
 

Община Свищов, Исторически музей - Свищов и Съвет по туризъм – Свищов  

Имаме удоволствието да ви поканим на XIV-тото издание на  

Фестивала на античното наследство 

 Орел на Дунава 
Свищов, Нове, 8-10 Юни 2018  

 

Четиринадесетото издание на Фестивала на античното наследство „Орел на 

Дунава“ ще се проведе от 8-ми до 10-ти юни 2018 г. и ще включва над 220 реенактори от 

Италия, Украйна, Румъния и България. Сред групите, заявили участие в ХIV Фестивал са 

най-влиятелната група за антични исторически възстановки в Европа, Gruppo Storico 

Romano от Рим, Италия, атрактивните румънски групи за възстановки Garda Apulum - 

Legio XIII Gemina, Асоциация „Danais”, Historia Renascita. Виртуозните ездачи от 

„Багатур” и Уникалното огнено шоу на Oгненa група „Феникс” от Козлодуй и тази година 

ще застанат до домакините - свищовските реенактори от „Първи Италийски легион”, за 

да представят най-доброто на свищовска сцена от българските възстановки на свищовска 

сцена. За пръв път ще бъде представен старинен северен фолклор на викингите: Бурдоны 

Черна (Украйна). В програмата са заложени както утвърдени събития като голямата битка 

на римляни и варвари с 200 участници-реенактори, антични танци на Nimfele Dace, 

демонстрации по виртуозна конна езда, парад по улиците на Свищов, така и новости. На 

сцената на Нове се очаква популярният кулинарен експерт Майстор-готвач Лео Бианки да 

представи Походната кухня на Лео и да журира кулинарната битка между участващите 

исторически групи, което ще завърши с масова дегустация от публиката. За първи път във 

фестивала на живо – римска сватбена церемония за реална сватбена двойка с участието на 

реенактори от няколко държави.  

Организатори на събитието са Община Свищов, Исторически музей - Свищов и 

Съвет по туризъм - Свищов. По време на фестивала, кметът на Свищов ще връчи 

традиционните награда "Орел на Дунава". Лауреат на Златния орел за опазване на 

културно-историческото наследство е един от най-популярните български историци и 

археолози Доц. д.и.н. Николай Овчаров. Лауреат на Златния орел за популяризиране на 

българската култура е Н. Пр. Камило Цуколи, посланик на Суверенния орден на Малта в 

България.  
 

 

 



 

Програма на фестивала  

 

Петък, 8 юни 

10:00 – 14:00   Античен град Нове  

Антични състезания за ученици „Бързи, смели, сръчни“: 

Предизвикателството на античните спортни игри, с участието на 

училища и клубове от региона. Провеждане на състезания в 

дисциплините от древните тракийски и гръко-римски спортни игри. 

Съдийстват легионери от Legio I Italica и Legio XIII Claudia.  

16:00 – 18:00   Зала „Булстрад”, СА „Д. А. Ценов” 

Симпозиум „Древното наследство и опазването му в България“: 

Публична лекция на Доц. д.и.н. Николай Овчаров. Представяне на 

Маршрут „Римска граница на територията на Румъния и България“, 

АДО „Дунав”. 

Ден на отворените врати, Академичен музей при СА „Д.А.Ценов”. 

18:30 – 20:15   Амфитеатър „Калето” 

Церемония по откриването: Mузикален рецитал на Емил Калев и Ана 

Боянова с песни от Средиземноморието – неаполитански, сицилиански 

тарантели и канцонети, испано-езични песни. Освещаване на знамената, 

запалване на огъня на фестивала.  Кметът връчва символите на Нове на 

Императора. Представяне на групите, участващи във фестивала. Танцови 

изпълнения на Nimfele Dace. Старинен северен фолклор на викингите: 

Бурдоны Черна. Огнено шоу на Феникс.  

20:15 - 20:30 Амфитеатър „Калето” 

Връчване на наградата „Орел на Дунава“ за принос в опазване на 

културно-историческото наследство на Доц. д.и.н. Николай Овчаров.  

След 20:30 Амфитеатър „Калето” 

Антична театрална пиеса „Троянки“ от Еврипид – епическа 

трагедия. Представя Университетски театър към Нов български 

университет. Режисьор Ева Волицер. 

 



 

 

Събота, 9 юни 

Античен град Нове 

09:00 – 21:00  Римският походен лагер и варварският лагер - отворени за 

посетители 

09:30 –10:00  Римските легиони в параден строй – приемане на строя от Императора 

10:00 – 14:00   Сутрешно шоу: Древна римска кухня, ритуали, занаяти; Походната 

кухня на Лео – кулинарна презентация на Майстор-готвач Лео Бианки. 

Кулинарно състезание между групите-участници за автентична древна 

кухня с приготвяне и презентиране на ястията пред компетентно жури, 

съставено от историци, гастрономи и готвачи. Викторина с любопитни 

исторически факти за публиката. 

16:00 – 16:30 Римска сватба: автентичният сватбен ритуал на древния Рим през 

погледа на съвременна сватбена двойка. 

16:30 – 18:00   Следобедни представления: Презентации на всички групи -

демонстрации, танци, обичаи и ритуали, с участието на Gruppo Storico 

Romano, Багатур, Първи Италийски Легион, Garda Apulum - Legio XIII 

Gemina, Асоциация „Danais”, Historia Renascita, Nimfele Dace. В паузите 

– състезания за сила и бързина за участниците и публиката. 

18:30 – 19:30   Връчване на наградата „Орел на Дунава“ за популяризиране на 

културно-историческото наследство на Н.Пр. Камило Цуколи, посланик 

на Суверенния орден на Малта в България, увертюра - виртуозните 

изпълнения на Багатур и Пагане, Gruppo Storico Romano. Старинен 

северен фолклор на викингите: Бурдоны Черна. 

След 19:30    Голямата битка между даки и римляни: Победната кампания на 

Император Траян Втората Дакийска война е решителната битка на 

Траян. Бойните действия започват през 104 г., когато легионите 

нахлуват отвъд Дунава, напредват решително и се насочват към 

главната крепост Сармизегетуза. Вождът на даките Децебал бяга в 

планините, но е разкрит и убит, а държавата му престава да 

съществува. 200 воини ще пресъздадат в детайли сблъсъка между двете 

суперсили на своето време. 

 

 



 

 

Неделя, 10 юни 

По главната улица на Свищов „Цар Освободител“ и на пл. „Алеко“ 

11:00 – 13:00  Тържествен парад на групите по улиците на Свищов,  Загасяне огъня 

на Фестивала, награждаване на участниците. Обща снимка на 

участниците. Закриване на Фестивала. 

 

www.EagleOnTheDanube.org 

 

http://www.eagleonthedanube.org/

