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ФЕСТИВАЛ НА ПОКОЛЕНИЯТА 

6 юни 2015 г., Открита сцена „Охлюва”, Морска градина, Бургас 

Програма 

13:00 – 19:00  Демонстрация „Как се прави родословно дърво?”  

Представена от ученици от  СОУ "Епископ Константин  Преславски", гр. Бургас и  

Гимназия “Люлебургаз”, гр. Люлебургаз, Турция 

(Демонстрации на родословни дървета и родови истории през целия фестивален ден.) 

13:30 – 19:00 Откриване на изложба „Поколения” със снимки от срещи на поколенията от България и  

Турция, пред Открита сцена „Охлюва”, Морската градина 

14:00  Откриване на фестивала 

14:05 – 15:15 Срещи на поколенията – област Бургас  

 Вокални изпълнения на ученици от СОУ "Епископ Константин Преславски" 

 Вокална група „Морски звънчета”, СОУ "Епископ Константин Преславски" 

 Вокални изпълнения, Дарен Радев, СОУ "Епископ Константин Преславски" 

 Театрална постановка „Някога, някога”, драматизация по сюжет от родови истории, 

събрани от ученици от СОУ "Епископ Константин Преславски", Бургас 

сценарист – Таня Петрова 

15:30 – 17:15 Срещи на поколенията – област Къркларели    

 Tрадиционни танци от Област Къркларели, Турция  

 Изпълнения на български и турски народни песни, Гимназия Люлебургаз, Турция 

 Изпълнение на рок-група към Гимназия Люлебургаз, гр. Люлебургаз, Турция 

 Музикално-танцово шоу "Танцът на поколенията",  по сюжет от родови истории, 

събрани от ученици от Гимназия Люлебургаз, гр. Люлебургаз, Турция  

17:30 – 19:00 Срещи на поколенията от транс-граничния регион 

 Мажоретен състав към СОУ "Епископ Константин Преславски", Бургас 

 Съчетание по художествена гимнастика, СОУ "Епископ Константин Преславски", 

Бургас 

 Латиноамерикански и стандартни танци, СОУ "Епископ Константин Преславски" 

 Рок-група "For A Distance" към СОУ "Епископ Константин Преславски", Бургас 

 Гостуващи любителски фолклорни състави от трансграничния регион 

Родови истории и срещи между поколенията в трансграничния регион! 

Фестивалът се организира в рамките на проект „Фестивал на поколенията” 

CCI NUMBER: 2007CB16IPO008-2013-3-040 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество по 

Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2007- 2013. 


