МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ

«КУКЕРЛАНДИЯ» - ЯМБОЛ - 2019
28 ФЕВРУАРИ – 3 МАРТ 2019
ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

Когато фестивалът е живот!

ПРОГРАМА
(П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А)

 28 февруари (четвъртък):
„Аз съм кукерче!”

Детски фолклорен празник
Награждаване на победителите в конкурса на ОДК – Ямбол за изработване на кукерски
маски
10.30, Зрителна зала на община Ямбол

Анимационна Кукерландия
Програма с анимационни филми и работилници
15.00 - 17.00, Културно-информационен център „Безистен“

„Моята Кукерландия” - детска изложба

Награждаване на победителите в едноименния конкурс за детска рисунка
17.00, Народно читалище „Съгласие – 1862“ – фоайе

“Легенда за първия кукер“ - Официално откриване на Програмата на анимационното
кино и прожекция на филми от света на „Златната ябълка“ на студио „Змей“
18.00, Безистен

 1 март (петък):
Анимационна Кукерландия

Програма с анимационни филми и работилници
14:00 – 16:00 ч., Безистен

Фотоизложба - гостуващ фотограф
17.00, Художествена галерия „Жорж Папазов“

„Фестивалът завладява града”
Карнавално шествие на кукери и маскирани
17.30 - начало; маршрут: площад пред община Ямбол – ул. „Г. Раковски“ – ул. „Цар
Освободител“ – Градски парк (Кукерград) - ул. „Цар Освободител“ – пл. „Освобождение“
(Безистен-Юг)

„ПОД ЗНАКА НА КУКЕРА”

Официално откриване на „Кукерландия” – Ямбол 2019
18.30, сцена Безистен

 2 март (събота):
ПАРАДЪТ НА МАСКИРАНИТЕ
Състезателно дефиле „Кукерландия” 2019 – І част – основно събитие на фестивала
10.00 – 16.30, Градски парк - Първа сцена
Представяне на чуждестранните участници (извън конкурсната програма)
12.00 – 13.00

Шоу в „Кукерово“
Втора сцена за изява на групите
10.30 – 16.30, Градски парк - Втора сцена

Анимационна Кукерландия

Програма с анимационни филми и работилници
10.00 –12.00 и 14.00 - 16:00 ч., Безистен
МЕЖДУНАРОДЕН ФОТОКОНКУРС И ФОТО ИЗЛОЖБА „КУКЕРЛАНДИЯ”
Награждаване на победителите от фото-конкурса
13.00, Художествена галерия „Жорж Папазов”
Празник без граници
Концерт на гостуващите чуждестранни групи
16.30, Градски парк - Първа сцена
Сирни Заговезни
Пресъздаване традициите на празника, прескачане на огън, мятане на стрели, „хамкане”
с халва, гигантска баница. Фолклорна програма
18.00, Градски парк - Първа сцена

 3 март (неделя):
ПАРАДЪТ НА МАСКИРАНИТЕ
Състезателно дефиле „Кукерландия” 2018 – ІІ част
10.00 – 15.00, Градски парк - Първа сцена
Шоу в „Кукерово“
Втора сцена за изява на групите
10.30 – 15.30, Градски парк - Втора сцена
VIVA Кукерландия!
Заключителен концерт
15.00, Градски парк - Първа сцена
 Постоянни събития по време на фестивала:
В Градски парк:
Кукерград - Инсталация на открито - територия за забавления, снимки, уличен театър,
графити, творчески работилници
Алея на гигантските маски
Базар на сувенири
ХГ „Жорж Папазов“: Фотоизложба „Кукерландия”
НЧ „Съгласие - 1862“: „Моята Кукерландия” - изложба детски рисунки

