
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ГР. ВАРНА 

01.05. - 30.09.2021

15.03. - 08.05.2021 г. - XVIII Европейски музикален фестивал - Варна

Място: Фестивалният и конгресен център, ГХГ “Б. Георгиев” - Варна

Фестивалът е създаден през 2004 г. по инициатива на Агенция "Елит мюзик" в

партньорство с "Кантус фирмус". Неговата програма съдържа симфонични,

камерни концерти и рецитали.

01.05. - 30.06.2021 г. - Международен фотографски салон

Място: ГХГ „Борис Георгиев”, открити пространства в града - Варна

Международният фотографски салон датира от 2003 г., първоначално като

национален, а от 2007-ма като международен фотографски салон. Провежда се

ежегодно. В него може да вземат участие професионалисти и любители от цял

свят.

09.05.2021 г. - Международен Лекоатлетически маратон "Варна 2021"

Място: централна градска част Варна

На 9 май 2021 г., в  град Варна за шеста поредна година ще се проведе

Международен Лекоатлетически маратон "Варна 2021" Идеята на големите

международни маратони е трасето да предостави възможност на участниците не

само да бягат по живописни терени, а и да ги  запознае с интересни културни,

исторически и туристически обекти. Варненския маратон придобива все по-

голяма популярност и всяка година се радва на все по-висок ръст в броя на

участниците през 2020 над 700.

15.05.2021 г., 20:00ч. - Балет "ТОДЕС", танцов спектакъл #Продължение

Място: Дворец на културата и спорта Варна

Най-новата програма на легендарния балет “ТОДЕС” в България

15.05. - 22.05.2021 г. - Европейско първенство по ветроходство клас „Лазер“

2021

Място: Морска гара Варна



В периода 15-22 май 2021 г. в акваторията на варненския залив ще се проведе

Открито Европейско първенство по ветроходство клас „Лазер“, а сборен пункт

ще бъде територията на Пристанище Варна. Домакинството на града бе одобрена

на годишната среща на Европейската асоциация на клас „Лазер“ през 2019 г. във

Варшава, след като морската столица прие три пъти Европейска купа в този клас.

Очаква се във Варна да пристигнат около 300 състезатели от 40 държави, а тях

да ги придружават и екипи от над 300 души.

21.05.2021 г. - Културна програма за откриване на туристическия сезон

Място: Свободна зона Пристанище Варна

21.05.2021 г. - Б.Т.Р. във Варна

Място: Фестивален и конгресен център Варна, зала 1

Освен плейлиста, който групата изпълни в Лондон, Франкфурт, Брюксел и др.

публиката ще може да види и премиерата на последния сингъл от албума

"Невидими стени" - баладата "Ела"...

22.05. - 23.05.2021 г. - 34-то Европейско първенство по Карате Киокушин

Място: зала „Владислав“ на спортен комплекс „Черно море“ - Варна

Международната Карате организация Киокушинкайкан (ИКО) даде съгласие за

провеждане на 34-то Европейско първенство по Карате Киокушин за мъже, жени,

юноши, девойки (младша и старша възраст) и ветерани по категории в град Варна.

Очакваният брой състезатели ще бъде приблизително около 700 от около 27

държави. Възрастовата граница ще стартира от 10 години нагоре.

24.05. - 30.05.2021 г. - 34-то Световна купа по спортна гимнастика

Място: Дворец на културата и спорта – Варна

Световна купа по спортна гимнастика ще събере спортисти от цял свят в Дворец

на културата и спорта – Варна. В миналите две издания през годините показват,

че във Варна пристигат над 250 елитни състезатели в този спорт от над 30

държави. Предвижда се международната проява да бъде квалификация за

Олимпийските игри в Токио.

26.05. - 29.05.2021 г. - Meждународен литературен фестивал "Варна Лит""

Варна Лит 2021" надгражда успехите на литературния форум като запомнящо се

преживяване с новаторски дух в културния живот на Варна. Мисията на

фестивала е да бъде "сцена" за разкриване и развитие на творческия потенциал у

децата чрез срещи с големи имена в литературата и изкуството, изяви, дебати и

атрактивни конкурси. Да привлича в града най-прочутите творци от България и

чужбина, превръщайки ги в културни посланици на Варна в страната и по света.



01.06. - 31.10.2021 г. - Международен фестивал на червенокръстките и здравни

филми филмова академия

Място: Фестивален и конгресен център Варна

Международният фестивал на червенокръстките и здравни филми – Варна, е

създаден през 1964 г. Неговото изключително значение като световен форум,

навлизащ смело и в дълбочина в най-наболелите хуманитарни проблеми на

съвременността, се доказва от удостояването му с най-високата кинофестивална

категория А – като Кан, Венеция и Берлин.

01.06. - 11.06.2021 г. - Международен театрален фестивал „Варненско лято”

Място: ДТ "Ст. Бъчваров", Държавен куклен театър - Варна, ГХГ "Б.Георгиев",

Археологически музей - Варна, Римски терми - Варна и др.

Международният театрален фестивал „Варненско лято” е най-мащабното

международно театрално събитие в България. Провежда се всяка година между 1

и 11 юни във Варна в рамката на фестивалите на изкуствата „Варненско лято”.

Негова основна цел е да представи основните тенденции в българската и

международна сценична практика и да създаде пространство за междукултурен

диалог, обмен и пазар. Програмата е построена като мозайка от модули.

„Селекционирани български спектакли” държи във фокус театралните

постижения на българска сцена през актуалния сезон. Международната селекция

представя многообразие от сценични форми и водещи тенденции от Европа и

света. Програмата Шоукейс е фокусирана върху иновативни продукции от

съвременния театър, танц и пърформанс, представени пред международни

селекционери. Паралелната програма е отворена за разнообразни партньорски

инициативи, дискусии, работни ателиета, теоретични конференции, лекции,

представяне на книги, изложби и концерти.

11.06. - 13.06.2021 г. - Европейско първенство по художествена гимнастика

Варна ще бъде домакин на първото в историята на България Европейско

първенство по художествена гимнастика. Присъствието на най-елитните

гимнастички от цяла Европа ще привлече голям обществен интерес, много

публика и ще допринесе за широкото популяризиране на най-женствения и

красив спорт, така и на града домакин. Състезанието ще е първото на което ще

бъде приложен новия формат на европейските първенства и за първи път ще е

квалификация за световното първенство през 2022 година, което ще се проведе

също в България.

15.06. - 30.08.2021 г. - XII Издание на Опера в Летния театър съвместно с ММФ

"Варненско лято"

Място: Летен театър, Варна



Основна програма – Симфонична и камерна музика

Международна музикална лятна академия

Музикална лаборатория – Варна

Ренесансова и барокова музика

Опера и балет

Кросоувър – музикални проекти на границата с класиката

Програма "Интермецо" съвместно с Международния театрален фестивал

„Варненско лято“

Цикъл образователни концерти „Варненско лято за деца“

Съпътстваща програма – изложби, филми, конференции и др.

26.06. - 31.10.2021 г. - 95 години международен музикален фестивал "Варненско

лято"

Място: Фестивален и конгресен център, ГХГ “Б. Георгиев”, Летен театър, Аула на

ИУ, Двор на РИМ-Варна

Международният музикален фестивал “Варненско лято” e първият музикален

фестивал в България, който е основан през 1926г. във Варна.

27.06.2021 г. - Лили Иванова, турне 2021

Място: Летен театър Варна

Концерт на Лили Иванова, част от Турне 2021

07.07. - 19.07.2021 г. - Европейско първенство по плажен хандбал за мъже и

жени, младежи и девойки до 19 години

Място: Южен плаж Варна 

Участие ще вземат 64 отбора от цяла Европа. Броя на състезателите е 1200 души.

Очаква се във Варна да пристигнат около 5000 фенове и придружаващи лица. За

целта ще бъдат изградени 4 стадиона на Южен плаж с капацитет до 2000

зрители. Мачовете ще бъдат излъчвани в цяла Европа.

09.07.2021 г. - "Да послушаме кино", Хилда Казасян

Място: Летен театър Варна

Очарователната Хилда Казасян, заедно с нейните фантастични музиканти и

Плевенска филхармония идват отново във Варна, за да ни потопят в света на

вълшебната българска филмова музика от любимите ленти. Специални гости са

Теодосий Спасов и Васил Петров.

10.07. - 17.07.2021 г. - 30-ти Международен джаз фестивал

Място: Aрхеологически музей Варна



Международният джаз фестивал “Варненско лято” е основан през 1992 г. и се

провежда ежегодно с участието на световноизвестни музиканти от чужбина и

България. Освен смесени международни проекти в програмата на феста е

включена и сцена на млади джазови музиканти от България.

01.08. - 05.08.2021 г. - XXX Фолклорен фестивал "Варненско лято"

Място: Летeн театър, сцена „Раковина” и открити сцени и площадки във Варна

МФФ „Варненско лято” е учреден е през 1992 г. по инициатива на Община Варна.

Провежда се всяка година през първата седмица на август. Съгласно Статута,

право на участие имат ансамбли в категориите младежи и възрастни както и

групи за автентичен фолклор.

01.08.2021 г. - 81-ви Традиционен плувен маратон „Галата - Варна“

Място: Варненски залив

В надпреварата се включват над 250 плувци основно от страната, но и от

чужбина. Маратонът Галата – Варна е най-старото плувно състезание от този род

у нас. Един път в годината, през първата неделя на август, можете да прекосите

варненския залив, разчитайки единствено на собствената си сила и

издръжливост. Трасето на традиционния плувен маратон започва от Галата и

завършва на втора буна, обхващайки разстояние около 4400 м. Първите шестима

от мъжете и от жените получават парични награди, както и най-бързите

варненец/варненка, човек с увреждания и най-стар участник. Всички плувци

получават фланелка и грамота за участие.

04.08. - 08.08.2021 г. - 7-ми Международен Кинофестивал "Карантината" 2021

Място: Квартал "Аспарухово", рибарско селище "Карантината"

Игрални, документални, анимационни, експериментални, видео арт и дигитални

творби. „Карантината“ е международен фестивал за късометражно кино (до 30

мин), създаден за да популяризира млади и непознати автори сред

професионалните филмови среди. Фестивалът се организира изцяло на

доброволни начала, а прожекциите са при вход свободен. 

12.08. - 15.08.2021 г. - Международна регата „Кор Кароли“

Място: Варненски залив

Международна регата „Кор Кароли“ ще се проведе за 21 поредна година.

Традиционно това се случва в дните преди празника на град Варна 15 август. Във

ветроходната проява се включват над 40 екипажа на килови яхти.



Регата „Кор Кароли“ е основана през 1992г. в памет на кап. Георги Георгиев –

първият българин, участник в трансатлантическата регата ОСТАР през 1976г.,

след което извършва първото българско околосветско ветроходно плаване,

тръгвайки от Хавана на 20.12.1976г. и акостирайки отново там. Регатата е за

екипажи с килови яхти, а наградите на победителите се връчват на 15 август -

празник на град Варна.

13.08. - 30.09.2021 г. - Международно биенале на графиката 2021

Място: Градска художествена галерия "Борис Георгиев"

14.08. - 23.08.2021 г. - Европейско първенство по хандбал за младежи до 18

години

Място: Дворец на културата и спорта

Очаква се през 2021 в града пристигнат около 250 състезатели от 10

държави.15.08. - 20.08.2021 г. - RADAR Festival Beyond Music 2021Фестивалът има

за цел да разшири границите на културния живот във Варна, да представи

музикални проекти, в които по един кохерентен начин се срещат разнообразни

артистични форми като филм, видео арт, поезия, съвременен театър и танц, както

и може би най-креативният сектор в нашия модерен живот - технологиите.

15.08. - 20.08.2021 г. - RADAR Festival Beyond Music 2021

Фестивалът има за цел да разшири границите на културния живот във Варна, да

представи музикални проекти, в които по един кохерентен начин се срещат

разнообразни артистични форми като филм, видео арт, поезия, съвременен

театър и танц, както и може би най-креативният сектор в нашия модерен живот -

технологиите.

22.08. - 23.08.2021 г. - Фестивал на хвърчилата - "Въздушни чудеса - Варна 2021"

Място: Аспарухов плаж, Варна

Основен акцент на фестивала са демонстрациите на международните кайт

клубове, които представят своите уникални модели хвърчила, често достигащи

впечатляващи размери, състезанията с управляеми модели хвърчила и детските

работилници, където малчуганите изявяват талантите си и се забавляват. От 10.00

до 17.00 ч. през обявените фестивални дни професионалните клубове на

участниците ще показват най-новите си творения, включително атрактивните за

децата обемни модели на различни животни – мече, тигър, октопод, калинки и

много други. Очакваме да станем свидетели и на майсторско управление на

спортни хвърчила – това са модели за напреднали, които летят много бързо и

описват сложни фигури в небето. 



Парадът ще бъде съпътстван от приятна музика и други забавления за малки и

големи. Тази година в събитието ще се включат демонстратори и майстори на

хвърчилата от няколко държави.Провеждат се ат ателиета и работилници за

детско творчество на теми, свързани с летенето и вятъра.

24.08. - 25.08.2021 г. - IX Национален събор за автентичен фолклор "Тополи пее

и се смее"

Място: Открита сцена пред читалището в село Тополи

27.08. - 03.09.2021 г. - 29-ти Международен филмов фестивал "Любовта е

лудост"

Място: Фестивален и конгресен център Варна

Всяка година Международният филмов фестивал "Любовта е лудост" във Варна е

очаквано и вълнуващо събитие за гости и зрители. Фестивалът е основан през

1993 г. Програмата има конкурсен характер и включва селектирани филми,

произведени през последните две години, третиращи темата за любовта. Открива

се в последния петък на август всяка година.

01.09. - 03.09.2021 г. - 28-ми Международен турнир по художествена

гимнастиката за "Приза на Н. В. Царица Маргарита Българска"

Място: Дворец на културата и спорта Варна

Турнирът е основан през 1991г. от г-жа Анелия Атанасова на името на Н. В.

Царица Маргарита и през годините се наложи като едно от престижните

състезания по художествена гимнастика, в което са участвали едни от най-

успешните български и чуждестранни състезателки. Тази година състезанието е

включено в календара на Международна федерация по художествена

гимнастика. През 2021г. се очаква да се включат около 300 състезателки от 28

държави.

05.09.2021 г. - Най-дългата вечеря на плажа

Място: плаж Аспарухово

За седма поредна година "Най-дългата вечеря на плажа" събира варненци и гости

на града на плажа в кв. "Аспарухово". Събитието ще се проведе на 05.09.2021г. от

18:30ч. до 23:30ч. 

Всички желаещи могат да се включат като единственото условие е да си носят

храна, постелки и добро настроение.

14.09. - 17.09.2021 г. - 41-ви Международен майски хоров конкурс "Проф. Георги

Димитров" , IV Национален фестивал на детски и младежки хорове

Място: Драматичен театър "Стоян Бъчваров" - Варна и открити сцени



От 1982 г. конкурсът носи името на изтъкнатия български композитор Георги

Димитров – основател на съвременната българска хорова школа.От 1989 г.

Международният майски хоров конкурс е член на организационния комитет на

Международния конкурс „Grand Prix Europe“, който се провежда последователно

в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция), Марибор (Словения), Варна

(България) и Толоса (Испания).Шестте горепосочени хорови конкурса са едни от

най-престижните в Европа и се ползват с авторитет благодарение на

дългогодишните си традиции, добра организация и високо художествено ниво.


