


Сряда, 12 февруари

Площад Димократиас, 18:30 ч.
Официално откриване на Празника 
на Тракийския фолклор -
Карнавал на гр. Ксанти 2020 г.

19:00 ч.
Концерт на Пеги Зина
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Събота, 15 февруари

Площад Димократиас, 11:30 ч.
„Празник на фолклора”

В този голям праз-
ник танцовите 
състави на фол-
клорните клубове в 
града, както и гос-
туващите танцьори 
от цяла Гърция 
тръгват от различ-
ни краища на гра-
да, и минавайки 
през централните 
улици с танци и 
песни, пристигат 
накрая на централ-
ния площад. 

Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 19:30 ч.
Фолклорно 
представление с 
народни песни и танци 
на клуб „Хамаскаин”.
Представление в почит 
на арменската култура 
и традиция.

Площад Димократиас, 10:00 ч.
Федерация на гръцките бойскаути. Доброволческа акция: 
„Събирам капачки… раздавам усмивки“.
Фолклорно-исторически музей на гр. Ксанти, 
20:00 ч.
„Нощ в музея”
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Неделя, 16 февруари

Площад Димократиас, 19:00 ч.
Традиционно тържество
„Ние тук танцуваме“

Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 19:30 ч. 
Концерт
„Тракия -
пътищата
на Дионис”

Старият град на Ксанти, 09:00 ч.
(и през цялото време на празниците)
Исторически разходки. Запознаване с местната история.
Площад Димократиас, 11:30 ч.
Кипърска асоциация на гр. Ксанти. Възраждане на
           обичаи и традиционни игри, „Тсимпи тсимпи, те
                      така, към традицията аз вървя” .
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Неделя, 16 февруари

Понеделник, 17 февруари

Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 19:00 ч.
Фолклорна вечеринка,
детски танцувални състави.

Танцов състав на гр. Ксанти, К. Бени и 
Влахопулу, над Общинския паркинг в 20:30 ч. 

Фолклорна вечер, „Ох че пиперливо 2!” 
Сватбени песни и пикантни приказки 
от карнавалите.
Представлението е строго предназначено за възрастни 
зрители. Трае един час. Вход: 7€

Старият град на Ксанти, 10:00 ч.
(и през цялото време на празниците)
Исторически разходки (за ученици). Запознаване със 
съвременната история на града.
Фондация „Тракийско изкуство и традиции“, 
зала „Виргиния Цудеру“, Тютюнев Склад II, 
Капнергатон 9, 19.00 ч.
Презентация на книгата „Суфли от първата ми пролет“ 
(Теодорос Мусикас).



Вторник, 18 февруари 

Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 19:00 ч. 
Фолклорна вечеринка,
детски танцувални състави.

Фолклорно-исторически музей на гр Ксанти, 
10:00 ч.
Образователна програма, „Филмът е истина, повтаряна 24 
пъти в секунда”.

Фолклорно-исторически музей на гр. Ксанти, 
20:00 ч.
Кинематографичното общество ФЕКС. „Легендата за 
Орфей на големия екран”.

Сряда, 19 февруари
Общински амфитеатър на гр. Ксанти,
20:00 ч.

Концерт на Бабис Кукос с „Фа мажор” 
и Смесения хор на Общинската 
консерватория на гр. Ксанти.

Фолклорно-исторически музей на гр. Ксанти, 
20:00 ч.
Семинар за танци. „2-3 неща за народните танци”.

Ресторант „Ксантипи”, 20:00 ч.
Дегустационна вечер с местни продукти и концерт на     
              Йоргос Карипидис и Антонис Химонидис.
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Четвъртък, 20 февруари

Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 19:00 ч. 
Музикално представление,
„Истории за музиката ребетико”

Закрит спортен център
„Филипос Амиридис”, 20:00 ч. 
Вечер на фолклора
и традиционните рецепти.
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Дом на културата ФЕКС, 17:00 ч.
Балдафан с детския музикален театър на ФЕКС: „Нови 
приключения от карнавалите I”.

Фондация за тракийско изкуство и традиция. 
Читалня „Кириакос Стаматиадис”, Тютюнев 
склад II, Капнергатон 9, 19:00 ч.
„Орфей през един карнавал във вихъра на литературата”.

Петък, 21 февруари

Дом на културата ФЕКС, 17:00 ч.
Балдафан с детския музикален театър на ФЕКС.
„Нови приключения от карнавалите II”.
Площад Ироон, гр. Ксанти, 18:30 ч.
„Човешка акустична скулптура”.
Зала за приеми и мероприятия
„Диогенис”, 21.00 ч.
            Бал с маски „Балдафан за големи деца”.
                      Културното сдружение Тамирис ви кани на едно
                              „Балдафан за големи деца”. 

Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 19:00 ч. 
Музикално - танцувална вечеринка 
на фолклорни клубове
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Събота, 22 февруари

Площад Димократиас, 11:30 ч.
Танцувални състави
на фолклорни клубове

Площад Димократиас, 10:00 ч.
Базар. Бездомни другари на Ксанти - Културен природен 
клуб за защита на животните.

Общински амфитеатър на гр. Ксанти,
19:00 ч.
10и Фестивал на вокални състави
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Дом на културата ФЕКС, 17:00 ч.
Балдафан с детския музикален театър на ФЕКС.
„Нови приключения от карнавалите III”.

Зала за приеми и мероприятия „Аполон”,
21:30 ч.
               Годишен бал на Лицея на гъркините на
                       гр. Ксанти.

Танцов състав на гр. Ксанти, К. Бени и 
Влахопулу, над Общинския паркинг в 20:00 ч. 

„Запали ли се фенерчето,
песни и закачки”.

Площад Димократиас, 19:30 ч.
Концерт на Йоргос Йаниас
Представлението ще бъде открито в 18.30 ч. от Cultera.
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Неделя, 23 февруари

Площад Димократиас, 12:00 ч.
Детски карнавален парад.

Открит общински амфитеатър на централния 
площад, 11:00 ч.
Съюз на жените на област Ксанти, музико-театрална игра 
„Лошият вълк дето стана добър”.

Площад Димократиас, 13:30 ч.

Концерт на „Ано като”.
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Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 
20:00 ч. 

Музикално представление
с вокалния състав
на гр. Ксанти „Арион”
„Болест са песните”.

Площад Димократиас, 10:00 ч.
Базар. Бездомни другари на Ксанти -
Културен природен клуб за защита на животните.

Дом на културата ФЕКС, 17:00 ч. 
Балдафан с детския музикален театър на ФЕКС.
„Нови приключения от карнавалите IIΙ”. 

Сграда на Лицея на гъркините на гр. Ксанти 
(Аг. Георгиу 1, приземен етаж),

18:00 ч.
Представление на Карагиозис „Тримата глупаци”.

Дом на културата ФЕКС, 22:00 ч.
„Парти с ударни инструменти
и латиноамерикански бални танци на ФЕКС”. 
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Понеделник, 24 февруари

Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 
19:00 ч.  

Музикално - танцувална
вечеринка на фолклорни клубове.

Фолклорно-исторически музей на гр. Ксанти, 
10:00 ч. (и през цялото време на празниците).
„Тракия - 100 години свободна”.

Фондация за тракийско изкуство и традиция. 
Зала за креативни занимания
„И. Папахарисис”, Тютюнев склад II, 
Капнергатон 9, 17:30 ч.
Креативни работилници. Децата работят... в едно 
визуално карнавално изявление: „Маски...”



Вторник, 25 февруари 

Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 
19:00 ч.

Музикално - танцувална
вечеринка на фолклорни
клубове

Сграда на Лицея на гъркините на гр. Ксанти 
(Аг. Георгиу 1, приземен етаж), 18:00 ч.
Лекция „Тракия, в областта на Хемус - Исторически и 
културни теми”.

Фолклорно-исторически музей на гр. Ксанти, 
20:00 ч.
„Легендата за Орфей на големия екран”.

Сряда, 26 февруари

Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 20:00 ч.
Тракийска театрална сцена.
Комическо музикално представление 
„Пикадили 4, Любовници на мечтите”.
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Клуб за гръцка музика “Китаро”, 16:00 ч.
Тракийска театрална сцена. Carnival Club. Балдафан.

Критско братство на гр. Ксанти, Лефкипу 3,
17:00 ч.
Балдафан.

Музей за традиционни носии на балканските 
страни, Генисеа Ксанти, 17:30 ч.
Балдафан.

Фондация „Тракийско изкуство и традиции“, 
зала „Виргиния Цудеру“, Тютюнев Склад II, 
Капнергатон 9, 19:00 ч.
Презентация на книгата „Тракийски манджи” на Сиси 
Мамуга.

Фолклорно-исторически музей на гр. Ксанти, 
20:00 ч.
Семинар за танци. „2-3 неща за латиноамериканските 
танци”.

Петък, 27 февруари

Площад Димократиас, 19:00 ч.
Концерт
на Михалис Хадзиянис.
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Общински амфитеатър на гр. Ксанти, 
19:00 ч.
Вечеринка с хорове

Сграда на Лицея на гъркините на гр. Ксанти 
(Аг. Георгиу 1, приземен етаж), 17:30 ч.
Балдафан.

Фондация за тракийско изкуство и традиция. 
Тютюнев склад II, Капнергатон 9, 17:30 ч.
Открит урок, „Сближаване с изкуството посредством 
карнавалите...”

Площад Ироон, гр. Ксанти, 18:30 ч.
„Човешка акустична скулптура”.

Фолклорно-исторически музей на гр. Ксанти, 
21:00 ч.
„Нещо става и в четвъртъците в Музея”.

Сграда ПАС Антика. Вила на ул. Еврипиди 
Хасиртзоглу 8, 22:00 ч.
Карнавал на клуба.
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Петък, 28 февруари

Площад Димократиас, 12:00 ч.
Концерт FY

Жребий за реда 
на екипажите 
в големия 
карнавален 
парад.

Площад Димократиас, 17:00 ч.

Площад Димократиас, 19:00 ч.
Концерт Les Au Revoir
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Площад Димократиас, 21:00 ч.
Концерт
на Underhill West
и Нина Мазани.

Площад Димократиас, 10:00 ч.
Базар. Бездомни другари на Ксанти - Културен природен 
клуб за защита на животните.

Фондация за тракийско изкуство и традиция. 
12 Апостолон § Андрутсу, 17:00 ч.
Семинар за модерни танци „Децата работят... в едно 
танцувално карнавално изявление”.

Дом на културата ФЕКС, 17:00 ч. 
Балдафан с детския музикален театър на ФЕКС. „Нови 
приключения от карнавалите III”.

Фолклорно-исторически музей на гр. Ксанти, 
19:00
Семинар по рисуване и конструкция на маски Ι.

Сграда на Лицея на гъркините на гр. Ксанти 
(Аг. Георгиу 1, приземен етаж), 22:00 ч.
Бал с маски, „Парти на огъня”.

Сграда ПАС Антика. Вила на ул. Еврипиди 
Хасиртзоглу 8, 22:00 ч.
Карнавал на клуба.

Дом на културата ФЕКС, 22:00 ч.
Carnival Latin Party.
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Събота, 29 февруари

Площад 
Димократиас,
13:00 ч.
Концерт
на Josephine

19:30 
Вечерен карнавален парад

Площад Димократиас, 10:00 ч.
Базар. Бездомни другари на Ксанти - Културен природен 
клуб за защита на животните.

Фолклорно-исторически музей на гр. Ксанти, 
10:00 ч.
Семинар по рисуване и конструкция на маски ΙI.

Сграда ПАС Антика Вила на ул. Еврипиди 
Хасиртзоглу 8, 22:00 ч.
Карнавал на клуба.

Зала за приеми и мероприятия „Диогенис”, 
22.00 ч.
Годишен бал на културния клуб „Дионисос”.

Дом на културата ФЕКС, 22:30
Танцувална вечеринка Color Milonga – TangoAires.
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Неделя, 1 март

Ώρα 13:00 
Голям
карнавален парад

Мост на р. Косинтос, 19:00 ч.
Церемония
по закриването 

20



Понеделник, 2 март

Поселище Ставруполи
Община Ставруполи

„Обичаят на камилата”,
12:00 ч.
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Лицей на гъркините на гр. Ксанти
(Аг. Георгиу 1 § Венизелу),
11:00 ч.
Обиколка - презентация

Община Кимерион,
Духовен център на храма Св. Димитър,
11:00 ч.

Община Евмиру,
поселище Лефки,
11:00 ч.

Миродато, община Авдирон,
11:00 ч.
Възраждане на обичая на Бей, от културния клуб на 
Миродато „Апитани”.

Понтийско
тържество  

Поселище Комнинон, 12 ч.
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Изложби

Фондация за тракийско изкуство и традиция. 
Зала „Виргиния Цудеру”,
Тютюнев склад П, Капнергатон 9,
19:00 ч.
Изложба на картини: „Златари и тъкачки”.

Лицей на гъркините
на гр. Ксанти Аг. Георгиу § Венизелу
Изложба на гръцки носии.

ПА.КЕ.ТРА., Марку Ботсари 20, Стар град.
Фотографска изложба от архива на колекционера от 
Ксанти Константинос Мавроматис.
„Нашият творец и човек Христос Павлидис: Почит и 
припомняне за присъствието му като един наш човек”.

Общинска галерия „Христос Павлидис”,
Орфеос § Пиндару, Стар град.
Фотографска изложба
на Косма Емоглу „Ела кате”.




