Куртово Конаре Фест

Проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България“

Фестивал на чушката, домата,
традиционните храни и занаяти
с. Куртово Конаре

КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО НАС:
Куртово Конаре е разположено в Тракийската низина, на
левия бряг на река Въча и в подножието на Бесапарските
Ридове и Родопите. Отстои на 130 км от гр. София, на 25 км
от гр. Пловдив и се намира на 5 км от общинския център –
гр. Стамболийски.
От Пловдив до Куртово Конаре има редовни автобуси.
Жп връзката е в гр. Стамболийски, а през селото минава
жп линията – Пловдив – Пещера.
За повече информация:
Народно читалище „Любен Каравелов – 1897“
с. Куртово Конаре обл. Пловдив, община Стамболийски
тел.: 083146 2239; 0885 798084 или на chitalishte_k@abv.bg
Повече информация за фестивала, настаняване и атракции
ще намерите на http://kurtovokonarefest.eu
НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

С благодарност към плодовете на земята си, хората на
Куртово Конаре утвърждават земеделската си слава с
емблематичния за региона Фестивал на чушката, домата,
традиционните храни и занаяти.
Ако искате да усетите вкусовете на есента, богатството на
Тракия и да опитате „Царицата на лютеницата“, елате през
септември в Куртово Конаре на
ЕЖЕГОДНИЯ ТРИДНЕВЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА, ДОМАТА,
ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И ЗАНАЯТИ
Празник за всички възрасти, за всеки, който обича да пее,
да танцува, да се весели .... и да си похапва!

А на празник, като на празник – има от всичко: дегустация
и приготвяне на храни, базар на домашно приготвени
продукти и занаятчийски изделия, рок, етно, фолклор,
джаз, пленери – за фотографи и художници, забавни
състезания за деца и разбира се – конкурсът „Царица на
лютеницата“.
Гостите на фестивала могат:
 да опитат от домашно произведените лютеници,
традиционни храни и домашни консерви;
 да закупят от щандовете местна земеделска продукция
и био продукти;
 да се насладят на фолклора от региона или да усетят
тръпката от изпълненията на популярни рок и джаз
музиканти на откритата сцена;
 да участват в работилница „Как се прави лютеница?“,
както и да усвояват техники за рисуване на плодове
и зеленчуци или да се включат в многобройните
конкурси и състезания;
 да присъстват на карвинг демонстрациите;
 да се надиграват на площада с танцьори –
професионалисти;
 да закупят сувенири, изработени от деца или от местни
занаятчии.
С предварителна заявка можете да посетите и двореца
„Кричим“, известен с парка си от 300 дка с редки
дървесни видове.

