Градски парк - Първа сцена
Представяне на чуждестранните участници (извън конкурсната програма)
12.00 – 13.00
Шоу в „Кукерово“
Втора сцена за изява на групите
10.30 – 16.30, Градски парк - Втора сцена

На празника – градът среща селото
Представяне на характерни елементи от бита и традициите в Ямбол и селата от община
„Тунджа“: облекло, обичаи, кулинарен базар с дегустации, работилници, концертна
програма

11.00 – 15.00, пл. „Освобождение“ (Безистен)

Фото-документална изложба „Ямболско наследство – бит и колорит“
пл. „Освобождение“

Изложба кукерски костюми и маски „Кукерски игри – феерия от багри, магия и
мистерия“
Културно-информационен център „Безистен“
МЕЖДУНАРОДЕН ФОТОКОНКУРС И ФОТО ИЗЛОЖБА „КУКЕРЛАНДИЯ”
Награждаване на победителите от фото-конкурса
„Кукерска магия" - творби на ямболски художници
13.00, Художествена галерия „Жорж Папазов”
Кукеровден в село Кабиле
Пресъздаване традициите на кукерските игри от населените места в община „Тунджа”
(Пресъздаване на обичая „Кукеруване” в къща, фолклорен концерт и др.)
15.30 – 19.00, с. Кабиле
Празник без граници
Концерт на гостуващите чуждестранни групи
16.30, Градски парк - Първа сцена
Сирни Заговезни
Пресъздаване традициите на празника, прескачане на огън, мятане на стрели,
„хамкане” с халва, гигантска баница. Фолклорна програма
18.00, Градски парк - Първа сцена

 25 февруари (неделя):
ПАРАДЪТ НА МАСКИРАНИТЕ
Състезателно дефиле „Кукерландия” 2018 – ІІ част
10.00 – 15.00, Градски парк - Първа сцена
Шоу в „Кукерово“
Втора сцена за изява на групите
10.30 – 15.30, Градски парк - Втора сцена

На празника – градът среща селото
Представяне на характерни елементи от бита и традициите в Ямбол и селата от община
„Тунджа“: облекло, обичаи, кулинарен базар с дегустации, работилници, концертна
програма

11.00 – 15.00, пл. „Освобождение“ (Безистен)
Фото-документална изложба „Ямболско наследство – бит и колорит“
пл. „Освобождение“
Изложба кукерски костюми и маски „Кукерски игри – феерия от багри, магия и
мистерия“
Културно-информационен център „Безистен“
„Кукериада“ в с. Чарган
80 години Кукерска група „Кукери“, с. Чарган
11.00, площадно пространство с. Чарган
VIVA Кукерландия!
Заключителен концерт
15.00, Градски парк - Първа сцена

 Постоянни събития по време на фестивала:
В Градски парк:
Кукерград - Инсталация на открито - територия за забавления, снимки, уличен
театър, графити, творчески работилници
Алея на гигантските маски
Базар на сувенири
Базар на винопроизводители от региона, производители на млечни и месни продукти
(24-25 февруари)
Пл. „Освобождение“ / Безистен:
Фото-документална изложба „Ямболско наследство – бит и колорит“
Изложба костюми и маски „Кукерски игри – феерия от багри, магия и мистерия“
На празника – градът среща селото (24-25 февруари)
ХГ „Жорж Папазов“:
Фото изложба „Кукерландия”
„Кукерска магия" - творби на ямболски художници
НЧ „Съгласие - 1862“:
„Моята Кукерландия” - изложба детски рисунки

