
Фестивалът на кешкека и народните умения се организира от Народно читалище “Зора – 1903”, с.Радилово 
в рамките на проект „Активни граждански общности чрез читалищата: втори етап” на Платформа Агора 
с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". 

 

ФЕСТИВАЛ НА КЕШКЕКА И НАРОДНИТЕ УМЕНИЯ 
с. РАДИЛОВО 

 

ПРОГРАМА 

22.09.2012 г. 

09.00 – Подреждане на изложба базар на традиционни храни, художествени занаяти и земеделски продукти. 

09.30 – Откриване на изложба от картини и гоблени на радиловските художници и майсторки в помещение на 

центъра в селото. 

На открита сцена 

10.00 – Откриване на фестивала от кмета на Община Пещера 

10.15 – Представяне на легенда за кешкека, обичаи и фолклор от Радилово и гостуващи състави. 

През целия ден ще се демонстрира и дегустира кешкек, ще се предлагат на изложба базар храни, земеделски 

продукти, сувенири на площада и пред откритата сцена. 

16.00 – Уъркшоп мелене на жито на воденичен камък и ретро фото в двора на музейната сбирка. 

17.00 – Уъркшоп месене на обредни хлябове и пити в помещение на центъра в селото 

19.00 – Уъркшоп песните на Радилово в помещение на центъра в селото 

20.00 – Народно веселие с оркестър Красен от град Пазарджик на площада 

23.09.2012 г. 

На открита сцена 

09.00 – Подреждане на изложба базар на традиционни храни 

10.00 – Представяне на легенди, обичаи, старинни игри, фолклор от гостуващи състави на открита сцена 

През целия ден ще се демонстрира и дегустира кешкек, ще се приготвят традиционни храни от гостуващи 

участници, изложба базар на храни, земеделски продукти, сувенири, картини на площада и пред откритата 

сцена 

15.00 – Брейк танци (турнир) в читалищния салон 

16.00 – Уъркшоп народни хора в помещение на центъра в селото 

17.00 – Уъркшоп тъкане на стан в етнографска сбирка в музей село Радилово 

18.00 - Ателие портрет от натура от професионален художник в помещение на центъра в селото. 

19.00 – Закриване на фестивала с мини концерт от научените песни и танци по време на фестивала и народно 

веселие с оркестъра на АНПТ гр. Пазарджик на площада. 

 


