
Festival “Bulgaria – cradle of the European civilization”  
 Zaterdag en zondag, 26 en 27 mei 2018, vanaf 12.00 uur 
Het gebouw van St. Ignatius Gymnasium, Jan van Eijckstraat 47, 1077LH, 
Amsterdam, Toegang: GRATIS 

Georganiseerd door Stichting “Bulgaars onderwijs en cultuur” 
Mobil: +31(0)642231967, mail: abvschoolamsterdam@gmail.com 
 
Bulgarije staat op de derde plaats qua aantal en verscheidenheid aan 
culturele en historische monumenten. Zeven beschavingen hebben zich de 

afgelopen 4000 jaar intensief in het huidige Bulgaarse land ontwikkeld. De cultuur en tradities zijn een van de 
belangrijkste hoogtepunten van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Dit willen we 
graag aan de Amsterdammers, maar ook aan de gasten van het land laten zien. 

Het middelpunt van beide dagen wordt de expositie van de “Tracian Lands Crafts” Foundation, gepresenteerd 

door haar voorzitter Petar Kopralev - meer dan 50 unieke Bulgaarse artefacten, replica's van de meest 

beroemde Thracische gouden en zilveren schatten, ambachtelijk gemaakt door de beste Bulgaarse meesters. 
Daarnaast zal ook houtsnijwerk, handgemaakte 
juwelen, iconen, lederwaren en veel meer te zien 
zijn. 
De gasten van het festival kunnen op 26 mei vanaf 
16.30 genieten van het rijke repertoire van het 
kinder volksensemble “Zagortche” en de kaval 
speler /traditionele Bulgaarse fluit/ Zhivko Vassilev 
en zijn groep “Outhentic”.  
Er worden Bulgaars borduurwerk en Bulgaarse 
nationale kostuums tentoongesteld en er is een 
proeverij van geselecteerde Bulgaarse wijnen. 

Rodina Travel - dé 
reisspecialist en uw 
persoonlijk adviseur voor al 
uw vakanties naar Bulgarije, 
zal zich daar ook presenteren. Bulgarije, het stukje paradijs verscholen in het hart 
van de Balkan wacht om door u ontdekt te worden. Alles draait bij ons om een 
missie: onze kennis, passie en liefde voor Bulgarije op u overbrengen.  
Op 27 mei zal vanaf 16.00 wordt het programma vervolgd door optredens van 
Bulgaarse dansgroepen uit Amsterdam en Den Haag. Het festival wordt 
afgesloten met het unieke optreden van het Nederlandse ensemble voor 

Bulgaarse volksliederen "Chubritsa” o.l.v. Renske Velthuis. U bent van harte welkom!!! 
Het evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt door The Agency for Bulgarians 
Abroad, de Ambassade van Bulgarije in 
Nederland, Angel Dzhambazki-member of the 
EP, “BG start” 
accountancy, 
“RodinaTravel”, 
“Kalisto“ Vof, 
Patrick Smithuis  
 

“Adore montage” zonnepanelen, Vereniging “Nederland-Bulgarije”,  
Radio “Tatkovina” en leden van de Bulgaarse gemeenschap.  


