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Календар на  събития в Банско 2017 

 Дата Събитие Допълнителна информация 

 

 

16ти – 17 ти  

юни  

2017 

 

„Франкофоли“ 

2017 - 

Благоевград 

Превърналият се в традиция музикален 

фестивал, симбиоза между френските и 

български взаимоотношения, и тази 

година ще изненада всички меломани с 

участието на култови изпълнители. 

Imany и Parov Stelar са само част от тях. 

 

 

1ви – 7 ми  

юли  

2017 

Летни 

театрални 

празници „На 

публиката с 

любов“ 

Фестивалният сезон в Банско започва с 

вълнуващите летни театрални 

празници, където поредица от силни 

постановки очаква ценителите на 

театъра. 

 

14ти – 15ти  

юли  

2017 

Музикален 

фестивал 

„Банско Бийт“ 

Ежегодният фестивал на модерната 

музика ще зарадва всчики гости на 

града с впечатляващи изпълнения на 

живо на популярни български и 

международни музиканти и групи. 

 

26ти – 29ти 

юли  

2017 

Лятна 

киномания  

под звездите 

Четиридневни прожекции на най-

добрите филми в програмата на 

Международния Банско Филм Фест, 

под открито небе. 

 

5ти – 12ти 

август  

2017 

XX 

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 привличат 

многохилядна публика на централния 

площад „Никола Вапцаров“. 

Организират се също афтър-партита, 

барбекю и джаз-кафета. 



 

96 Pirin Street 
2770 Bansko Bulgaria 
www.kempinski.com 

 T +749 88888  
F +749 88565 
e reservations.grandarena@kempinski.com 

 

 

24ти – 26ти 

август  

2017 

Банско  

Опера Фест 

2017 

В края на август Банско ще бъде 

домакин на осмото издание на Банско 

Опера Фест. Гостите на 

представлението ще имат 

възможността да се насладят на три 

невероятни постановки – 

„Лешникотрошачката“, „Джани 

Скики“ и „Котките“. 

   

2ри – 3ти 

септември 

2017 

Балкански 

фестивал 

„Бохеми“ 

„Бохеми“ е своеобразно празненство на 

балканската музика, завладяващия 

балкански темперамент и запомнящия 

се привкус на балканската кулинария.  

 

6ти 

септември 

2017 

Ден на 

Съединението 

на България 

 

Традиционни празненства по случай 

празника 

 

 

22ри 

септември 

2017 

Ден на 

Независимостта 

на България 

Традиционни празненства по случай 

празника 

 

5ти  

октомври 

2017 

105 години от 

Освобождението 

 на град Банско 

Традиционни празненства по случай 

празника на гр. Банско 

 
22ри – 26ти 

ноември 2017 

XVI Банско 

Филм Фест 

2017 

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. 


