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Предстоящи събития в Банско 

Културни вечери                     

„Традиции и изкуство”  

Юли - Септември 2021 
 

      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.  

 

 

Фестивал на балканското 

веселие „Балкански котел“ 

02-03 Юли 2021 

 
Първото издание на фестивала ще 

събере изпълнители и любители на 

балкански песни, танци и кулинарни 

изкушения. По същото време в Банско 

се провежда и панаир на занаятите, в 

който свои уникални изделия ще 

предложат на многобройните гости на 

града занаятчии и художници от цяла 

България. 

 

 

Лятна Филмомания 

под звездите 

22-24 Юли 2021 

 
      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”! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Event Calendar Bansko 
 

Cultural nights 

”Traditions and art” 

July – September 2021 
 

      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. 

 

 

Folklore Festival 

“Balkanski kotel” 

02-03 July 2021 
 

The first edition of the festival will 

bring together performers and lovers of 

Balkan songs, dances and culinary 

temptations. At the same time, a craft fair 

is being held in Bansko, in which 

craftsmen and artists from all over 

Bulgaria will offer their unique products to 

the numerous guests of the city. 
 

 

 

Summer Cinema  

under the stars 

22-24 July 2021 
 

      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!" 
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Банско Джаз Фест 

07-14 Август 2021 
 

      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 най-

значимите международни културни 

събития на Балканите. 

 

 

Пирински Рок вечери 

20-21 Август 2021 
 

Рок музиката ще завладее град 

Банско - всички жители и гости се 

стягат за голямото музикално събитие. 

В първата вечер ще чуете групата “Рока 

Рола” и Дичо, втората вечер подгряваща 

група е “Бендида”, а за финал, рок-

групата на България – “Конкурент”. 

 

 

 

Банско Опера Фест 

27-28 Август 2021 
 

      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. 

 
 

 

Банско Филм Фест 

22-26 Септември 2021 
 

      Не пропускайте Банско Филм Фест 

2021! Най-добрите филми за планини, 

естремни спортове и природа; гости – 

световни имена. 

 

 

 

 

 

Bansko Jazz Festival 

07-14 August 2021 
 

      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. 

 

 

 

 

Pirin Rock evenings 

20-21 August 2021 
 

      Rock music will conquer the town of 

Bansko - all residents and guests are 

coming together for the big music event. 

On the first night you will hear the band 

“Roca Rola” and Dicho, the second night 

the warm-up band is “Bendida”, and for 

the final, one of the best rock bands of 

Bulgaria – “Konkurent”. 

 

 

Bansko Opera Festival 

27-28 August 2021 
 

      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. 

 

 

 

Bansko Film Festival 

22-26 September 2021 
 

      Do not miss Bansko Film Fest 2021! 

Best movies for mountains, extreme sports 

and nature;  world famous guests. 
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