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Календар на летните събития в Банско 2016 

 Дата Събитие Допълнителна информация 

 

15ти – 16ти  

юли  

2016 

Музикален 

фестивал 

„Банско Бийт“ 

Ежегодният фестивал на модерната 

музика ще зарадва всчики гости на 

града с впечатляващи изпълнения на 

живо на популярни музиканти и групи, 

сред които чаровната шведска певица 

Лорийн и румънската поп сензация 

Ларис, известната група NU/ANCE, 

хип-хоп звездата Криско и талантите 

от българското издание на X-Factor 

Жана Бергендорф, Християна Лоизу, 

Стъвън Ачикор, Дарина Йотова и 

Михаела Маринова. 

 

20ти – 23ти 

юли  

2016 

Лятна 

киномания  

под звездите 

Четиридневни прожекции на най-

добрите филми в програмата на 

Международния Банско Филм Фест, 

под открито небе. 

 

29ти – 31ви 

юли  

2016 

„Път  

за никъде“ 

Годишно съзтезание по планинско 

колоездене. Тази година ще включва 

главно начинаещи колоездачи и 

отбори. Участието е неограничено. 

 

 

6ти – 13ти 

август  

2016 

XIX 

Международен 

Джаз фестивал 

Банско 

Най-големият летен музикален 

форум в България. Всяка година през 

август, фестивалът събира на една 

сцена емблематични български и 

световни изпълнители и 

групи.Вечерните концерти привлияат 

многохилядна публика на централния 

площад „Никола Вапцаров“. 

Организират се също афтър-партита, 

барбекю и джаз-кафета. 
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25ти – 27ми 

август  

2016 

Банско  

Опера Фест 

2016 

В края на август Банско ще бъде 

домакин на седмото издание на Банско 

Опера Фест. Гостите на 

представлението ще имат 

възможността да се насладят на 

популярната балетна постановка 

„Ромео и Жулиета“, операта  

„Селска чест“ и мюзикъла „Йосиф  

и фантастичната му пъстра дреха“. 

   

3ти – 4ти 

септември 

2016 

Балкански 

фестивал 

„Бохеми“ 

„Бохеми“ е своеобразно празненство на 

балканската музика, завладяващия 

балкански темперамент и запомнящия 

се привкус на балканската кулинария. 

Тази година, гостите на събитието ще 

могат да се насладят на живо на 

„Гласът на Балканите“ – Дино 

Мерлин, както и на словенския 

изпълнител Magnifico и Brass Brothers 

от Македония. 

 

6ти 

септември 

2016 

Ден на 

Съединението 

на България 

 

Традиционни празненства по случай 

празника 

 

 

22ри 

септември 

2016 

Ден на 

Независимостта 

на България 

Традиционни празненства по случай 

празника 

 

5ти  

октомври 

2016 

104 години от 

Освобождението 

 на град Банско 

Традиционни празненства по случай 

празника на гр. Банско 

 
23ти – 27ми 

ноември 2016 

XVI Банско 

Филм Фест 

2016 

Тазгодишното издание на Банско Филм 

Фест ще представи на своята публика 

документални филми, заснети в 

екстремни условия, дело на знаменити 

алпинисти, изследователи, 

пътешественици и ловци на 

приключения. 

 

Всички събития в календара подлежат на промяна. 


