
25 – 29 МАЙ 2016
С. МОГИЛОВО

FACEBOOK   СТРАНИЦА

Международен фестивал за ТРИ / ЧЕТИРИ измерни художествени творби на асфалт и стени
С участието на едни от най-добрите 3D/4D StreetArt художници в света

ПРОГРАМА

25. 5. 2016 (Сряда)

Вход свободен. Всеки фестивален ден от 11 до 23 часа.

11:00 - Работна художествена група за деца (work shop) 3D ART. Кирилицата 
“оживява” в триизмерни рисунки” с Леон Кеер – Холандия / Алекс Максиов – 
Украйна.

Заедно със световно известните художници участват деца от школи по 
изкуства. Форматът е отворен и за други млади художници.

Начало на рисунките с 3D / 4D техника в трите основни арт зони на 
фестивалното пространство.

Отваряне на зоната с Арт бутици, кулинарни изкушения и дегустации на 
вино
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26. 5. 2016 (Четвъртък)

11:00 - Продължават художествените сесии –  3D и 4D творби с:

Алекс Максиов (Alex Maksiov) – Украйна
Леон Кеер (Leon Keer) – Холандия
Роберто Карлос Тревино Родригес (Roberto Carlos Trevino Rodriguez) – 
Мексико
Фредерике Уотърс (Frederike Wouters) – Германия
Куболикуидо (Cuboliquido) – Италия

Продължава работата на АРТ групата с деца “Кирилицата оживява в три 
измерения” – завършване на азбуката от рисунки на децата с Леон Кеер 
– Холандия / Алекс Максиов - Украйна

17:00 - Официално откриване на фестивала. (Представяне на художниците и на
акценти от  фестивалната програма)
17:30 -  “Загорче здраво стъпва” – първа част, Ансамбъл Загорче
18:00 – Музика с DJ Гагалов
19:30 – Клуб “Веселие” – ансамбъл за народни танци
20:00 – Фестивална музикална програма с DJ Гагалов
21:00 - “Плодородие” – пресъздаване на древен ритуал от Младежка театрална 
студия “Сцена 99” с ръководител Христофор Недков
21:30 – Фестивална музикална програма с DJ Гагалов

27. 5. 2016 (Петък)

11:00 - Художествени сесии на петимата художници 

Докосване до творческия процес при създаване на 3D / 4D творби 
на открито

17:00 - Концерт от автентичен фолклор – Фолклорна група при Народно 
читалище “Петко К. Гъбев” с. Могилово
18:00 - Музикална Арт Инсталация “Рок симфони” – Държавна опера – Стара 
Загора
20:00  - Концерт “Symphony Rock” (Класиката среща рока) - Популярни 
пиеси  от световно известни хитове – Оркестър и солисти на Старозагорската 
опера
21:00 – Фестивална музикална програма с DJ Гагалов
21:30 - Концерт – рок група “Ривайвъл”

28. 5. 2016 (Събота)

11:00 - Художествени сесии на петимата художници
17:30 - Ди Джей Гагалов – “В ритъма на  3D  фестивала” – музикална програма
18:00 - “Измерения на виното” - дегустация с гостуващия авторитет в областта 
на виното, сомелиера Михаил Марковски
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18:30 - “Загорче здраво стъпва” – втора част – 3D фолклорно представление на 
ансамбъл ”Загорче”
19:00 - Концерт – рок група “Ривайвъл” 
20:30 - Концерт на Преслава Пейчева от група “ТЕ”
21.30 - Концерт “Класически наздравици” - Оркестър и солисти на 
Старозагорската опера
22:15 - Фестивална 3D Заря

29. 5. 2016 (Неделя)

11:00 - Художествени сесии на петимата художници. Завършване на творбите.

Срещи с художниците. Възможност за получаване на рисунка – автограф върху 
бели тениски – собствени или закупени на място. (30 - 45 мин.)

Срещи с художниците. Възможност за получаване на рисунка – 
автограф върху тениска / дреха / хартия.

Свободна програма. Разглеждане на готовите 3D / 4D творби. 
Посещения на винарната. Посещения на музейна експозиция 
“Пътят на виното”. Дегустация на вино и кулинарни специалитети.

17:00 - Закриване на фестивала

Свободна програма. Разглеждане на винарната. Дегустация на 
вино и кулинарни специалитети.
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