
ЕВРОПЕЙСКО СЕЛО НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ

ПРОГРАМА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ · 2012

25 май 2012г. /петък/

10,00 – 10,30: Открита сцена в Парка на Белия щъркел - Откриване, приветствия от официалните гости;  

10,30 – 11,30: Открита сцена в Паркa на Белия щъркел - Музикално-танцова програма на домакините; 

11,45 – 13,30: Открита сцена в Парка на Белия щъркел – Театър ЧАР (Детско матине драматизации, игри,  

  музика, награди);  

*11,30 -13,00 – За официалните лица 

Посещение на училище Гео Милев,  с най-голямата щъркелова колония  /Дневник на щъркелите изготвен 

от екоклуба на училището • Запознаване с живота в едно гнездо на щъркели отблизо, чрез специално 

монтирана камера • Презентация на щъркеловия фестивал през годините • Снимка в щъркелово гнездо 

• Да нахраним щъркела • Работилничка за сувенири • /.

*13,30 – 15,00  – За официалните лица

Читалище „Просвета“ – Коктейл;

 *15,30 – 19,00: Читалище „Просвета“ – Уъркшоп „Добри практики за местно и регионално развитие на 

районите на Белия щъркел в Европа“;

/Презентации на селата на Белия щъркел за успешни примери за мобилизиране на местни, национални 

и международни средства и ресурси за развитие на регионите;  практики на ЕВН за опазване на Белия 

щъркел; презентация на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани за лечение и връщане в 

природата на пострадали щъркели; опитът на село Белозем./;

13,30 – 18,00: Посещение на влажна зона „Кисимови дупки“ (за гостите, които не желаят да участват в уъркшопа). 

19,00 – 19,30: Читалище „Просвета“ - Откриване на фотографска изложба от конкурса „Белият щъркел“;

19,45 – 20,45: Читалище „Просвета“  - Концерт на фолклорни групи; 

*20,24: – За официалните лица 

Вечеря в Ресторант „Караваната“

26 май 2012г. /събота/

10,30: Спортен комплекс „ЧАВДАР“ с. Белозем - Футболен мач между ветерани от Белозем и ветерани от 

„Зелени Балкани”;

12,30-17,00: За гостите от Европейските села на белия щъркел. Посещение на Старосел

11,30 – 12,30: Открита сцена в Парка на Белия щъркел - Духов оркестър „Филипополис“;

*13,00- 14,30:  За  официалните лица  - Обяд в Ресторант „ Караваната „

18,00- 19,00: Открита сцена в Парка на Белия щъркел - Рок група „Каталог“ - любима българска музика.

*19,30 : За официалните лица - Парка зад Кметството  на с. Белозем  - Заключителен коктейл. 

Награждаване на фотографите от  Конкурса „Белият щъркел“ .



Съпътстваща програма – за двата дни 25 и 26 май 2012 г.

Парк на Белия щъркел Време: От 9,00 ч. - 19,00 ч.

1/ Изложение на местни производители и неправителствени организции 
1. Медопроизводители
2. Производители на сладка
3. Производители на домашно сирене и мляко 
4. Производители на ориз 
5. Производители на брашно 
6. Щанд на Църквата със сладки  и др. 
7. Кулинарни щандове 
8. Местни плетива 
9. Щанд с материали на международните гости 
10. Щанд на Зелени Балкани

2/ Шатри: 
Арт инициатива “ПъстроДиво”:
Не-вена - пластики от найлон, бижута от филц;
Милена от Ателие 42 - авторски бижута; 
Група БР - ангели и криле;
Лина – макове;
Клуб по българска шевица и плетиво “Българка” - образци от автентичини български шевици и шита 
дантела “кене”;
Резбари;
Изложение на бутикови сладки;
Изложение на фолклорни сувенири. 

3/ Работилница „От нищо нещо“  за деца и възрастни  /майсторене на сувенири, колажи, бижута и др./;
4/ Фотографии с „Белоземско щъркелово семейство“;
5/ Наблюдение с оптична техника на колонията бели щъркели;
6/ Разходка до влажна зона „Кисимови дупки”  с белоземски екологичен транспорт (каручки) 

Читалище „Просвета“  Време: от 9,30 ч. - 20,00 ч. 
• Етнографската сбирка • Изложба на белоземски художници • Фотографска изложба на най-добрите проекти 
от фотоконкурс „Белият щъркел“.  
Училище „Гео Милев“   Време: от 10, 00 ч. - 16,00 ч.
• Дневник на щъркелите изготвен от екоклуба на училището • Да нахраним щъркела • Работилничка за 
сувенири • Запознаване с живота в едно гнездо на щъркели отблизо, чрез специално монтирана камера • 
Презентация на щъркеловия фестивал през годините • Снимка в щъркелово гнездо 
Влажна зона „Кисимови дупки“  Време: от 8,30 ч. – 20,00 ч.
Екотуризъм • Риболов • Фотолов
Влажна зона „Кисимови дупки“ Време: от 10,00 ч. – 17,00 ч.
Полет с балон /Белозем през погледа на щъркела/            

Католически храм „Св. Франциск“                   Време: 10,00 ч.-17,00 ч.

Православен храм „Свети Георги“ Време: 10,00 ч.-17,00 ч.


