Бургас е адреналин без граници! Скейтбординг, скок с парапланер, сърфинг, кайтсърфинг, байкинг...възможностите са много и гарантирано ще са гвоздеят на всяка почивка това лято!
Да летиш на гребена на вълните или да се спуснеш с парапланер над морето е гаранция за уникално и неповторимо изживяване! А островно Биле приключение е просто задължително!

Само поискай!
Усещането ще се подсили и от специалната звезда на събитието. Един от най-ексцентричните кайтсърфисти Ник Джейкъбсън, идва в Бургас на 26 и 27 юни като специален гост на Burgas Kite Cup 2021, който ще се проведе
на плаж „Атанасовска коса“.
По същото време по вълните в залива ще се носят и яхтсмените от регата „Черноморец Бургас 2021“. Ако искате да ги наблюдават от високо ви предлагаме да резервирате своя полет с парапланер от зоната до КЦ Морско
казино.

Спортни събития:
23 - 24 юни /сряда - четвъртък/
09:00 часа
Северен плаж
Турнир по плажен волейбол за юноши и девойки до 20 години
24-27 юни /четвъртък - неделя/
09:00 часа
Акватория на Бургаски залив
Регата „Черноморец Бургас 2021“ в детските и олимпийски класове
24-27 юни /четвъртък - неделя/
09:00 часа
Спортен комплекс „Звездичка Арена“
Национален турнир „Футболни звезди на България“
25-27 юни /петък - неделя/
Спортна зала „Бойчо Брънзов“
Международен турнир по фехтовка за деца до 12 години „Burgas Cup“ и Европейска купа за деца до 14 години
25.06. - 12:30 ч
26 и 27.06. - 08:30 ч.
25-27 юни /петък - неделя/
Морска градина
Традиционно състезание по спортно ориентиране „Купа Бургас“
25-27 юни /петък - неделя/
09:00 часа
Северен плаж
Национална верига по плажен волейбол 2021 за мъже и жени
26-27 юни /събота - неделя/
Морска градина
Триатлон-Бургас 2021
26.06. - 08:00 ч.
27.06. - 07:00 ч.
https://bit.ly/3cvMXTd
26 - 27 юни /събота - неделя/
Плаж "Атанасовска коса"
Burgas Kite Cup 2021
със специалното участие на Nick Jacobsen
26 - 27 юни /събота - неделя/
Плувен басейн "Флора"
Финали Държавно първенство по водна топка жени
26.06.- 18:00 ч.
27.06. - 09:00 и 14:00 ч.
25 юни /петък/
Централен плаж кв. Крайморие
Летен фестивал "Здравей, море!" Крайморие
Спортен празник - турнир по плажен волейбол
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26 юни /събота/
9:00 часа
кв. Сарафово
Велопоход

Културна програма:
25 - 27 юни /петък - неделя/
кв. Крайморие
Летен фестивал "Здравей, море!"
https://bit.ly/3vDDX56
24 юни /четвъртък/
9:30 часа -19:30 часа
КЦ „Морско казино“, Приморски парк
Зала "Петя Дубарова“, ет. 1
Седми международен фестивал-конкурс за музиканти - изпълнители и педагози
"Техника и стил“
Организатор: НЧ „Фар 1946“
10:00 - 20:00 часа
остров Света Анастасия
Биле Фест
https://bit.ly/3zwsF5J
10:00 часа
НЧ „Васил Левски 1937“- кв. Горно Езерово
Пресъздаване на обичая Еньовден
10:00 часа
Етнографска експозиция на РИМ-Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ 12-14
"Еньовден в музея"
https://bit.ly/3cSB75J
11:00 часа
НЧ „Възраждане 1927“ - кв. Рудник
Пресъздаване на традицията по Еньовден и беседа на тема: "Магията на билките
15:30 часа - 17:30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Арт ателие „ЦвЕтНо” с ръководител Таня Стоянова
За записване: 0889444819
18:00 часа
ЕЦ „Флора“, Приморски парк
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„Чук и Пук“
Билети: на място
18:00 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
“Wine Gogh” Ателие за рисуване и вино
За записване: 0889444819 и 0888282773
20:00 часа
Клуб „Модерен театър“, ул. „Милин камък“ № 1
Джаз концерт
За контакт: 089 489 8098
20:30 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
"МАРИУС 50" – сборен моноспектакъл
Билети: каса “ Часовника”, тел. 0894898098; на каса Опера тел. 0884025918, както и в
мрежата на www.eventim.bg
21:00 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
Прожекция на филма „Перлата на Бенфика”, Португалия
Режисьор: Антонио Пиняо Ботельо, комедия, 2018 г., 120 мин.
21:00 часа
Hashtag Pavilion
Stand-up Comedy с Дими Деянски
Вход: с билети
22:30 часа
Beach Bar Caribe
Hip Hop Night - Dj Fed
Вход: свободен
25 юни /петък/
9:30 часа - 17:00 часа
КЦ „Морско казино“, Приморски парк
Зала "Петя Дубарова“, ет. 1
VII Международен фестивал-конкурс
за музиканти-изпълнители и педагози „Техника и стил”
Организатор: НЧ „Фар 1946“
Вход: свободен
10:00 -20:00 часа
остров Света Анастасия
Биле Фест
https://bit.ly/3zwsF5J
11:00 часа
Областна администрация, ул. „Цар Петър“ № 1
Награждаване на призьорите от Международния литературен конкурс "Изкуство против дрогата"
Организатор: НЧ „Любен Каравелов 1940“
17:00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41 Изложбена зала, ет. 4
Изложба „Израелските открития, променили света”
17:30 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
Конферентна зала, ет. 3.
Премиерна прожекция на словашкия документален филм „Семейството на Ники"
18:00 часа
Дом на писателя, ул. „Вола“ № 1
Премиера на „Проза и пиеси“
Автор д-р Сашко Насев, Р.С.Македония
Представя Роза Боянова

19:00 часа
Културен дом НХК
Годишен концерт на ДФА „Трите пъти“ и ТА „Лукойл Нефтохим“ Бургас
Вход: свободен

19:00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
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Конферентна зала, ет. 3
Среща с писателя Георги Бърдаров и представяне на „Абсолво те”.
19:30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Арт градина
D'Family Acoustic - бутиков концерт
Вход: свободен
20:00 часа
кв. Сарафово, на кея
Фестивал „Бриз в житата“
"Концертът" - спектакъл на Център за изкуства "За Родопите"
Организатор: НЧ „Ангел Димитров 1929“ – кв. Сарафово
20:00 часа
Клуб „Модерен театър“, ул. „Милин камък“ № 1
Филмов куиз
За контакт: 089 489 8098
21:00 часа
остров Света Анастасия
„Суинг парти"
със специалното участие на Еделина Кънева
Песни из репертоара на Елла Фицджералд, Луис Армстронг, Нат Кинг Кол и др.
Билети на каса на Опера
21:00 часа
Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
Прожекция на филма „Аз, Амалия”, Португалия
Режисьор: Мигел Пимента и Нуно Галопим, биографичен, 2020 г., 50 мин.
21:00 часа
Hashtag Pavilion
Томас Гаро представя "Наръчник за оцеляване на младия учител"
Вход: с билети
23:00 часа
FABRIC club
100 Кила, Светлин Къслев и DJ Pokera
Вход: с билети
26 юни /събота/
10:30 часа - 14:30 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Зала 2, ет. 1
Художествено ателие с ръководител Добрин Вътев
Телефон за контакт: 0887882890
10:00 -20:00 часа
остров Света Анастасия
Биле Фест
https://bit.ly/3zwsF5J
14:00 часа - 16:00 часа
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Арт ателие „ЦвЕтНо” с ръководител Таня Стоянова
Телефон за контакт: 0889444819
17:30 часа
Лодкостоянка - кв. Крайморие
Летен фестивал "Здравей, море!" Крайморие
уъркшоп - декупаж
18:00 часа
ЕЦ „Флора“, Приморски парк
Държавен куклен театър представя: „Часът на куклите“
„Чук и Пук“
Билети: на място

19:00 часа
КЦ "Морско казино", Приморски парк
Морско казино coffee&coctail bar
Grand Opening Party

19:00 часа
Лодкостоянка - кв. Крайморие
Летен фестивал "Здравей, море!" Крайморие
концерт на група "Фортисимо", трио "Галъкси" и детска формация "Морски песъчинки"
19:00 часа
Културен дом НХК
зала "Точно Русев"
Прожекция на филма „Светецът светкавица“
Автор, оператор, режисьор и продуцент: Ангел Бончев.
България, 2020, 70 мин.
Билети в храм „Св. Иван Рилски“ в Бургас.
за повече информация: 0898802638

19:00 часа
симБиотично - пространството на Атанасовско езеро
Откриване на сезон 2021 на симБиотично. Концерт на музикалния проект "A CLOUD EMBRACED"
20:30 часа
Летен театър - Бургас, Приморски парк
Танцова гала със специалното участие на Марта Петкова
Солисти и ансамбъл към балета на Държавна опера - Бургас
Участват още:
-Танцова школа "Дюн", с ръководител Петя Стойкова;
-Клуб по спортна акробатика "Нефтохимик 2011", с ръководител Диана Колева;
-Клуб по спортни танци "Бургас 1975"
В програмата: фрагменти от балетите "Баядерка", "Лебедово езеро", "Корсар", " Спящата красавица", "Пахита", "Дон Кихот", "Есмералда" и др.
22:00 часа
Hashtag Pavilion
Danny Slim Live
Вход: свободен
23:00 часа
FABRIC club
Shame on You Party
За резервации: 088 790 901
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27 юни /неделя/
10:00 -20:00 часа
остров Света Анастасия
Биле Фест
https://bit.ly/3zwsF5J
10:30 часа
Лодкостоянка - кв. Крайморие
Летен фестивал "Здравей, море!" Крайморие
творчески работилници
16:00 часа
паметник Альоша
Игра на С.К.Е.Й.Т
Най-добър трик на ръба
17:00 часа
кв. Горно Езерово
Традиционен празник на квартал Горно Езерово
Организатор: НЧ „Васил Левски 1937“
17:00 часа
Културен дом НХК - вътрешен двор
„Artholics“
За записвания и повече информация: www.artoholics.art/events/
18:30 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41
"На добър час, приятели!" -концерт на Хорова школа „Милка Стоева“ с ръковоител Светла Стоева
21:00 часа
Летен театър Бургас, Приморски парк
Бай Рок - концерт - спектакъл на група „Джинджифил“
Билети на каса Опера - 0884025918 и в
мрежата на www.eventim.bg

ИЗЛОЖБИ
24 - 27 юни /четвъртък - неделя/
Национална художествена академия - Филиал Бургас
Пристанищен комплекс, "Магазия" 1, ет. 2, Галерия "Ателие"
Изложба "Акварел" на Любомил Драганов
Вход свободен
Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“, ул. „Митрополит Симеон“ № 24
I етаж - Изложба "75 години БХГ- нови постъпления"
IIIетаж - Постоянна експозиция - Странджански икони
Културен дом НХК, Долно фоайе
Изложба на полицейски и пожарникарски шапки от Международна полицейска асоциация -регион Бургас към Международна полицейска асоциация секция България
Вход: свободен
Културен дом НХК, Долно фоайе Изложба ''Цветни приказки'', вплетена във вълнени картини на Светла Чиракова
Вход: свободен
РИМ-Бургас
Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21
Изложба „Среброто на траките”
Вход: с билети
Галерия „Пролет”, ул. „Лермонтов“ № 32
Изложба - живопис, стъкло, пластика на Галина Шехирян
Галерия „Георги Баев“, бул. „Демокрация“ № 6
Зала 2, ет. 1
-Изложба графики на Георги Баев
Зала 1, ет 0
-Изложба „Красотата на България през моя фотообектив“
Клуб Дигитална фотография към ПГСАГ „Кольо Фичето“ - гр. Бургас
Вход: свободен
РИМ-Бургас
Исторически музей, ул. „Лермонтов“ № 31
Изложба „Строителните занаяти на Стара планина"
Съвместната изложба на сдружение "Мещра" и РЕМО "Етър"
Вход: с билети
КЦ „Морско казино“, Приморски парк
-Зала „Александър Георгиев- Коджакафалията“, ет. 0
Изложба “Home sweet Home”
Вход: свободен
-Зала „Георги Баев“, ет. 0
Изложба „Предизвикателства и посоки”
Изложба на македонско и българско съвременно изкуство
Вход: свободен
Арт галерия "Неси", ул. „Хан Крум“ № 3
Изложба живопис Кръстьо Тодоров
24 юни
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41 Изложбена зала, ет. 4
Изложба „Израелските открития, променили света”
Вход: свободен
Алея пред КЦ „Морско Казино”
Изложба „Бриз в житата“
Къща-музей „Петя Дубарова“, ул."Гладстон" № 68
Вход: с билети
Регионален исторически музей - Бургас:
-Археологическа експозиция, ул. „Алеко Богориди“ № 21;
-Етнографска експозиция, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 12-14;
-Историческа експозиция, ул. „Лермонтов“ № 31;
-Природонаучна експозиция, ул. „Фотинов“ № 30.

В дните от 24 до 27 юни не пропускайте и:
Да посетите Остров Света Анастасия - единственият обитаем остров в Черно море и да се включите в Биле Фест. https://bit.ly/3zwsF5J
За повече информация и резервации: 0882 004 124;
Да се насладите на 3D mapping прожекцията в ТК „Акве калиде“. Заслужава си!;
Да пилотирате виртуално самолет в Авиомузей Бургас;
Да посетите ЗОО парк Бургас;
Да се потопите в света на забавната наука в ПланетУм;
Да се порадвате на красотите в Каза Декор, разположен в Plaza Mall.
Да отседнете в:
-Хотел „Аква” на специална цена от 120 лв/вечер за двама-в луксозна стая със спалня или две отделни легла, включена закуска и вечеря, посещение на СПА център и безплатен паркинг!
-Хотел "Луксор" и се възползвате от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период;
-Хотел "Булаир" и се възползвате от 10% отстъпка от цените за настаняване в този период + още много изненади;
-Хотел "България" и се насладите на уют и релакс в сърцето на града, на изключително атрактивни пакетни цени! https://bit.ly/3vDEOTd
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