
ПЛОВДИВ - ДРЕВЕН И ВЕЧЕН: ИСТОРИЯ, ЕТНОЛОГИЯ, КУЛТУРА И
ИЗКУСТВО

Фестивал "Пловдив - древен и вечен".

Програма на фестивала

25 СЕПТЕМВРИ 2020 – ПЕТЪК

18.00 ч. – Античен форум на Филипопол (пред Централна поща) – начало на Дефиле -
парад на участниците във фестивала, представящи епохите античност, ранно и късно
средновековие.  Римски  граждани  и  матрони,  гладиатори,  роби,  легионери,  сурови
средновековни воини, номади, боляри и деспоти, рицари и френски трубадури, всичко
това под знамената на участващите групи за исторически възстановки от страната и
чужбина, огласено от музика и съпроводено с танци.

18.30  ч.  –  Община  Пловдив  –  официално  откриване  на  парада  и  запалване  на
фестивалния огън;

19.00  ч.  –  Римски  стадион  –  Античен  ритуал  за  призоваване  благосклонноста  на
боговете;  Гладиаторски игри и  войскарски битки;  Антична  театрална  постановка  и
музикални изпълнения на група „Фрея”; Огласяване програмата на фестивала;

26 СЕПТЕМВРИ 2020 г. – СЪБОТА

10.30 ч. - Официално откриване; 

ЛАГЕР „АНТИЧНОСТ“ -  отворен от  10:00 до  18:00 часа,  презентации на  антични
занаяти, бит и култура, стрелба с античен лък, боравене с оръжия; Обучение на деца –
легионери,  битка  на  новобранците  с  редовната  римска  армия  и  награждаване  на
отличените;  Модата  на  античния  свят  с  участие  на  публиката;  Винария  антика  –
виното  на  стария  свят;  Битка  на  римляни и  варвари;  Военна  клетва,  победените  в
битката влизат в римската армия; Античен робски пазар; Антични ритуали;

ЛАГЕР „РАННО СРЕДНОВЕКОВИЕ” - отворен от 10:00 до 18:00 часа, демонстрации
на  ранносредновековни  занаяти  –  ковачество,  плъстарство,  кожарство,  накити  и
аксесоари на облеклото; Ранносредновековната храна и приготвянето й на открито, бит
и култура на българите от тази епоха; Конни демонстрации и стрелба с лък от кон;
Представяне  на  ранното  средновековие,  облекла  и  въоръжение,  воински  умения  и
строй на армиите; Демонстрация на средновековни бойни  практики от земя и от кон –
стрелба с лък и бойни умeния със сабя, бич и копие; Средновековна школа за младиния със сабя, бич и копие; Средновековна школа за млади
войни – обучение на младежи и деца в стрелба с лък, боравене с копие, щит и сабя;

ЛАГЕР „КЪСНО СРЕДНОВЕКОВИЕ” - отворен от 10:00 до 18:00 часа, демонстрации
на  занаяти  от  късното  средновековие,  бит  и  култура  на  българи,  ромеи,  латини  и
рицари по нашите земи; Представяне на късносредновековните облекла и въоръжение,



воински  умения  и  строй;  Средновековната  кухня  и  медицина  –  демонстрации  и
презентации;  Рецитал  на  средновековна  и  съвременна  поезия;  В  двора  на  Деспот
Алексий  Слав  –  посрещане  на  дъщерята  на  Анри;  Изпълнение  на  средновековна,
ренесансова и окситанска музика; 

19.00 – 20.00 ч. - Музикално изпълнение на група “Фрея” и приятели – средновековна
скандинавска музика и средновековни песни и танци;

27 СЕПТЕМВРИ 2020 г. – НЕДЕЛЯ

От 10.00 ч. - Музей на открито, жива история, разглеждане на средновековните лагери,
занаятчийски  работилници  и  щандове;  Представяне   на  армиите  през  различните
епохи,  бойни  практики;  Облекла,  въоръжение  и  снаряжение  на  войскарите;
Средновековна школа за млади войни – обучение на младежи и деца в стрелба с лък,
копие, щит и сабя; Антични и средновековни игри и забавления за малки и големи;

14.00  ч. - Закриване на фестивала.

И   през  двата  дни  на  фестивала  гостите  ще  имат  възможност  да  наблюдават
демонстрации  на  участниците,  бойни  практики,  изработване  на  накити  и  бижута,
монетосечене,  дървообработка  и  приготвяне  на  храна.  Ще  могат  сами  да  отсекат
монета, да стрелят с лък, да пробват въоръжение и снаряжение на войскарите и да се
снимат с тях, да се качат на кон, да разгледат бита и традициите на нашите предци и да
се запознаят с богатото ни  културно-историческо наследство.


