
 

Съпътстваща програма / Additional program: 
 

Детска и младежка програма 
BanskofilmfestKIDS`2017 
 
21 ноември, вторник, Голяма зала, Читалище „Никола Вапцаров“ 
 
 

13:00 – 16:00ч.  - работилница за деца –“Еволюция от пластелин“ – водещ Виолета 

Желязкова мулекулярен биолог, пътешественик и изследовател на прилепите към 

Националния природонаучен музей. 

16:00 – 17:00ч. - работилница и презентация „Мечтаете ли да сте откриватели?“– 

workshop с микроскопи – водещ Ния Тошкова, биолог, асоцииран сътрудник, член 

на Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природо 

научен музей. 

22 ноември, сряда, фоайе на Читалище „Никола Вацпаров“ 

12:30ч.  – откриване на изложбата от детския конкурс за рисунка – „Любим сезон 

в планината“ 

14:00 – 15:30ч. – ателие и работилница „Как да стана водолаз?“, водещ 

Александър Киров – геодезист и водолаз, участник в множество проучвания на 

подводни пещери в Мексико и България. – място: хотел „Тринити“ – зала и 

басейн 

23 ноември, четвъртък, пещера „Спропадналото“  в района на Пирин 
Голф Клуб 
 

13:30 – 16:00ч. –  пещерен workshop за деца и младежи „Проникване в пещера“ – 

водещи спелеолозите Георги Влайков, Стойчо Зарев, Сашо Попов, Алексей 

Жалов, Иван Гьоев 

 

23 ноември, четвъртък, градски парк Банско 
 
13:30 – 15:30ч. – workshop „Ориентиране“ за деца и младежи - водещи проф. В. 

Гърков, доц. Александър Шопов, доц. Т. Педев, гл. ас. А. Гочков и студенти 

специалисти на катедра "Туризъм, алпинизъм и ориентиране", НСА „Васил 

Левски“. 

 

Детската програма се осъществява с любезната подкрепа на екипа на Into the Wild 

и Project: Big Ice Patagonia. 

 



25 ноември, събота, Голяма зала на Читалище „Никола Вапцаров“  
 

18:00ч.  - връчване награди от конкурсите / Наградите са осигурени от 

американската фирма MARMOT, магазин „Namaste”. 

 
 

 

 

Изложби / Exhibitions 
22 ноември, сряда, фоайе на Читалище „Никола Вапцаров“, Банско 
 

12:30ч. – откриване на изложбите: 

 

1. “Terra Australis Incognita/Непознатата Южна Земя“, изложба-карти,  история на 

картографията на Антарктида – изложбата е проект на Българския 

антарктически инситут.  

2. „MY(EYES)-LAND”, автор Симеон Паторозлиев – фотоизложба;  

3. „Любим сезон в планината“ - рисунки на децата от училищата в Банско и 

Добринище; 

4.  „С любов към планината“, живопис, автор Елисавета Мирчева;  

5. „По следите на отминалото време“ - фотоизложба на сдружението "Николай 

Проев";  

6. „Балканска спелео фото изложба "We And Caves 2017" / "Пещерите и ние 2017", 

Сашо Попов  - фотоизложба; Балкански Спелеоложки Съюз, Българско Пещерно 

Дружество и СК Приста – Русе; 

7.  „Полските ски до 1918г.“, ретро изложба от Музея на Татрите в Закопане: 

 

 
Специален панел „Дестинация Мароко“ / Special panel “Destination 
Morocco”: 
 
24 ноември, петък/24 Nov, Friday 
Фоайе на Посетителския информационен център / Visitor`s Information 

Center 
 

14:30 – 14:45ч. – Откриване на фотоизложба / Opening ceremony Morocco Travel 
Photography I Exhibition – Рапсоди Травел България те кани на пътешествие в 

Мароко! Цветовете на Африка, багрите на мароканския град, кожи и пазари, светлината 

пречупена през изваяни арабски лампи и силуетите на залязващото слънце в пустинята, 

всичко това е само част от нашето приключение наречено Мароко. 

 

14:45 – 16:30ч. – Традиционна чаена церемония за всички гости и публика на 

фестивала / Traditional Morocco tea ceremony – free entrance. 

 Опитайте чай и сладки от Мароко! (свободен достъп) 

 

Съвместно с Посолство на Кралство Мароко/Partner - Embassy of the Kingdom of 

Morocco. 

 

 



 

Workshop-ве: 

 
25 ноември, събота, катерачна стена към хотел „Стената“, с. Баня 

 

10:00-12:00ч. - Катерачески workshop „Миксово катерене и алпинизъм“, водещ 

Тошко Тодоров  

 
 


