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   2012ПРОГРАМА НА КУКЕРФЕСТ
20-26 Февруари 2012 

Ден Селище Събития  ( )Време час

Понеделник
20.2.'12

Карлово    2012Откриване на Кукерфест : „ “      Раздрънкване от кукерските групи из площада и 
  ;       "   " улиците на Карлово Елица и Стунджи с подгряване за Хоро за Гинес и 

  ;       ; заснемане за филм Традиционни песни и хора от село Дъбене кулинарна 
-  " "     ; -  изложба базар Кукеркук с традиционни гозби за Сирница изложба базар на 
 " ";       кукерски сувенири Кукерарт сцени от Старчовден и Сирница от Карловско

     В залата на Община Карлово

15:30-18:00

:   2-        " "КУКЕРМОДА Поставяне на те дизайнерски скици във фоайето на хотел Щерев  
Карлово 

17:15 

 Васил Левски    " " Кукерска демонстрация и раздрънкване    "   "  за филма и Хорото за Гинес на Елица 
Тодорова  

17:00:00

Вторник
21.2.'12

Войнягово 1-      ви Център на Кукерфест за деня 14:30-15:30 

Климент 2-       ри Център на Кукерфест за деня 16:30-17:30 

Карлово ... :   2-        " " КУКЕРМОДА Изложба на те дизайнерски скици във фоайето на хотел Щерев 9:00-19:00  

Сряда
22.2.'12

Баня 1-      ви център на Кукерфест за деня  14:00-17:30 

Калофер 2-      ри център на Кукерфест за деня  16:30-18:30
(14:00-16:30  
за туристи)

Карлово     Откриване на Детска кукерарт изложба 17:00-18:00

Карлово ... :   2-        " " КУКЕРМОДА Изложба на те дизайнерски скици във фоайето на хотел Щерев 9:00-19:00

Четвъртък
23.2.'12

Карлово  Детски карнавал 15:00-16:30

...   Детска кукерарт изложба... 9:00-18:00

... :   2-        " " КУКЕРМОДА Изложба на те дизайнерски скици във фоайето на хотел Щерев 9:00-19:00

Петък,
24.2.'12

Карлово КУКЕРМОДА:     „     “Кръгла маса на тема Маскарадната традиция за съвременния човек 16:00-17:30

: КУКЕРМОДА      Обявяване на крайната класация 17:45-18:00

...   Детска кукерарт изложба... 9:00-18:00

... :   2-        " " КУКЕРМОДА Изложба на те дизайнерски скици във фоайето на хотел Щерев 9:00-19:00

Събота,
25.2.'12

Карлово :    „ “ –  1   КУКЕРТУРИСТ Наблюдаване и фотографиране обличането по кукер от някои 
   групи

8:00-9:30

  Общински кукерски празник 10:30-12:30

 –  Хоротека фолклорна дискотека 19:00

...   Детска кукерарт изложба... 9:00-18:00

... :   2-        " " КУКЕРМОДА Изложба на те дизайнерски скици във фоайето на хотел Щерев 9:00-19:00

Климент Старчовден 13:30-17:30

Неделя,
26.2.'12

Кукерските 
селища

:    „ “ –  1   КУКЕРТУРИСТ Наблюдаване и фотографиране обличането по кукер от някои 
групи   

8:00-9:30

Старчовден (Сирница) 10:00-18:00

    Традиционни огньове за Сирница 20:00-22:00

Карлово ...   Детска кукерарт изложба... 9:00-18:00

... :   2-        " " КУКЕРМОДА Изложба на те дизайнерски скици във фоайето на хотел Щерев 9:00-19:00

20 ФЕВ. 2012, ПОНЕДЕЛНИК

В КАРЛОВО

15:30-18:30 Откриване на Кукерфест 2012: 

• „Раздрънкване“ от кукерските групи из площада и улиците на Карлово;  

• Елица и Стунджи с подгряване за "Хоро за Гинес" и заснемане за филм; 

• Традиционни песни и хора за Старчовден от село Дъбене; 
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• Кулинарна изложба-базар"Кукеркук" с традиционни гозби за Сирница; 

• Изложба-базар на кукерски сувенири "Кукерарт"; 

• Сцени от Старчовден и Сирница от Карловско

МЯСТО: Централния площад и Залата на Общината в Карлово

17:15 КУКЕРМОДА: Поставяне на 2-те дизайнерски скици във фоайето на хотел "Щерев" Карлово

В СЕЛО ВАСИЛ ЛЕВСКИ

17:00 Кукерска демонстрация и "раздрънкване" за филма и "Хорото за Гинес" на Елица Тодорова 
(ще бъде конкретизирано) 

 
21 ФЕВ. 2012, ВТОРНИК 

1-ВИ ЦЕНТЪР: СЕЛО ВОЙНЯГОВО

14:30 – 15.30 Показване на кукерски костюм – части на костюма; възможност за обличането му от всеки 
желаещ турист с асистенция, фото- и видеозаснемане; 
Изработка на части о т костюма (кръжок);
Традиционни ястия за Сирница от селището – показване на ястията и възможност за закупуването им;
Разглеждане на стари снимки от Старчовден с беседа; 
Музейна сбирка на Васил Левски
В допълнение: други местни забележителности.

МЯСТО: Читалището на Войнягово
ЦЕНА: 10 лв./турист
За организирани групи: предварителна 
заявка до 20.1.2012 

Лице за контакт: Пенка ТАНЧЕВА – председател на 
читалището
Моб. тел.: 0888 44 65 02
Email:pepat@abv.bg 

2-РИ ЦЕНТЪР: С. КЛИМЕНТ 

16:30 – 17.30 Възможност за всеки турист да облече костюм на кукер или на старчовска булка, с 
асистенция и фото- и видеозаснемане;
Вкусване на традиционни ястия за Сирни заговезни от село Климент;
Посещение на Етнографската музейна сбирка;
Представяне на дейностите и на работата по проекта на читалището за запазване на фолклорните 
традиции.

МЯСТО: Кметството и читалището на село 
Климент 
ЦЕНА: 10 лв./турист
За организирани групи: предварителна 
заявка до 20.2.2012 

Лице за контакт:  Мано МАНОВ, кмет и водач на 
кукурската група 
Моб. тел.:  0899 91 79 38; 0888 66 00 12
Email: kmet_m@abv.bg 

В КАРЛОВО

9:00-19:00  ...КУКЕРМОДА: Изложба на 2-те дизайнерски скици във фоайето на хотел "Щерев" Карлово...   

22 ФЕВ. 2012, СРЯДА

1-ВИ ЦЕНТЪР: ГРАД БАНЯ

14:00 – 17:30 Показване на кукерски костюм – части на костюма; възможност за обличането му от всеки 
желаещ турист с асистенция, фото- и видеозаснемане; 
Изработка на части о т костюма;
Традиционни ястия за Сирница от селището – показване на ястията и възможност за закупуването им;
Разглеждане на стари снимки от Старчовден с беседа; 
Фотоизложба за кукерския костюм от град Баня

МЯСТО: Читалището на Войнягово
ЦЕНА: 10 лв./турист
За организирани групи: предварителна 
заявка до 20.1.2012 

Контакт: Мария Христева, секретар на читалището
Телефон: 03132/23 55
Мобилен телефон:0888 848 856; 0896 268 149
Email: ch_sv.sv.k.metodii@abv.bg 

Забележка: Възможни са леки промени в програмата

ww.Kukerfest-Karlovo.weebly.com  ,    - Фондация Кукери|Kukeri Foundation Kukeri.Foundation@gmail.com, +359(0)877 060 557    2

http://www.kukerifoundation.wordpress.com/
mailto:ch_sv.sv.k.metodii@abv.bg
mailto:kmet_m@abv.bg
http://www.kukeri-karlovskobg.eu/1050108610851090107210821090-1089-1050108310801084107710851090.html
mailto:pepat@abv.bg
mailto:Kukeri.Foundation@gmail.com
http://www.kukerifoundation.wordpress.com/


 /   2012ПРОГРАМА КУКЕРФЕСТ КАРЛОВО

2-РИ ЦЕНТЪР: ГРАД КАЛОФЕР

Обща програма за местни жители, гости и туристи:

Тържествено изпращане на представителните групи на град Калофер, кукерската и гайдарската, за 
карнавала в Ница, Франция
Двете групи отпътуват на следващия ден (23.2.2012), за да представят България 
МЯСТО: Централния площад на Калофер  

• Начало 16:30 докъм 18:30 и по-късно 
Дефиле-репетиция на групите за Ница, при което участниците ще бъдат подредени по следния начин:
1) Българското знаме;
2) Табелата „Калофер – България“;
3) Гайдарите; 
4) Кукерите.

• Кулинарна изложба-базар с традиционни домашни гозби за Сирница от Калофер,приготвени от 
сръчните калоферки .
Ястията може да бъдат закупени от всеки желаещ по „народни" цени. Това, което остане, ще бъде 
почерпка за всички участници и гости.

• Изложба-базар на сувенири, включително прочутите калоферски дантели и калоферски тънки гайди 
(джура гайди).

• Изложба на калоферска дългокосместа коза
Нейната кожа се използва за крачолите на кукерите от Карловско и много по-широко.

• Почерпка за присъстващите.  

Специална програма за организирани туристи: 

Специалната туристическа програма включва местен водач на български или на английски език
ОБЩА ЦЕНА: 10 лв./турист
  

1. Разглеждане забележителностите на град Калофер
Място: Град Калофер, с изключение на Мъжкия манастир
14:00 Двата манастира:Мъжкия (на 7 км от Калофер) и Женския 
16:00 Двата музея: Къща-музей на Христо Ботев и Даскалботьовото училище
16:00-16:30 Гостуване в дома на дантелоплетачка на прочутите калоферски дантели

2. Обличане на калоферски кукерски костюм от всеки желаещ 
по време на изпращането на двете представителни групи на града за Франция
С асистенция и възможност за фото и видео заснемане на обличането
Място: Центъра на Калофер

3. Допълнителна опция: яздене на местния каракачански кон
Цена (допълнително към общата цена): 10 лв./човек
Място: Базата се намира на 7 км от Калофер

Заявки от туристически групи - до 21.2.2012 
в Кметството на град Калофер

Лице за контакт: Румен СТОЯНОВ – кмет
ул. Христо Ботев 2, град Калофер
Мобилен телефон: 0887 61 61 25; 0893 34 36 86; 
0892 46 41 51; 0878 13 13 32 
Email: kmetstvo.kalofer@abv.bg 

В КАРЛОВО

17:00-18:00 Откриване на Детска кукерарт изложба „Старци и Старчовден“
Живопис и приложно изкуство. Рисунките ще бъдат разпръснати след откриването на изложбата в някои от най-
посещаваните места в Карлово като: сградата на Община Карлово, жп гарата, автогарата, три супермаркета
МЯСТО: Детски отдел на Градската библиотека Карлово

9:00-19:00  ...КУКЕРМОДА: Изложба на 2-те дизайнерски скици във фоайето на хотел "Щерев" Карлово...

23 ФЕВ. 2012, ЧЕТВЪРТЪК

В КАРЛОВО

15:00-16:30 Детски карнавал 
Избор на Принцеса и Принц на Карнавала в четири кръга: 1) За маскараден костюм или маска; 2) За изпълнение 
на куплет от стихотворение или песен на български език; 3) За отговаряне на въпроси за Карлово; 4) За 
танцуване... Танци. Томбола.
МЯСТО: Камерната зала на Читалище Карлово

ww.Kukerfest-Karlovo.weebly.com  ,    - Фондация Кукери|Kukeri Foundation Kukeri.Foundation@gmail.com, +359(0)877 060 557    3

http://www.kukerifoundation.wordpress.com/
mailto:kmetstvo.kalofer@abv.bg
http://www.kukeri-karlovskobg.eu/1050108610851090107210821090-1089-1050107210831086109210771088.html
mailto:Kukeri.Foundation@gmail.com
http://www.kukerifoundation.wordpress.com/


 /   2012ПРОГРАМА КУКЕРФЕСТ КАРЛОВО

9:00-18:00 ...Детска кукерарт изложба... 
МЯСТО: Детски отдел на Градската библиотека Карлово, фоайето на Община Карлово, жп гара и автогара, 
супермаркети „Теди“, „Еверест“ и „Айсберг“

9:00-19:00  ...КУКЕРМОДА: Изложба на 2-те дизайнерски скици във фоайето на хотел "Щерев" Карлово...

24 ФЕВ. 2012, ПЕТЪК

В КАРЛОВО

16:00-17:45 КУКЕРМОДА: Кръгла маса на тема „Маскарадната традиция за съвременния човек“
В три части: 1) Презентации по темата във формат слайд-шоу (до 5-6 минути); 2) Презентация по избор (до 3 
минути); 3) Дискусия по темата и направените презентации и доклади. 
МЯСТО: Читалнята на Градската библиотека 

17:45 КУКЕРМОДА: Обявяване на крайната класация
Със скиците и презентациите на двете финалистки
МЯСТО: Читалнята на Градската библиотека 

9:00-18:00 ...Детска кукерарт изложба... 
МЯСТО: Детски отдел на Градската библиотека Карлово, фоайето на Община Карлово, жп гара и автогара, 
супермаркети „Теди“, „Еверест“ и „Айсберг“

9:00-19:00  ...КУКЕРМОДА: Изложба на 2-те дизайнерски скици във фоайето на хотел "Щерев" Карлово...

25 ФЕВРУАРИ 2011, СЪБОТА

ЦЕНТЪР: КАРЛОВО + СЕЛО КЛИМЕНТ

8:00-9:30 КУКЕРТУРИСТ: Наблюдаване и снимане „обличането“ на по 1 старец от някои от кукерските 
групи 
МЯСТО: Карлово

10:30-12:30 ОБЩИНСКИ КУКЕРСКИ ПРАЗНИК, КАРЛОВО 
Организиран от Община Карлово с участие на Читалище Карлово
МЯСТО: Централния площад на града

13:30-17:30 - СТАРЧОВДЕН В СЕЛО КЛИМЕНТ 

19:00 ХОРОТЕКА – фолклорна дискотека
Условието за вход е посетителите да са маскирани, дори да е само с маска-домино; предлага се опция за 
закупуване на маски на входа 
МЯСТО: Заведение (да бъде уточнено)

9:00-18:00 ...Детска кукерарт изложба... 
МЯСТО: жп гара и автогара, супермаркети „Теди“, „Еверест“ и „Айсберг“

9:00-19:00  ...КУКЕРМОДА: Изложба на 2-те дизайнерски скици във фоайето на хотел "Щерев" Карлово...

26 ФЕВРУАРИ 2012, НЕДЕЛЯ

8:00-9:30 КУКЕРТУРИСТ: Наблюдаване и снимане на „обличането“ на старец и на традиционни костюми 
МЯСТО: селищата-участници в проекта и изявили желание (Баня, Войнягово, Дъбене, Климент, а също напр.  
Васил Левски, Горни Домлян, Домлян, Калофер, Каравелово...)

13:00-18:00 Старчовден в селищата на община Карлово, организиран от читалищата и кметствата

19.00-22.00 КУКЕРТУРИСТ: Наблюдаване на огньовете по селищата (напр. Войнягово, Домлян, Каравелово, 
Климент, Столетово...)

9:00-18:00 ...Детска кукерарт изложба... 
МЯСТО: жп гара и автогара, супермаркети „Теди“, „Еверест“ и „Айсберг“

9:00-19:00  ...КУКЕРМОДА: Изложба на 2-те дизайнерски скици във фоайето на хотел "Щерев" Карлово...
---
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