Фестивал

Проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България“

Места за нощувка може да намерите в къмпингите
в двата природни парка, уютни частни квартири в
селото и хотели в Пещера, Брацигово и Пазарджик.
Повече информация може да потърсите на
http://www.keshafest.alle.bg
или да се свържете с организаторите от
Народно читалище „Зора – 1903“
с. Радилово, община Пещера:
тел.: 0898 451817 и 0899 333498
e-mail: zora_radilovo@abv.bg
ДОБРЕ ДОШЛИ!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Снимки: Михаил Георгиев

НА КЕШКЕКА
И НАРОДНИТЕ УМЕНИЯ

с. Радилово

През септември още е топло, слънцето гали склоновете
на Родопа планина, а гората нашепва легенди за
тракийските богове, скитали някога по тези земи...
Ако се чудите какво да правите – елате да празнуваме
заедно Независимостта на България на

НАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА КЕШКЕКА
И НАРОДНИТЕ УМЕНИЯ
в село РАДИЛОВО на 21 и 22 септември 2013 г.
Традицията на кешкека идва от незапомнени времена.
Местните го наричат митично древно тракийско ястие
по рецепта на тракийската богиня Бендида, предаваща
се като легенда на поколенията.

Двудневното забавление включва възстановка на легендата за кешкека,
пресъздадена на открита сцена в централния парк на селото, както и
демонстрация на приготвянето и дегустация на митичното ястие.
А всеки опитал от магията, наречена кешкек, задължително трябва да
поиграе Тракийска ръченица по терлици, за да му олекне на душата.
Главна роля при приготвянето на кешкек имат жените. Количеството
на специалитета задължително трябва да е голямо. Два дни ще къкрят
казаните в центъра на Радилово, за да може мало и голямо да опита
кешкек на празника.
На открита сцена всеки може да покаже таланта си, разказвайки легенди
и предания, пресъздавайки старинни игри, обичаи и фолклор, с песни и
танци от Радилово и всички села в района.
Щедростта на природата изсипва плодовете на лятото на щандовете на
изложбата-базар на традиционни ястия, земеделски продукти, пресни
и вкусни плодове и зеленчуци, сладка и вино, предложени от местните
жители.
На щандовете ще намерите и сувенири, картини и традиционни
произведения на художествените занаяти, излезли от ръцете на местните
майстори-занаятчии.
Гостите могат да дегустират митичното ястие „кешкек“ на място край
казана и да вкусят от многобройни местни специалитети, както и да се
включат в различни приложни ателиета: месене на обредни хлябове
и пити, тъкане на стан, мелене на жито на воденичен камък, биене на
масло в бутилка, песните и танците на Радилово, портрет от натура от
професионален художник, ретро фото за спомен.
Цена на целия атракционен пакет – 30 лв.

