
 

 

 

 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА 

 

Събитие място 

Открита прожекция „Анданта Бене“ – филм за великия 

български оперен певец Николай Гяуров, 2014г., реж. Йордан 

Детев.  

Клуб «Мелон» 

Българската асоциaция на сомелиерите и виноценителите 

(БАСВ) представя: вината от региона и новоорганизираният 

музей на «Лозарството и винарството» в Сухиндол 

Дегустационна зала 

Работилничка за плетене на кумихимо „Приятелски гривни” 

(Кумихимо е японска текстилна техника за плетене на шнурове 

(kumi – плета, вплитам, преплитам;   himo  - връв, въженце) 

Изложбени зали 

 «Рафаел Михайлов» 

Демонстрация на декоративни топки Темари. 

Темари се изработват от остатъчни парчета на стари кимоно. 

Късовете коприна се смачкват, докато придобият формата на 

топка, а след това се обвиват с ивици плат. Те са ценен подарък, 

символизиращ приятелство и уважение. Изработват се за 

късмет. 

Изложбени зали 

 «Рафаел Михайлов» 

Работилница за совалкова дантела и шиене на кене 

Кене е дантела, която се изработва с игла за шиене и конец. В 

българската национална носия с тази дантела се украсяват 

ризите, кърпите за глава, а в някои етнографски области – 

престилките. В бита кене се ползва за украса на ритуални кърпи 

и покривки. 

Изложбени зали 

 «Рафаел Михайлов» 

Открита прожекция: “Ние живеем сред езичници” – 

документален филм 1988 г., представящ древни български 

ритуали и традиции, реж. Константин Григориев.  

Община Велико Търново 

Голяма зала 

Открита прожекция: “България – тази вечна ерес” – 2014 г., 

България, английски субтитри. Филм на Вал Тодоров – гост на 

прожекцията за среща с публиката.  

Община Велико Търново 

Голяма зала 

Открита прожекция: “Бай Ганьо тръгва из Европа” – 1990 г., 

България, българско аудио. Реж. Иван Ничев с участието на 

Георги Калоянчев, Стоян Алексиев, Филип Трифонов, Леда 

Тасева, Гинка Станчева и др. Класическа комедия, представяща 

Виена, Прага и други европейски столици. 

Община Велико Търново 

Голяма зала 

Открита прожекция: „Couchsurfing: Легло за теб на всяка крачка“ 

– 2012 г., Камбоджа-Мароко-Пакистан-ЮАР-Тайланд-САЩ-

Зимбабве, реж. Александра Лис. Филмът преминава през 21 

Клуб «Мелон» 



 

 

държави - 6 континента - 7 месеца. Представяне на Sofia MENAR 

Film Festival.  

Ревю – конкурс на ризи с българска бродерия. Специално жури 

ще отсъди победители в ревюто. Изработен е символ на 

работилница „Седянка“, който ще бъде представен след 

конкурса. 

 

Изложбени зали 

 «Рафаел Михайлов» 

Великденски базар. 

В рамките на базара специално място ще бъде отделено на 

ръчно изработени подаръци и изделия от потребителите на 

социалните услуги на територията на община Велико Търново 

 

Изложбени зали 

 «Рафаел Михайлов» 

 

Организаторите си запазват правото за промени в програмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


