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ФЕСТИВАЛНА     ПРОГРАМА 

П Л А Т Ф О Р А  

АГОРА 



(предварителна) 
  

14.09.2012 г. 

 

15:00 – Откриване на: 

 Обогатена фотоизложба на архивни снимки, свързана с брестовишкото грозде и вино 

 Фото изложба на снимки от конкурс „Лозята на Брестовица –  днес” 

 Етнографска сбирка на стари предмети, свързани с обработката на лозята и 

производството на вино. 

 

18:30 – 19:00 – Откриване на фестивала с ритуал и концерт на гостуващи групи 

 

 15.09.2012 г. 

 

8:00 – 9:30  – Подреждане на щандове с: 

 Различни сортове грозде, посадъчен материал, художествени изделия, шара, сок от 

грозде, вина от винарските изби и частни производители, детски щанд  

 Подготовка на работилниците за правене на сладък суджук и сладко от грозде 

 Подготовка на площада с арка, лозе, гибеци за откриване на фестивала  

 

10:00 – 10:30 – Шествие от църквата „Св. Тодор Тирон” до площада с всички участници и 

гостни на фестивала  

 

10:30 – 11:00 Тържествена литургия за здраве и берекет  

 

11:00 – Палене на огньовете и откриване на работилниците:  

„Как се прави сладък суджук” и „Как се прави сладко от грозде” – през целия ден  

„ Искаш ли това – опитай сам ….”  

11:00 – 11:40 – Тържествено откриване на фестивала с представяне на ритуал  

„Беритба и мачкане на винено грозде” от Танцов ансамбъл „Тракийци” към читалище 

„Съзнание 1873” с. Брестовица. 

 

 12:00 – Начало на фолклорна програма – Изява на гостуващи състави, ансамбли и 

формации – през целия ден  

 

16:00 – 17:00 – Среща на представители от ПЛАТФОРМА АГОРА с донори на фестивала 

– винарски изби, земеделски производители, представители на местната власт, 

граждански сектор  

 

19:00 – Официално закриване на фестивала с награждаване на  участниците в 

конкурсите, доброволци и други   

НАРОДНО ВЕСЕЛИЕ НА ПЛОЩАДА 

20:00  
 
Фестивалът няма конкурсен характер и всички участници във фолклорната програма ще 

получат грамота и отличителен знак.  

 
Фестивалът се организира от Народно читалище „Съзнание 1873” – с. Брестовица, общ. Родопи в рамките 

на проект на сдружение „Платформа Агора” – „Активни граждански общности чрез читалищата в 

България: втори етап”, финансиран от Фондация „Америка за България" и с подкрепата на Кметство с. 

Брестовица  

 


