ПРЕЗЕНАТЦИЯ

MAY 19, 2018

Алея на
манастирските
производители

“Църногорски събор”

- в сърцето на Граово

ще се състои от 13 до 15 юли на манастирските ливади над
село Гигинци. и ще представи традициите, културата, бита,
талантите и духа на Граово.
Посетителите ще се потопят в красотата и богатството на фолклора,
вярата, обичаите и занаятите на района.
Събитието е с целодневна програма и много атракции за малки и
големи, сред които:
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ЦЪРКОВНА
ПРОГРАМА

СНИМКА С
НОСИЯ

ПОЛЯНА НА
ЖИВОТНОВЪДИ

съботно вечерно
богослужение,
неделна света
Литургия

Фото ателие с
автентични български
носии

на която ще се
представят
характерните за
региона породи

Алея на
занаятите
Изложение на
местни породи
животни
Обединени
Български
Животновъди

Възстановка на
старо българско
село
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Игрите на баба и дядо“а
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Целодневна концертна програма на
самодейни и професионални състави

12 3

кът за деца, където под формата на игра ще
спортуват, така както едновремешните
хайдути са правили бойната си подготовка
и ще научават интересни факти за
българската история, география и
литература. Хайдушки игри за големи всеки може да премери сили в
многобройни игри като :“свинкя” , бой с
ямурлуци, носене на менци с кобилица и
други

P

Седящи места - бирен комплектмаса с 2 пейки
WC

Изложител - Шатра 3х3м
Майстори на художествен занятии /
изложба традиционно облекло

Работилница „Камбанен
звън“ – малки и
Народни детски игри
Сцена - 6х8м
големи могат да усвоят
умението да се
Къмпинг зона
Склад - 4х4м.
бият
манастирските
камбани и клепала
Информация
Зона овцевъди
Сказа - 2бр.Шатра 3х3м.

Шатра 10х10м
Паркинг автобуси
Традиционно българско
кръщене

Вечерни фолклорни концерти : петък Официално откриване с факелно шествие
и концерт “Гласовете на Граово” , събота спектакъл на Ансамбъл “Българе” , неделя
- оркестър Канарите.

“За участие - 0888703040”

Водосвет за откриване на събора - в
манастирския двор
Църковни сръчности за деца
Всенощно бдение

Покана за участие
Най-голямото събитие на Граовска област кани самодейни
и професионални състави от цялата страна да вземат
участие в богатата музикална програма на събора.
Нека на това прекрасно място в сърцето на Граово да
покажем пъстротата, красотата и богатството на
българския фолклор.
Без ограничения във възрастовите групи.

Станете част от този празник и се запишете за участие на : 0888703040

