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                   ПРАЗНИК НА КУРОРТА,            МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА 

 

ВЪРШЕЦ - 2016 

29 юли /петък/ 

21.00 ч. Лятно кино – прожекция на филма: „Норм - полярният мечок“, анимация, САЩ, 2016 г. 

място: Летния амфитеатър в парка 

вход свободен 

 

30 юли /събота/ 

21.00 ч. Лятно кино – прожекция на филма: „Джон Уик“, екшън, трилър, САЩ, 2014 г. 

място: Летния амфитеатър в парка 

вход свободен 

 

31 юли /неделя/ 

10.30 ч. Конни състезания по прескачане на препятствия за купата на община Вършец 

място:  „Конна база Вършец”, гр. Вършец    

 

 

1 август /понеделник/ 

18.00 ч. Турнир по футбол  

място: Футболното игрище в парка 

20.30 ч. Вечер на руската песен –  Симфониета Видин, ВИГ „Нова китара“, със специалното участие на 

Момчил Караиванов, диригент Свилен Симеонов 

място: Естрадата пред НЧ  „Христо  Ботев 1900”     

 

2 август /вторник/ 

17.00 ч. Турнир по волейбол  

място: Волейболното игрище в парка 

18.00 ч. Турнир по футбол - четвъртфинали  

място: Футболното игрище в парка 

20.30 ч. Вечер на хумора и талантите: 

 Комедийно шоу с Димитър Туджаров - Шкумбата  

 Концерт на Владо Димов 

място: Естрадата пред НЧ  „Христо  Ботев 1900”     

 

3 август /сряда/ 

10.00 ч. Спортен празник за малки и големи, организиран от НПО „Идея спорт“ 

място: парка срещу СБР „Свети Мина“ 

11.00 ч.  Откриване на изложба от пленер по живопис „Магичният Вършец”    

място: Градската художествена галерия 

17.00 ч. Турнир по волейбол  

място: Волейболното игрище в парка 

18.00 ч. Турнир по футбол - четвъртфинали  

място: Футболното игрище в парка 

20.30 ч. Театрална вечер – театрална постановка „Лъжла“ на драматичен театър гр. Монтана, комедия от  

М. Еникен и М. Майо 

място: НЧ  „Христо  Ботев 1900”     

 

4 август /четвъртък/ 

11.00 ч. Награждаване на победителите от конкурса „Фотопредизвикателство Вършец“ на тема „Един миг от 

природата на Вършец“ 

място: пред сградата на Община Вършец 

17.00 ч. Турнир по волейбол - финал 

място: Волейболното игрище в парка 

18.00 ч. Турнир по футбол - полуфинали  

място: Футболното игрище в парка 

20.30 ч. Вечер на рока: 

 Концерт на Милена Славова 

място: Естрадата пред НЧ  „Христо  Ботев 1900”     

 

5  август /петък/ 

20.30 ч. Тържествена церемония по повод Празника на курорта, минералната вода и Балкана „Вършец  2016“ 

място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“ 

 Празнична заря 

 Концерт на Валя Балканска и родопски гайдари 

място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“ 
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                   ПРАЗНИК НА КУРОРТА,            МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА 

 

ВЪРШЕЦ - 2016 

6 август /събота/ 

11.00 ч. Алея на занаятите 

място: Алеята с чинарите 

18.00 ч. Турнир по футбол - финал 

място: Футболно игрище в парка 

20.30 ч. Вечер на сръбската музика – концерт на Весна Змиянац 

място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900“ 

 

7 август /неделя/ 

10.00 ч. „Балкана пее“ – надпяване на фолклорни състави  

място: Местността „Иванчова поляна“ 

 

12 август /петък/ 

21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „Овцата Шон“ – анимация,  Великобритания,  2015 г.                                                                                    

място: Летния амфитеатър в парка 

вход свободен 

13 август /събота/ 

21.00 ч. Лятно кино– прожекция на филма: „Код Олимп“ – екшън, трилър,  САЩ,  2013 г.         

място: Летния амфитеатър в парка 

вход свободен 

19 август /петък/ 

21.00 ч. Лятно кино – прожекция на филма: „Кумба“ – анимация, Южно-африкански, 2013 г.  

място: Летния амфитеатър в парка 

вход свободен 

20 август /събота/ 

21.00 ч. Лятно кино – прожекция на филма: „Мъж на ръба“ – трилър, САЩ, 2012 г. 

място: Летния амфитеатър в парка 

вход свободен 

26 август /петък/ 

21.00 ч. Лятно кино – прожекция на филма: „Омагьосаната къща“ – анимация, Белгия, 2013 г. 

място: Летния амфитеатър в парка 

вход свободен 

27 август /събота/ 

21.00 ч. Лятно кино – прожекция на филма: „Помпей“ – драма, Италия, 2014 г. 

място: Летния амфитеатър в парка 

вход свободен 

 


