Програма

Стара Загора, на открито
на Античната улица
25 - 27 септември 2020 г.
www.avgustiada.com

Петък, 25 септември 2020 г.
14:00 - 17:00

Конференция Августиада
Място: зала 33 на Регионален исторически музей - Стара Загора

14:00 - 14:20

Откриване

14:20 - 14:40

Представяне на проекта WINET
Красимира Соколова - Ръководител на българския партньор

14:40 - 15:00

Опитът на МЗХГ във финансово подпомагане на развитието на селските райони
Стефан Спасов - Началник на отдел ВОМР Дирекция Развитие на селските райони в МЗХГ

15:00 - 15:20

Кафе пауза

15:20 - 16:20

Представяне на френските партньори
Проект Дестинация Вино и Култура в Средиземно и Черно Море
Ролята на сертификацията за повишаване на качествените услуги във винотуризма
Цвета Кирова - Председател на НПО Цветоскоп - Париж
Опитът на Франция в създаване на модерен дигитален туристически инфоцентър
Патрик Шалан - Председател на Интернационалния Бизнес Клуб в Париж
Представяне на книгата Светът в една човешка длан
Автор на книгата - Диана Димитрова

16:20 - 16:40

Какво се случва с винения туризъм в Тракийската низина?
д-р Гавраил Гавраилов - изпълнителен директор на ОУ на Тракийски туристически район

16:40 - 17:00

Монетите през вековете
Представител на Регионален исторически музей - Стара Загора

14:00 - 22:00

Начало на изложението на вино и кулинарни продукти
Място: на открито на Античната улица на Августа Траяна с включване в Нощта на изкуствата

19:00

Избор на Царица на Августиада
Място: Държавна опера Стара Загора, вход свободен

Събота, 26 септември 2020 г.
10:00 - 10:30

Дефиле на винарни, готвачи и други групи, с участието на Царица Августиада и подгласничките ѝ
Място: по бул. Цар Симеон Велики, бул. Методи Кусев, до сцената на Античната улица

10:30 - 11:00

Официално откриване на изложението на вино и кулинарни продукти
Място: сцена на Античната улица, пред Регионален исторически музей

10:00 - 19:00

Изложение на производители на вино и кулинарни продукти; майсторски клас
Дегустация на богата гама български и чуждестранни вина от водещи изби
Кулинарни шедьоври от топ готвачи; музика, приятни изненади и много награди
Място: на открито, на Античната улица
По време на изложението, срещу вход от 5 лв.за един ден и 10 лв.за трите фестивални дни,
посетителите ще могат:

20:00 - 22:00

•

Да дегустират вината на изложителите и да гласуват за тях според своите предпочитания.
Вината, получили най-много гласове (Vox pópuli, vox Déi - глас народен, глас Божи), ще носят знака
на Августиада - монета от римско време с изображение на император Каракала. Част от
гласувалите посетители ще получат награди

•

Да дегустират кулинарните продукти на изложителите

•

Да се докоснат до кулинарното изкуство на водещи български шеф готвачи

•

Да закупят сувенирни чаши и други сувенири с бранда на Фестивала на виното и културното
наследство Августиада и реплики от Регионален исторически музей

•

Да разгледат Регионален исторически музей - Стара Загора с новите му експозиции.

Гала вечер Августиада със специално меню, вина от Августиада 2020 и от Балканския винен конкурс
2020 и специална музикална програма

Място: фоайе на Държавна опера Стара Загора

Неделя, 27 септември 2020 г.
10:00 - 16:00

Продължение на изложението на производители на вино и кулинарни продукти
Място: на открито, на Античната улица

11:00 - 12:00

Майсторски клас
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора, зала 33

16:00

Обявяване и награждаване на вината, получили най-много гласове от посетителите на Фестивала
(първо, второ и трето място) и на виното, получило правото да носи знака на Августиада

16:30

Закриване на Августиада 2020

По време на Фестивала, в други културни институти и заведения в Стара Загора, ще бъдат проведени съпътстващи
прояви.

Организатори

Международни партньори

Партньори и спонсори

Медийни партньори

