ПРОГРАМА
Фестивал на дивите цветя, общ. Смолян
ПРОГРАМА ПО ДНИ

Място

Час

За записване

ПРОГРАМА ПО ДНИ

Място

20 юни (събота)
Откриване на международна мейларт изложба “Диви цветя”,
РИМ Смолян (20-28 юни)

10:00 ч.

michaela_yordanova@
abv.bg

с. Могилица

11:00 ч.

-

Фотопленер „Пейзажна
фотография“ (19-23 юни)

с. Смилян

-

0878 621 236,
albenanea@yahoo.com

Приключенски тур в каньона
„Гарга Дере".

с. Смилян

Практически семинар по
ароматерапия и натурална
козметика. (20-24 юни)

с. Смилян

10:00 ч.

0878 450 800,
0878 535 331

12:00 ч.

0876 055 508,
festcvetia@abv.bg

21 юни (неделя)
Откриване на фотоизложба
"Натура 2000 - най-доброто от
природата на България и Европа!".
Детски празник. Конкурс за рисунка
на асфалт – „Моето любимо цвете“.

с. Смилян

-

10:00 ч.

-

с. Смилян

-

0878 621 236,
albenanea@yahoo.com

Творчески ателиета за деца и
възрастни - плъстене, квилинг и др.

с. Смилян

10:00 ч. 12:30 ч.

0887 439 069

Практически семинар по
ароматерапия и натурална
козметика (20-24 юни)

с. Смилян

9:30 ч.

0876 055 508,
festcvetia@abv.bg

Ателие „Родопски хлябове”:
замесване и печене на царевичен
хляб. Приготвяне на марудници.

с. Сивино

11:00 ч. 13:00 ч.

0885 660 173,
festcvetia@abv.bg

Поход до връх Ком с посещение на
ЗМ „Ливадите” с родопския крем.

с. Сивино вр. Ком - с.
Сивино

13:00 ч. 17:00 ч.

0885 660 173,
festcvetia@abv.bg

Приключенски тур в каньона
„Гарга дере”.

с. Смилян

10:00 ч. 14.30 ч.

0878 450 800,
0878 535 331

Презентация „Еньовденските
огньове и лятното слънцестоене“,
Планетариум гр. Смолян

гр. Смолян

16:00 ч.

0301 83074

Фотопленер „Пейзажна
фотография“ (19-23 юни)

с. Смилян

10:00 ч.

22 юни (понеделник)
Фотопленер „Пейзажна
фотография“ (19-23 юни)

с. Смилян

-

0878 621 236,
albenanea@yahoo.com

Практически семинар по
ароматерапия и натурална
козметика (20-24 юни)

с. Смилян

9:30 ч.

0876 055 508,
festcvetia@abv.bg

Приключенски тур в каньона
„Гарга дере”.

с. Смилян

10:00 ч. 12:30 ч.

0878 450 800,
0878 535 331

Презентация „Еньовденските
огньове и лятното слънцестоене“,
Планетариум гр. Смолян

гр. Смолян

16:00 ч.

0301 83074

с. Смилян

Практически семинар по
ароматерапия и натурална
козметика (20-24 юни)

с. Смилян

Базар на билки, сладка от
диворастящи плодове, гъби,
напитки от билки и др. Почерпка с
мекици и домашно сладко.

с. Арда

Плетене на Еньовски венци и начало
с. Горна Арда
на ритуал за Еньовден.

-

0878 621 236,
albenanea@yahoo.com

9:30 ч.

0876 055 508,
festcvetia@abv.bg

16:00 ч.

18:30 ч.

-

-

Фестивалът на дивите цветя се организира от Екоорганизация - Родопи
съвместно с кметствата и читалищата на селата в които се провежда, както и в
партньорство с Регионален исторически музей гр. Смолян и Планетариум гр. Смолян.
Община Смолян подкрепя финансово Фестивала.

Екоорганизация - Родопи

За записване

Еньовден – поляните над с. Горна
Арда (участие в ритуала разрешено с. Горна Арда
само за жени)

4:30 ч.

-

Изложба на кулинарни местни
ястия, базар на билките и
занаятчийските изделия.
Родопски хора и веселие.

с. Горна Арда

9:30 ч.

-

Да опознаем цветята на Родопите
– разходка с ботаник.

с. Горна Арда

11:00 ч. 17:00 ч.

michaela_yordanova@
abv.bg

гр. Смолян

9:30 ч. 12:30ч.

-

с. Смилян с. Горна Арда

5:00 ч.

0876 055 508,
festcvetia@abv.bg

Ателие за изработване на
Еньовденски китки в Регионален
исторически музей Смолян.
Практически семинар по
ароматерапия и натурална
козметика, 20-24.06.2015

25 юни (четвъртък)
Един ден с тайните на родопските
орхидеи.

с. Горна Арда

10:00 ч. 16:00 ч.

michaela_yordanova@
abv.bg

Ателие „Цвете от хартия“.

с. Могилица

10:00 ч. 12:00 ч.

-

с. Смилян

18:00 ч.

0885 702 497,
festcvetia@abv.bg

Кулинарната вечер - готвене с
билки и диви цветя.

26 юни (петък)
Приключенски тур в каньона
„Гарга дере”.
Творческо ателие "Рисувани
торбички", НЧ „Орфееви гори”.
Велотур „Изворите на Арда”
(26-28 юни)

с. Смилян

10:00 ч.

0878 450 800,
0878 535 331

гр. Смолян,
кв. Райково

11:00 ч. 13:00 ч.

michaela_yordanova@
abv.bg

Смолян Турян - Горна
Арда

13:00 ч.

rossen.vassilev@
biodiversity.bg

27 юни (събота)
Фотопленер „Макрофотография“
(27-28 юни)

с. Смилян

9:30 ч.

roseniv@yahoo.com

Фолклорен събор "Изворен глас" –
надпяване и надиграване.

с. Смилян

10:00 ч.

0885 731 799

Базар на занаятчии и храни от
региона.

с. Смилян

10:00 ч.

-

Творчески ателиета за деца
(цвете от хартия и декупаж).

с. Смилян

14:30 ч. 16:30 ч.

-

Да опознаем цветята на Родопите
- разходка с ботаник.

с. Смилян

9:30 ч.

heliaca@abv.bg

Приключенски тур в каньона
„Гарга дере”.

с. Смилян

10:00 ч.

0878 450 800,
0878 535 331

Велотур „Изворите на Арда”
(26-28 юни)

Горна Арда с. Смилян

-

rossen.vassilev@
biodiversity.bg

с. Смилян

20:30 ч.

-

Благотворителен концерт на рок
група „U’Jazz” и студио за спортни
танци „The One - Смолян”.

23 юни (вторник)
Фотопленер „Пейзажна
фотография“ (19-23 юни)

Час

24 юни (сряда)

гр. Смолян

VII Традиционен родопски здравен
събор и Празник на народното
творчество и занаятите.

20–28 ю
ни
2015 г.

28 юни (неделя)
Фотопленер „Макрофотография“
(27-28 юни)

с. Смилян

9:30 ч.

roseniv@yahoo.com

Родопските орхидеи отблизо ботанически тур.

с. Смилян

9:00 ч. 12:30 ч.

heliaca@abv.bg

Творчески ателиета с флорална
тематика:
- Декоративни пана с вълна
- Квилинг картички с цветя

с. Смилян

10:00 ч. 11:30 ч.

0887 439 069

с. Кошница

11:00 ч.

kmet.koshnica@abv.bg

Приключенски тур в каньона
„Гарга дере”.

с. Смилян

9:30 ч. 13:00 ч.

0878 450 800,
0878 535 331

Велотур „Изворите на Арда”
(26-28 юни)

с. Смилян –
гр. Смолян

-

rossen.vassilev@
biodiversity.bg

Презентация „Еньовденските
огньове и лятното слънцестоене“,
Планетариум гр. Смолян

гр. Смолян

16:00 ч.

0301 83074

Ателие: „Плетене на зунки (колани
за торби)”. Предене на вълна.

община смолян

За повече информация за събитията и програмата моля посетете сайта и фейсбук страницата на фестивала:
http://www.rhodopeflowersfestival.org/, www.facebook.com/FestivalNaDiviteCvetia, Email: festcvetia@abv.bg

