
 

Община Созопол и Сдружение „Музите” 

с партньорството на Читалище „Отец Паисий” – Созопол 

 

ПРЕДСТАВЯТ 

ХI MЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС НА 

ИЗКУСТВАТА „МУЗИТЕ” - СОЗОПОЛ 2016 

ПОД ПАТРОНАЖА на г-жа МАРГАРИТА ПОПОВА – 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

5-10 юли 2016 г. - първа сесия;  10-15 юли 2016 г. - втора сесия 

 

ПРОГРАМА 

 
05.07. Вторник 
07.00 - 14.00 ч. Пл. „Черно море“. Посрещане и настаняване на участниците. 
14.00 - 16.00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Регистриране на участниците. Организационна и 

техническа среща. 
16.00 - 18.00 ч. Летен театър „Аполония”- Репетиция за откриване на фестивала и репетиция - раздел "Танцово 

изкуство'' - народни и класически танци. 
19.30 - 20.00 ч. Дефиле на участниците по маршрут: СОУ ,, Св. Св. Кирил и Методий", ул. Одеса,  ул. Ропотамо, 

площад „Черно море”, ул. Републиканска, Летен театър „Аполония”. 
20.00 - 20.30 ч. Летен театър „Аполония”- Церемония по откриване на XI Международен  младежки фестивал на 

изкуствата Музите 2016. 
20.30 - 23.00 ч. Летен театър „Аполония”- Конкурс  раздел "Танцово изкуство'' – народни и класически танци 
 
06.07.Сряда 
10.00 - 16.00 ч. Централен плаж Созопол. Изработване на пясъчни фигури. 
10.00 - 13.00 ч. Читалище „Отец Паисий”- конферентна зала - Конкурсна програма - раздел „Художествена 

Литература“ 
16.00 - 18.00 ч. Летен театър „Аполония”- Репетиция - раздел "Танцово изкуство''- съвременни, улични,спортни 

(бални) танци. 
18.00 - 22.00 ч. Летен театър „Аполония”- Конкурсна програма - раздел "Танцово изкуство'' съвременни, улични, 

спортни (бални) танци. 
 
07.07.Четвъртък 
10.00 - 16.00 ч. Екскурзии по заявка 
16.00 - 18.00 ч. Летен театър „Аполония”- Репетиция за участници извън конкурсните програми за всички 

изкуства. Ден на страната. 
20.00 - 23.00 ч. Летен театър „Аполония”- Извънконкурсна програма - Фестивални изяви на участници извън 

конкурсните програми за всички изкуства. Ден на страната  
  
08.07.Петък  
10.00 - 18.00 ч. Екскурзии до Несебър, Аквапарк Слънчев бряг и  Аквапарк Приморско. 
16.00 - 18.00 ч. Летен театър „Аполония”- Репетиция на участниците - раздел „Нестандартни форми" и раздел 

„Танцово изкуство“ - народни и класически танци 
18.00 - 20.00 ч. Летен театър „Аполония”- Конкурсна програма - раздел "Танцово изкуство''  - Народни и 

класически танци 
20.00 - 22.00 ч. Летен театър „Аполония”- Концерт на участниците - раздел „Нестандартни форми". 
22.00 - 23.00 ч. Летен театър „Аполония”- DJ парти. 
 
09.07. Събота 
14.00 - 16.00 ч. Читалище „Отец Паисий”- Уъркшоп. 
16.00 - 18.00 ч. Летен театър „Аполония” - репетиция за концерта на закриване на първа сесия. 



18.00 - 23.00 ч. Летен театър „Аполония”- Връчване на награди на участниците и подаръци от спонсори. 
Обявяване и връчване на наградите в раздели: „Художествена Литература“, „Танцово изкуство“ и 
„Нестандартни форми", и подаръци от организатори и спонсори. Гала –концерт. 

 
 
 
 
10.07. Неделя 
07.00 - 14.00 ч Пл. „Черно море“. Посрещане и настаняване на участниците във втората сесия.  
10.00 - 12.00 ч. Изпращане на участници и гости на фестивала от първа сесия. 
14.00 - 16.00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Регистриране на участниците. Организационна и 

техническа среща. 
16.00 - 18.00 ч. Летен театър „Аполония” - Репетиция за откриване на фестивала и репетиция - раздел 

"Музикално изкуство''.- народно и класическо пеене 
19.30 - 20.00 ч. Дефиле на участниците по маршрут: СОУ ,, Св. Св. Кирил и Методий", ул. Одеса,  ул. Ропотамо, 

площад „Черно море”, ул. Републиканска, Летен театър „Аполония”. 
20.00 - 20.30 ч. Летен театър „Аполония”- Церемония по откриване на  втора сесия на XI  Международен  

младежки фестивал на изкуствата Музите 2016. 
20.30 - 23.00 ч. Летен театър „Аполония”- Конкурс  раздел "Музикално изкуство'' - народна и класическа музика 

(певци и оркестри) 
 
11.07. Понеделник 
10.00 - 18.00 ч. Екскурзии до Несебър, Аквапарк Слънчев бряг и Аквапарк Приморско. 
10.00 - 15.00 ч. Читалище „Отец Паисий”. Театрална зала. Репетиция - раздел ,,Театър". 
16.00 - 20.00 ч. Читалище „Отец Паисий”. Театрална зала. Конкурсна програма раздел „Театър“. 
20.00 - 22.00 ч. Летен театър „Аполония”- Конкурсна програма раздел „Театър“. 
22.00 - 23.00 ч. Летен театър „Аполония”- DJ парти. 
 

12.07. Вторник 
10.00 - 12.00 ч. Читалище „Отец Паисий”. Театрална зала. Репетиция - раздел "Театър". 
10.00 - 12.00 ч. Летен театър „Аполония”- Репетиция  раздел "Музикално изкуство''  - народна и класическа 

музика (певци и оркестри). 
10.00 - 13.00 ч. Централен плаж Созопол - Конкурсна програма - раздел „Изобразително, приложно и фото 

изкуство“, Изработване на пясъчни фигури. 
10.00 - 12.00 ч. Читалище „Отец Паисий”. Театрална зала. Репетиция - раздел "Театър". 
14.00 - 17.00 ч. Читалище „Отец Паисий”. Театрална зала. Конкурсна програма раздел „Театър“. 
17.00 - 18.00 ч. Читалище „Отец Паисий”.  Актова зала. Репетиция – раздел „Музикално изкуство" - Класически 

инструменти и класическо пеене (в зала). 
18.00 - 19.00 ч.  Читалище „Отец Паисий”.  Актова зала. Конкурсна програма – раздел „Музикално изкуство" - 

Класически инструменти и класическо пеене (в зала)  
19.00 - 21.00 ч. Летен театър „Аполония”- Конкурсна програма раздел "Музикално изкуство''  - народна и 

класическа музика (певци и оркестри).  
21.00 - 23.00 ч. Летен театър „Аполония”- Извънконкурсна програма - Фестивални изяви на участници извън 

конкурсните програми за всички изкуства. Ден на страната  
 

13.07. Сряда  
10.00 - 16.00 ч. Пристанище Созопол. Екскурзия -разходка с кораб из Созополския залив и екскурзия по заявка. 
16.00 - 18.00 ч. Летен театър „Аполония” - Репетиция - раздел „Музикално изкуство“ – забавна песен и поп, джаз 

и рок музика (певци и оркестри). 
18.00 - 23.00 ч. Летен театър „Аполония”- Конкурсна програма - раздел „Музикално изкуство" – забавна песен и 

поп, джаз и рок музика (певци и оркестри). 
 

14.07. Четвъртък 
14.00 - 16.00 ч. Читалище „Отец Паисий”- Уъркшоп. 
16.00 - 18.00 ч. Летен театър „Аполония” - репетиция за концерта на  лауреатите. 
18.00 - 23.00 ч. Летен театър „Аполония”. Връчване на   награди на участниците и подаръци от спонсори. 

Обявяване и връчване на наградите в раздели: „Театър", „Музикално изкуство" и  „Изобразително, 
приложно и фото изкуство", и подаръци от организатори и спонсори. Гала –концерт. 



   

15.07. Петък 
10.00 -13.00 ч. Отпътуване на участници и гости на фестивала. 

 
 

За информация : www.muzite.org ,  e-mail: muzite_fest@abv.bg, тел./факс: 02/981 01 06; 
Мобилен  0888 512 996; 089 7 647 005 

 
ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА 

http://www.muzite.org/
mailto:muzite_fest@abv.bg

