ДЕН НА ЯМБОЛ – 5 ЮНИ 2017, СВЕТИ ДУХ
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
1 – 17 ЮНИ

1- 17 юни
Фото документална изложба „Етюди от ямболския градски бит от първата половина
на XX век”
Пл. „Освобождение“, Безистен – Север
Държавен архив – Ямбол представя: Модни повеи, серенади, балове, духови оркестри,
ямболският футуризъм, файтоните и колите, излетите, спортни репортажи от миналото
1 юни (четвъртък)
Конкурс за рисунка под открито небе „Мое детство, моя мечта"
10:00 ч., пред НЧ „Съгласие – 1862“
Детски парад
Шествие на детски градини и ясли
10.00 ч., начало: Детски кът в Градския парк, край: сцена Градски парк
Празничен концерт „Ние сме децата, ние сме светът”
10:30 ч., Сцена Градски парк
Фестивал „Младият Ямбол твори”
11:00 ч., Градски парк, през Младежки дом „Г. Братанов“
Панорама на профилите и професиите
Представяне на възможностите за кандидатстване в ямболски училища от гимназиален етап
на образование
11.00 – 14.00, площадно пространство пред Регионална библиотека „Г. С. Раковски“
Парад на природните науки
Демонстрации и опити в областите: химия, физика, астрономия и биология
11.00 – 14.00, площадно пространство пред Регионална библиотека „Г. С. Раковски“
Премиерен спектакъл „Стени и мостове“
Представя Театралното училище към Младежки
Карастоянова
18.00, Културно-информационен център „Безистен“

дом

-

Хепънинг „Не на нея" или „Силните духом не се друсат"
20:00 ч., пред читалище „Съгласие“

Ямбол

с

ръководител

София

2 юни (петък)
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
10.00 ч., Поднасяне на венци и цветя на паметника на Христо Ботев в двора на
Професионалната гимназия по земеделие
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ЗА ДЕНЯ НА ЯМБОЛ
20.00 ч., Площад пред община Ямбол, вход - свободен
В програмата:
Група „Сигнал“
БОБИ КИМБЪЛ („ТОТО“)
Празнична заря
3 - 4 юни (събота - неделя)
АРТ-ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА“
Градски парк
ПРОГРАМА АРТ-ФЕСТИВАЛ:
3 ЮНИ (СЪБОТА)
С очи към Вселената - демонстрационни наблюдения на слънцето
10.00-13.00, вход Градски парк
Фото-арт студио на открито
10.00-13.00; 15.30-18.30, централен фонтан
Ателие Карикатури
10.00-12.30; 16.00-18.00, Малък розариум
Сцена за изяви „Микрофонът е Ваш!“
10.00-13.00, Малък розариум
Ателие „Животът на куклите“
10.00-12.30; 16.00-18.00, бивш „Ален мак“
Woodventures – работилница за проекти от дърво
10.00-13.00; 15.00-18.00, бивш „Ален мак“
Фабрика за творчество
Арт зона пред Голям розариум
10.00-12.00 – Изработване на забавни маски
12.00-14.00 – Театър на сенките
14.00-16.00 – Закачки от хартия
Улична магия
10.30-12.30; 15.00-17.00, по Централната алея и в Детски кът
Лятно настроение – Концерт на Духов оркестър - Ямбол
11.00-11.30, сцена Градски парк
Национален Графити Фест – Ямбол 2017
11.00-18.00, Младежки дом
Ателие „Магия за всички“
12.30-13.30; 17.00-18.00, Детски кът

4 ЮНИ (НЕДЕЛЯ)
С очи към Вселената - демонстрационни наблюдения на слънцето
10.00-13.00, вход Градски парк
Фото-арт студио на открито
10.00-13.00; 15.30-18.30, централен фонтан
Ателие Карикатури
10.00-12.30; 16.00-18.00, Малък розариум
Сцена за изяви „Микрофонът е Ваш!“
10.00-13.00, Малък розариум
Ателие „Животът на куклите“
10.00-12.30; 16.00-18.00, бивш „Ален мак“
Woodventures – работилница за проекти от дърво
10.00-13.00; 15.00-18.00, бивш „Ален мак“
Фабрика за творчество
Арт зона пред Голям розариум
10.00-12.00 – Декорирай сам!
12.00-14.00 – Цветни силуети и автопортрети
14.00-16.00 – Твори изкуство с глина
Арт проект „Отразена светлина“
10.00-19.00, Малък розариум
Улична магия
10.00-12.00; 14.00-16.00, по Централната алея и в Детски кът
Ателие „Магия за всички“
12.00-13.00; 16.00-17.00, Детски кът
Магичен спектакъл Quick hands Project и Приятели“
17.00-18.00, сцена парк
Мото демонстрации с The Riders MC и приятели
18.00-19.00, зона около зала „Диана“
Национален Зумба фитнес маратон
18.30-20.00, бивш „Ален мак“
Съпътстващи събития 3 и 4 юни: Празничен базар, акустични изпълнения на: Heart
f*ckers, Motel, Seconday.

3 – 5 юни (събота – понеделник)
БИРЕН ФЕСТ 2017
Градски парк
Начало на концертите: 19.00
3 юни (събота)
Seconday, Just
„ОБРАТЕН ЕФЕКТ“
4 юни (неделя)
Twin Peaks

„ДИАНА ЕКСПРЕС“
5 юни (понеделник)
Cross
„VOICES OF RAINBOW“
4 юни (неделя)

Открит урок по народни танци с Клуб „Ямболи”
18.00, пл. „Освобождение“, Безистен - Юг

5 ЮНИ (ПОНЕДЕЛНИК) - СВЕТИ ДУХ - ДЕН НА ЯМБОЛ
ПРОГРАМА:
09.00 ч., Църква „Света Троица”
Празнична литургия
10.00, пред Община Ямбол
Тържествен ритуал за издигане на знамената на Република България, на
община Ямбол и на Европейския съюз, Празнично слово на кмета на община
Ямбол
10.30, Ритуална зала, ул. „Славянска“
Тържествена сесия на Общински съвет - Ямбол
Връчване на наградите за Деня на Ямбол
12.00, пред Читалище „Пробуда-1909”
Народен събор „Св. Троица“. Празничен концерт
14:00 ч., пред Младежки дом „Г. Братанов”
Награждаване на участниците в конкурса за рисунка „Празник в моя град”
17.30 ч., ХГ „Жорж Папазов”
ХІІ традиционна изложба „Светлината" със специалното участие на
художници от гр. Сливен
19:30 ч., пред Читалище „Съгласие“
Фолклорно шоу „Който може, го може"
6 юни (вторник)
Среща-разговор с писателя Георги Господинов
18.00, Художествена галерия „Жорж Папазов"
6 и 7 юни (вторник и сряда)
Концерт-спектакъл на Танцова школа „All Steps - Всички стъпки” със специалното
участие на Памбос Агапио
20.30, Спортна зала „Диана”

9-11 юни (петък-неделя)
VІ ПАНАИР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ И АНИМАЦИИ
Археологически резерват „Кабиле“ – вход свободен

ПРОГРАМА
9 юни (петък), град Ямбол
18:00 h – Парад на участниците и откриване на панаира на туристическите анимации и
забавления в централните пешеходни зони на гр. Ямбол.
10 юни (събота), Тракийски и античен град Кабиле
10:00 h – Тренировка на траките [Арена]
10:20 h – Тренировка на легионерите [Арена]
10:50 h – Битка между римляни и траки [Арена]
11:20 h – Тракийски танц от балет „Кала”
11:30 h – Представяне на готско въоръжение от групата за антични възстановки Dux Anticae –
гр. Свищов [Арена]
12:00 h – Представяне на Късноантична и средновековна крепост Туида – гр. Сливен [Арена]
12:30 h – Римски съд [Римски каструм]
12:50 h – Театрално изпълнение на басни на Езоп [Римски каструм]
13:10 h – Пазар на роби [Римски каструм]
13:35 h – Театрално изпълнение „7-ми подвиг на Херакъл” [Римски каструм]
17:00 h
лагер]
17:30 h
17:50 h
18:10 h
18:30 h
18:50 h
19:20 h
20:00 h
20:15 h

– Представяне на Сдружение „Крумъ Страшний” – гр. Шумен [Порта на Римския
–
–
–
–
–
–
–
–

Уволнение на ветеран от редиците на Cohors II Lucensium [Римски каструм]
Ритуал към Юпитер [Римски каструм]
Ритуал към Дионис [Арена]
Тренировка на траките [Арена]
Тренировка на римляните [Арена]
Танцово изпълнение на балет „Кала”
Сражение между траки и римляни [Арена]
Триумф на траките [Арена]

11 юни (неделя), Тракийски и античен град Кабиле
10:00
10:15
10:35
11:00
11:10
11:30
11:50
12:00

h
h
h
h
h
h
h
h

–
–
–
–
–
–
–
–

Приветствие в каструма [Римски каструм]
Откъс от Севтополоския надпис [Римски каструм]
Ритуал към Юпитер [Римски каструм]
Тракийски танц от балет „Кала”
Тренировка на траките [Арена]
Тренировка на легионерите [Арена]
Какво е ре-енактинг? [Арена]
Битка между римляни и траки [Арена]

Арт работилници и атракции за публиката на 10 – 11 юни 2017
-

Стрелба с лък
Разходка с кон
Игра на барбут (антична игра със зарове)
Дегустация на антични храни и напитки
Изработка на колиета от глина
Изработка на гривни с цветни дървени маниста и цветен шнур
Изработка на цветни мозайки от естествени материали (зърнени култури) и пластелин

-

Изрисуване на керамични фигурки
Изработка на щит или маска от картон
Оцветяване на картинки на тракийски войни, съдове и гривни
Кулинарни изкушения от древността.

12 - 17 юни (понеделник – събота)
ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ „НЕВЕНА КОКАНОВА“
Зрителна зала НЧ „Съгласие“
Начало на спектаклите: 19.00
ПРОГРАМА:
12
13
14
15
16
17

юни
юни
юни
юни
юни
юни

-

„Примадони" - ДТ „Адриана Будевска", Бургас
„Чиста къща" - ДТ „Н.О. Масалитинов", Пловдив
„Румеу и Жолиета от Дунюву "- РДТ „Николай Хайтов", Смолян
„Прелестите на изневярата"- ДТ „Стоян Бъчваров", Варна
„В полите на Витоша" - Театър Българска Армия, София
„Колко е важно да бъдеш сериозен"- Театър Българска Армия, София

