Предстоящи събития в Банско

Event Calendar Bansko

Културни вечери
„Традиции и изкуство”
Юли - Септември 2019

Cultural nights
”Traditions and art”
July – September 2019

Наред с музикалните фестивали,
които ще се проведат през летния сезон
в Банско, ще се провеждат и
демонстрации на бански занаяти –
дърворезба, предене на вълна, изработка
на сувенири и много други.

Along with a lot of music festivals that
take place during the summer season in
Bansko, demonstrations of traditional
crafts will be held - wood carving,
spinning wool, making souvenirs and
much more.

Летни театрални празници
07-14 Юни 2019

Summer Theatre Festival
07-14 June 2019

Ежегодният
фестивал,
който
превръща Банско в арена на театралното
изкуство ще се проведе отново тази
година. Ще бъдат представени найинтересните спектакли през годината с
участието
на
утвърдени
звезди,
доказали своя успех във времето.

The Summer Theatre Festival will be
held again this year in Bansko. Will be
presented
the
most
interesting
performances during the year featuring
established stars who have proven their
success over time.

Фестивал
„Магията на България”
12 Юли-14 Юли 2019

Festival of Folk art
”The Magic of Bulgaria”
12 July – 14 July 2019

За първа година жителите и гостите
на Банско ще имат възможност да се
насладят на новия Фестивал на
българското народно творчество.

For a first year, the residents and guests
of Bansko will have the opportunity to
enjoy the new Festival of Bulgarian Folk
Art.

“One Love”
Хип Хоп турне
20 Юли 2019

“One Love”
Hip Hop Tour
20 July 2019

Безплатен хип-хоп
концерт
на
сцената на централен площад Банско.

Free entrance hip-hop concert on the
stage in the center of Bansko.

Лятна Филмомания
под звездите
24-27 Юли 2019

Summer Cinema
under the stars
24-27 July 2019

Лятно кино под чистото звездно
небе на Банско и Пирин планина могат
да бъдат чудесна комбинация за Вашата
почивка. Не пропускайте да включите в
графика на тазгодишната си лятна
ваканция
поредната
„Лятна
Филмомания под звездите”!

Summer Cinema under the pure starry
sky of Bansko and Pirin Mountain can be a
great combination for your holiday. Be
sure to include in this year's summer
vacation schedule the next "Summer
Cinema under the stars!"

Банско Джаз Фест
06-10 Август 2019

Bansko Jazz Festival
06-10 August 2019

Международният Джаз Фестивал в
Банско е най-големият летен музикален
форум
в
България.
Огромната
популярност, която фестивалът спечели
сред специалисти и почитатели по
целия свят, го превърна в едно от найзначимите международни културни
събития на Балканите.

International Jazz Festival in Bansko is
the biggest summer music festival in
Bulgaria. Its notably high popularity
among specialists and fans worldwide
made it one of the most important
international cultural events in the Balkans.

Банско Опера Фест
22-24 Август 2019

Bansko Opera Festival
22-24 August 2019

За девета поредна година ще се
състои Оперният Фестиват под открито
небе „Банско Опера Фест”, организиран
от община Банско. Той ще очарова със
заглавия и префектен подбор на
класически произведения.

For ninth consecutive year in the open
will be held "Bansko Opera Festival"
organized by Bansko municipality. It will
fascinate you with headlines and
immediate clean selection of classical
works.

Банско Балкан Фест
06-07 Септември 2019

Bansko Balkan Fest
06-07 September 2019

Старият площад на град Банско ще
се превърне за втора година в пресечна
точка на култура, традиции, обичаи,
кухня и фолклор от всички краища на
Балканския полуостов. Фестивалът ще
съчетае музиката, културата и кухнята
на Балканите, усещането за свобода и
искрено веселие.

The old square of Bansko for a second
year will become the focal point of culture,
traditions, customs, cuisine and folklore
from all points of the Balkan Peninsula.
The festival will combine music, culture
and cuisine of the Balkans, the sense of
freedom and pure mirth.

Банско Филм Фест
20-24 Ноември 2019

Bansko Film Festival
20-24 November 2019

Не пропускайте Банско Филм Фест
2019! Най-добрите филми за планини,
естремни спортове и природа; гости –
световни имена.

Do not miss Bansko Film Fest 2019!
Best movies for mountains, extreme sports
and nature; world famous guests.

Фестивал на изкуствата
„Утринна звезда”
27 Ноември -1 Декември 2019

International festival of Arts
"Morning Star"
27 November – 1 December 2019

Основната му цел е да провокира и
насърчава творчеството на децата,
младите хора и възрастните във всички
видове и жанрове на изкуството.

Its main purpose is to provoke and
encourage the creativity of children, young
people and adults in all types and genres of
art.

