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УзанаПолянаФест – 2012 

ПРОГРАМА  
13 юли 2012 (петък) 
час събитие място 
20.30 – 24.00 
 

Театър на сетивата Лабиринт „Петте елемента” – с предварително записване и продажба 
на билети (начинът на записване ще бъде обявен на www.uzanafest.com ) 

близо до фестивалното градче 

18.00 – 20.00 Театрален уъркшоп „Петте елемент” Фестивална сцена 
21.00 – 22.30 Концерт на Миленита Фестивална сцена 
22.00 – 24.00 Интерактивна инсталация „Петте сетива” Фестивален презентационен център 

 
22.30 – 24.00 Формация „тъпани и гайди” Фестивална сцена 
24.00 After party 

 
 

 
14 юли 2012 (събота) 
час събитие място 

10.00 – 10.30 Откриване на УзанаПолянаФест 2012 
Приветствие от Министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова 
Приветствие от Министъра по управление на европейските фондове г-н Томислав 
Дончев 
Приветствие от Кмета на Община Габрово г-жа Таня Христова 
Приветствие от Председателя на Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН г-н 
Сашо Дончев 
Представяне на Програмата за малки проекти от г-жа Велеслава Абаджиева, 
Национален координатор на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен 
фонд 
 

Фестивална сцена 

http://www.uzanafest.com/�
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10.30 – 10.45 Награждаване на победителите в конкурса „Рецепти за нашето бъдеще”,  Министър на 
околната среда и водите г-жа Нона Караджова 

Фестивална сцена 

10.45 – 11.00 Награждаване на победителите във фото-конкурса „Петият елемент – това си ти”,  Янина 
Танева, „Беглика Фест” 

Фестивална сцена 

11.00 – 11.15 Освобождаване на птици, преминали курс на лечение в Спасителния център за диви 
животни на Зелени Балкани, Стара Загора 

 

11.00 – 11.15 Закачливи народни песни от Горно Драглище Фестивална сцена 
11.00 – 13.00 Записване за 'Купа УЗАНА' Mountain Bike - ХС 

 
Фестивален инфо център 

11.00 – 19.00 
 

Представяне  на примери за добри еко-практики на организации, подкрепени от Програмата за малки 
проекти (ПМП) на Глобалния екологичен фонд (ГЕФ)  
ИЗЛОЖЕНИЕ , ЕкоАКАДЕМИЯ, ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА – отделните програми са налични  
за изтегляне от сайта 

Фестивално градче 
 

11.00 – 13.00 Демонстрация: забъркване и нанасяне на глинена мазилка върху сламена и тръстикова 
повърхност 

шатра „Селище Зелено Училище”, 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

11.00 – 13.00 "Въглероден Доктор” – визитации и прегледи шатра „Фондация ТАЙМ”, 
ЕкоАКАДЕМИЯ 

11.30 – 13.30 Ателие „Месене на традиционни квасени хлябове” шатра „Хлебна къща „Св. Христофор”, 
ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА 

12.00 – 14.00 Семинар за „Натурално Пчеларство” шатра „Медена пита”,  
ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА 

12.30 – 13.00 Представяне на хибридната вятърно-соларна инсталация за енергия от ВЕИ Информационен център „Узана” 
13.00 – 15.00 Работилница за изработка на пространствени хармонизатори от ръчна хартия шатра „Радостилница "Елрада", 

ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА 
13.15 – 13.30 Техническа конференция на Купа УЗАНА ХС Фестивална сцена 
14.00 – 16.00 Стартове на 'Купа УЗАНА' Mountain Bike - ХС По места според възрастовите групи 

на участниците. 
14.00 – 16.00 Ателие „Приготвяне на хляб от лимец и други дрвени сортове пшеница” шатра „Слънце и Луна”, 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
14.30 – 16.30 Ателие "Направи си книга" – ръчно изработване на хартия и оригинално декориране и 

оформление на книга 
шатра „фабриКата”,  
ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА 

15.00 – 17.00 Семинар „Нов модел за рециклиране на отпадъци от опаковки и ползата за околната 
среда”, „Добри практики за устойчиво ползване на  общинските мери и пасища в 
Европа”, „Как да помпостираме – опитът на община Добрич да оползотворява 
„зелените” отпадъци” 
 

Семинарна зала, Хотел „Импулс” 

15.00 – 19.00 "Въглероден Доктор” – консултации, диагнози, съвети шатра „Фондация ТАЙМ”, 
ЕкоАКАДЕМИЯ 
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15.30 – 18.30 Приключение на сетивата „Природно изкуство” - уъркшоп на открито или колективно 
творчество с материали от средата 

близо до фестивалното градче 

15.30 – 17.00 Ателие „Свещарят в мен” – ръчно изработване на свещи от пчелен восък шатра „Аркобо”,  
ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА 

16.00 – 17.00 
 

„Изрежи ми приказка” – детски театрален спектакъл, Група за детски театър „Камила” Фестивална сцена 

16.00 – 18.00 Работилница за изработка на диджериду (духов музикален инструмент, създаден от 
аборигените в Австралия) от различни видове дървета  

шатра „Радостилница "Елрада", 
ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА 

16.30 – 17.30 Демонстрация „Радиопроследяване на сухоземни костенурки” шатра “Геа Челониа”, 
ЕкоАКАДЕМИЯ 

17.00 – 17.30 Демонстрация на Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци от опаковки на 
„Екометал Инженеринг” ЕООД 

до Хотел „Импулс” 

17.30 – 18.00 Награждаване на победителите във Купа УЗАНА ХС 
 

Фестивална сцена 

17.30 – 19.30 Поход до връх Исполин с наблюдение на биоразнообразието на района с водещи 
Юлиян Маринов и Росен Мирчев 

сборен пункт Фестивален инфо 
център 

18.00 – 18.30 Ревю на креативна работилница „Претвори боклука – намери сполука!” 
 

Фестивална сцена 

18.30 – 18.50 Викторина с награди – Какво знаем за Бесапарските ридове? 
Неформална гражданска група (НГГ) ”Единство” 

Фестивална сцена 

18.50 – 19.10 Викторина с награди -  животът на Кафявата мечка, видрата и дивата коза 
Ловно-рибарско дружество „Девин”, Природозащитно сдружение „Биосфера” 

Фестивална сцена 

19.10 – 19.30 Викторина с награди за екологията на Долнодунавския басейн и Природен парк 
„Персина” 
Международен център за координация на екологическата информация за река Дунав 

Фестивална сцена 

20.00 – 21.00 Премиера филм за добрите еко-практики, финансирани от Програмата за малки проекти 
на ГЕФ 

Фестивален презентационен център 
 
 

20.30 – 24.00 
 

Театър на сетивата Лабиринт „Петте елемента” – с предварително записване и продажба 
на билети 

близо до фестивалното градче 

20.30 – 21.00 
 

Театрален пърформанс „Петте елемента” Фестивална сцена 

21.00 – 22.30 
 

Концерт на група PIF Фестивална сцена 

22.00 – 24.00 Интерактивна инсталация „Петте сетива” Фестивален презентационен център 
2.30 – 24.00 
 

Концерт на група Kayno Yesno Slonce Фестивална сцена 

24.00 After party  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82�
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8�
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F�
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15 юли 2012 (неделя) 

час събитие място 

10.00 – 14.00 
 

Представяне  на примери за добри еко-практики на организации, подкрепени от Програмата за малки 
проекти (ПМП) на Глобалния екологичен фонд (ГЕФ)  
ИЗЛОЖЕНИЕ , ЕкоАКАДЕМИЯ, ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА – отделните програми са налични  
за изтегляне от сайта 

Фестивално градче 
 

10.00 – 12.00 Горски следоразбирач - Разходка по еко пътека Узана, откриване и определяне на 
различни следи от жизнената дейност на горските животни 

сборен пункт  - Фестивален инфо 
център 

10.00 – 13.00 Ателие „Месене на традиционни квасени хлябове” шатра „Хлебна къща „Св. Христофор”, 
ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА 

11.30 – 12.30 „Петте елемента” -  медитативни практики за свързване с вътрешната същност и 
балансиране на елементите 

близо до фестивалното градче 

 


	шатра „Хлебна къща „Св. Христофор”, ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА
	шатра „Хлебна къща „Св. Христофор”, ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА

