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На 17 и 18 март (събота и неделя) община Ивайловград 

ще бъде домакин на културен фестивал.  

Културният фестивал „Пътят на художника“ ще бъде 

открит от кмета на Община Ивайловград г-жа Диана 

Овчарова. Специално за събитието ще пристигнат 

кметът и заместник-кметът на турския град Кешан – г-н 

Мехмед Йозкан и г-н Чингисхан Актан, както и 

ръководителят на Областната дирекция за култура и 

туризъм в Одрин – г-н ахмет Хаджиоглу. 

Събитието се организира в рамките на  проект „Пътят 

на художника”, който  се реализира в рамките на 

програмата за Трансгранично сътрудничество  

ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 г. 

Партньори по проекта са  Сдружение „Гражданска 

инициатива за обществено развитие и интеграция” от 

българска страна и Кметство Чамлъджа – Република 

Турция.

Пространството край Вила Армира ще се превърне в арена на гладиаторски 

битки и възстановки на сцени от живота на римските воини. Зрелищният спектакъл е 

подготвен от участниците в рекреанаторския клуб „Cohors II Lucensium“, ръководена от 

историци от Регионалния музей в Ямбол. 

На сцената на фестивала ще представят своя талант певци, музиканти и 

танцьори от целия регион, както и гости от съседна Турция. Дамски хор за обработен и 

изворен фолклор при читалище „Пробуда 1914“, певиците от групата за автентичен 

фолклор от с. Свирачи и тракийският хор „Яни Попов“ са част от участниците в 

музикалната програма на фестивала. Малките танцьори от ивайловградския клуб  

„Карамфилчето“ ще поведат празничното хоро. 

В дните на културния фестивал ще бъде представена Галерията колела, 

създадена в рамките на проекта, а местни творци и занаятчии ще имат възможност да 

представят своите уникални произведения. За най-малките в дните на фестивала ще 

бъде открита арт-работилничка. 

Специален гост на Културния фестивал „Пътят на художника“ е рок-легендата 

Милена Славова. Нейният концерт започва в 18,00 часа на сцената под звездите край 

вила Армира. 
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