ФЕСТИВАЛ НА СОЛТА - 12-ТИ АВГУСТ 2017 г.
НА БРЕГА И В БАСЕЙНИТЕ НА АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО НА ТЕМА „ВДЪХНОВЕНИ ОТ ЕЗЕРОТО“

ПРОГРАМАТА
9:00 - 12:00

лятна сцена „Охлюва“ в Морската градина – Точката (северен солник) – Фестивала
На гости на рожденика – с велосипед до Северно Атанасовско езеро и малко пеш до
басейните с птици

12 август е рождения ден на резерват Атанасовско езеро и тази година сме подготвили близки срещи с
рожденика. Българска фондация Биоразнообразие и РИОСВ - Бургас ви канят да се включите в
комбинираното пътешествие от Бургас до резервата по случай 37-мия рожден ден на именития
рожденик.
Ще започнем в 9.00 от "Охлюва" в Морското казино, където очакваме всички с велосипеди да поемат
към езерото по велоалеята. Водачи ще бъдат нашите приятели от „Зелена Странджа“. Маршрутът
ще мине през Южни солници, където започва Фестивалът на солта и ще продължи към Северни
солници. На "Точката" (мястото за наблюдение на миграция) в 10.00 ще бъде следващият сборен пункт
- там могат да се включат тези, които идват с автомобили. Оттук поемат орнитолозите от БДЗП,
които ще покажат с тръба и бинокли птиците на Атанасовско езеро и ще разкажат най-интересното
от този сезон.Традиционната торта за рождения ден ще бъде разрязана вечерта след концерта.
https://www.facebook.com/events/128439364432908
9:00 - 20:00

Къпане в лугата и мазане с кал (басейните с луга)

10:30 – 11:30 Акро и Партнерс йога с Миро Рахнев (на плажа срещу кантара на солниците)
11:00 - 20:00

Солничар за един ден (в халето)

16:00 - 20:00

Базар на солта (в халето)

Автори, вдъхновени от езерото (бижута, илюстрации, тениски и чанти и т.н.) - Традиция, Дора
Лечева, Кърли Хендмейд, Велина Пенова, Даниела Пенова, Венета Ценова от Bagra и Вили от OblachKa
Art&Design, Rikoandthehuman. Продажба на Фльор де сол, определители, магнити, чанти; На Светла
вкуснотиите; SEVOA Naturals - сапуни § други; Значки и определители на птици – БДЗП ЕООД
Разходка с влакчето на солта (на кръгъл час от басейните с луга, на половината от часа от халето)
11.00 – 12:30 спирката на влакчето до басейните с луга и кал, разходка с влакче, рисуване
Арт пленер „Вдъхновени от езерото“
За деца, които обичат да рисуват и са готови с маслени пастели да представят своя поглед върху
езерото и птиците и да се включат в изложбата, която ще бъде подредена вечерта в халето на
солниците. Пленерът се организира с участието и съдействието на Арт ателие „Цветно“ с
ръководител Таня Стоянова.
11:00 – 12:00 Големите животни - арт работилница за деца с рязане, рисуване и други (в халето)

13:00 – 15:00 „Приказки за солта“ - четене с доброволците на Регионална библиотека „Пейо Яворов“
15:00 – 17:00 Работилница „Определител за облаци“ (в халето)
изработване на определител за облаци с фондация Биоразнообразие
17:00 – 18:00 Спортни игри със „Зелена Странджа“
11:00, 15:00, 17:00 Работилница за натурални репеленти със сдружение "За Земята" (в халето)
17:30 – 18:30 Акро и Партнерс йога с Миро Рахнев (на плажа)
17:30 – 19:30 Архитектурна работилница за деца "Живот край езерото" с Деси, Ели, Петя и „Френе“
Предназначена за деца, които заедно ще изграждат природосъобразно селище край езерото – в халето
Изложби

17:00

Солени пейзажи - Мариана Сърбова (в халето)
SALGHT - Галина Милкова / Тhink Forward (в халето)
Мечтание за полет – арт инсталация на Хриси (около басейните с луга и кал)
18:00 – 18:30 Солничарската барака до Администрацията на солниците
Откриване на „симБиотично“ - пространство на Атанасовско езеро
Темата за симбиозата в едно езеро, където повече от век се добива сол и където се срещат най-много
птици в България, продължава… Този път чрез едно ново пространство, което ще подслони
„Симбиотично“ - изложбата за Атанасовско езеро. След като обиколи България тя се връща в своя дом,
обогатена с един специален кът, представящ историята на солниците и една морска библиотека,
която може да бъде изчетена на открито с гледка към езерото и морето.
Пространството „симБиотично“ е създадено от Диана Павлова и Мариана Сърбова в рамките на
проект „Солта на живота“, LIFE+ и е реализирано с труда на хората от „Черноморски солници“ АД
18:30 – 19:30 влакчето от спирката до Администрацията на солниците, четене до басейна с лечебна кал
Перо от пеликан - представяне на книгата на Ирина Папанчева с участието на Мартин (11 г.)
18:30 - 19:30

бялото кафе „White House”до морето и велоалеята
Суинг демонстрация с Flying Steps Burgas

19:00 – 19:30 Съвременен танц Дюн
20:00 – 21:00 Концерт на Мери Бойс Бенд акустично (в халето)
21:30 – 22:00 Вдъхновени от един рожденик с торта (в халето)
22:30

Сол и пипер - видео пърформанс на Красимир Марчев (в халето)

С подкрепата на всички приятели на езерото и Фестивала, които помогнаха той да се случи, както и
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