
ПРОГРАМА НА КУКЕРФЕСТ КАРЛОВО 
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www.kukerfest-karlovo.weebly.com

20 февруари, понеделник
15:30-18:00 ОТКРИВАНЕ НА КУКЕРФЕСТ 2012

• „Раздрънкване“ и танц на кукерските групи из площада и улиците на Карлово;  
• Елица и Стунджи с подгряване за "Хоро за Гинес" и заснимане за филм; 
• Традиционни песни и хора за Старчовден от село Дъбене; 
• Кулинарна изложба-базар "Кукеркук  " с традиционни гозби за Сирни заговезни от Карловско;
• Изложба-базар на кукерски сувенири "Кукерарт"  ; 
• Сценки от Старчовден и Сирни заговезни от Карловско

Места: Площад „20-ти юли“ и залата на Община Карлово; заснимане и в село Васил Левски

21 февруари, вторник
14:30 – 15.30  Кукерфест събития В СЕЛО ВОЙНЯГОВО за гости и туристи
Място: Читалището

16:30 – 17.30 Кукерфест събития В СЕЛО КЛИМЕНТ за гости и туристи
Място: Читалището

22 февруари, сряда
14:00 – 17:30  Кукерфест събития В ГРАД БАНЯ за гости и туристи
Място: Читалището

14:00 – 18:30 Кукерфест събития В ГРАД КАЛОФЕР за гости и туристи, включително Тържествено изпращане на 
представителните групи на Калофер, кукерска и гайдарска, за карнавала в Ница
Места: Площада, центъра и някои туристически забележителности на град Калофер

17:00-18:00 Откриване на ДЕТСКА КУКЕРАРТ ИЗЛОЖБА   на тема "Старчовден и Сирни заговезни"  
Места: Откриване в Детски отдел на Градска библиотека Карлово; 
Изложба: Библиотека; Община – фоайето;жп  и автогара; супери „Теди“, „Еверест“ и „Айсберг“

23 февруари, четвъртък
15:00-16:30 ДЕТСКИ КАРНАВАЛ - детско маскено парти с избор на Принц и Принцеса на карнавала от 
присъстващите в четири кръга: за маска; за изпълнение на куплет от стихотворение или песен; за отговаряне на 
въпроси за родния край; за танцуване . Томбола. Детска  вокална група от Сопот
Място: Камерна зала на Читалище Карлово

24 февруари, петък
16:00-17:45 КРЪГЛА МАСА на тема "Маскарадната традиция за съвременния човек", под шапката на конкурса 
Кукермода , с мултимедийни и традиционни презентации и дискусия;
17:45-18:00 Показване на презентациите на двете финалистки в конкурса „Кукермода 2012“ за моден дизайн,  
вдъхновен от маскарадната традиция
Място: Читалнята „Глобални библиотеки“ на Градска библиотека Карлово

25 февруари, събота
10:30-12:30 ОБЩИНСКИ КУКЕРСКИ ПРАЗНИК, организиран от Община Карлово
Място: площад „20-ти юли“ на Карлово

19:00 ХОРОТЕКА – фолклорна дискотека с маски и хоро-танци;
Място: Бар „К2“, Военното градче в Карлово, под СОУ „Христо Проданов“

26 февруари, неделя
СТАРЧОВДЕН - традиционен маскараден обичай в деня на Сирни заговезни

За информация: Йора Атанасова - Фондация Кукери,  
kukeri.foundation@gmail.com , Skype: Kukeri.Foundation, 
GSM 0877060557 www.kukerfest-karlovo.weebly.com

С   П   О   Н   С   О   Р   И   : 
„SkyXtrem“, Шамбала Център, „Щерев Тур“, хотел „Ел 
Парайсо“, „Шато Копса“
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