
 ХХI МЕЖДУНАРОДЕН МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ  
«КУКЕРЛАНДИЯ» - ЯМБОЛ - 2020 

 
 

27 ФЕВРУАРИ – 1 МАРТ 2020 
 

Когато фестивалът е живот! 
 

 
 

 
 

П Р О Г Р А М А   
 

 

 

❖❖  2277  ффееввррууааррии  ((ччееттввъъррттъъкк))::  
 

„Аз съм кукерче!”  
Детски фолклорен празник 
10.30, сцена м/у  Безистена и община Тунджа  
 

Творчески работилници 
„Тайната на кукерската маска – майсторите разказват и показват“ 
10:00, пространството между Безистена и община Тунджа  
 

Национален конкурс – изложба по приложно изкуство „Кукерландия“ 
Награждаване на участниците  
16:00, сградата на ОДК – Ямбол, ул. Търговска 27 
 

„Моята Кукерландия - Нарисувай ми кукер/и“ - детска изложба 
Награждаване на победителите в едноименния конкурс за детска рисунка 
17.00, Народно читалище „Съгласие – 1862“ – фоайе 
 

Вдъхновени от маскарада  
„Кукери  - от една фотография до една сребърна монета“ 
„Маска и музика“  
18.00, зала „Съвременност“ на Културно-информационен център Безистен 
 
 
 

❖❖  2288  ффееввррууааррии  ((ппееттъъкк))::  
  

ММееттооддииччеессккаа  ккооннффееррееннцциияя  ""ФФооллккллоорръътт  ии    ттррааддииццииииттее  ннаа  ссццееннаа""  
ппрроофф..  ГГееоорргг  ККррааеевв,,  ппрроофф..  ННииккооллаайй  ННииккоовв  

1100::0000  ,,  ззаассееддааттееллннаа  ззааллаа  вв  ооббщщииннаа  ""ТТуунндджжаа  
  
 

Фотоизложба  „Очите на улицата“ –  Милан Христев   
16.00, Художествена галерия „Жорж Папазов“ 
 

„Фестивалът завладява града” 
Карнавално шествие на кукери и маскирани 
17.30 – начало; маршрут: Община Ямбол - ул. „Г. С. Раковски“ - пл. „Освобождение“ –  ул. 
„Цар Освободител“ -  моста на Градски парк – зала „Диана“ – сцена зад зала „Диана“ 
 



„ПОД ЗНАКА НА КУКЕРА” 
Официално откриване на „Кукерландия” – Ямбол 2020 
Празничен спектакъл на ансамбъл „Филип Кутев“ 
18.30, сцена зад спортна зала „Диана“ 
 

❖❖  2299  ффееввррууааррии  ((ссъъббооттаа))::  
 
 

ПАРАДЪТ НА МАСКИРАНИТЕ  
- Състезателно дефиле „Кукерландия” 2020 – І част – основно събитие на фестивала 
10.00 – 17.30, Градски парк - Първа сцена 
- Представяне на чуждестранните участници (извън конкурсната програма) 
13.00 – 14.00 
- Шоу в „Кукерово“ 
Втора сцена за изява на групите 
10.30 – 17.30, Градски парк - Втора сцена 
 
 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОТОКОНКУРС И ФОТОИЗЛОЖБА „КУКЕРЛАНДИЯ”  
- Награждаване на победителите от фотоконкурса  
- Художествена изложба „Маскарад“  – творби на художници от Ямбол и региона 
13.00, Художествена галерия „Жорж Папазов” 
 
НАЦИОНАЛЕН КУКЕРСКИ ПРАЗНИК „КУКЕРИАДА - ТУНДЖА“ 
Възстановка на автентичната кукерска традиция в селата на община Тунджа с участието 
на местни и гостуващи кукерски групи 
11.00 – 17.00 по график и програма, които ще бъдат допълнително обявени 
 

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ 
Пресъздаване традициите на празника, прескачане на огън, мятане на стрели, „хамкане” 
с халва, гигантска баница, Кукерски боб и други кулинарни предизвикателства 
(с участието на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ и самодейни състави) 
17.30, Градски парк – паркинга до зала Диана  
 
 

❖❖  11  ммаарртт  ((ннееддеелляя))::  
 

ПАРАДЪТ НА МАСКИРАНИТЕ  

Състезателно дефиле „Кукерландия” 2020 – ІІ част 
10.00 – 16.30, Градски парк - Първа сцена 
 

Шоу в „Кукерово“ 
Втора сцена за изява на групите 
10.30 – 16.30, Градски парк - Втора сцена 
 
„ДЕЦА ИГРАЯТ НА КУКЕРИ“ – Предаване на кукерската традиция между поколенията 
11.00, Центъра на с. Кабиле, община Тунджа 
 

ДЖАМАЛ – ПРАЗНИК НА ОБИЧАЯ „КАМИЛА“ и други интересни неща 
14.00, Центъра на село Генерал Инзово, община „Тунджа“ 
 

  

  



❖❖  ППооссттоояяннннии  ссъъббииттиияя  ппоо  ввррееммее  ннаа  ффеессттииввааллаа::  
  

Градски парк: 
Кукерград -  територия за забавления, хапване и снимки 
Алея на гигантските маски 
Базар на сувенири, храни от близо и далеч, сгряващи напитки .... 
 
Безистен, пл. «Освобождение» 
Базар на занаятчии и сувенири  
 
ХГ „Жорж Папазов“:  
Фотоизложба „Кукерландия” 
Художествена изложба „Маскарад“ - творби на художници от Ямбол и региона 
Фотоизложба „Очите на улицата“ - Милан Христев 
 
НЧ „Съгласие - 1862“:  
„Моята Кукерландия” - изложба детски рисунки 


