
 
  

 ДОМА 
  

 ПРОГРАМА 
  

 ГАЛЕРИИ 
  

 за БЕРОВО 
  

 КОНТАКТ 
  

  

 ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛОТ 
Форест Фест Берово, 7 и 8 декември 2013 

Место на оддржување на фестивалот: Плато пред Бизнис Центарот во Берово 

Сабота, 7ми декември 

11:00 - 12:00   Воведен дел 

Претставување на штандови со локални производи од шума 

Започнување со работа на Шумска детска работилница 

Настап на деца од Детска Градинка „23 Август“ - Берово 

Настап на ученици од ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ - Берово 

http://www.forestfest.mk/index.html
http://www.forestfest.mk/programa.html
http://www.forestfest.mk/galerii.html
http://www.forestfest.mk/berovo.html
http://www.forestfest.mk/kontakt.html
http://www.forestfest.mk/index.html


12:00 - 12:15   Официјално отворање на Форест Фест  

12:15 – 13:00   Музичка програма 

Настап на КУД „Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски“ - Берово 

Настап на КУД „Гоце Делчев“ - Делчево 

Дегустација на локални продукти  

13:00 – 14:00   Натпревар во шумарски вештини (прв дел) 

14:00 – 15:00   Настап на „Етно Малеш“ 

15:00 - 16:30   Презентациски дел (во Бизнис центарот) 

Промоција на Анализа за состојбите во приватното шумарство 

Презентации поврзани со шумарството и руралниот развој 

Недела, 8ми декември 

11:00 -11:30   Отварање на штандовите и дегустација на локални продукти  

11:30 - 12:30   Музичка програма 

Настап на оркестар со зурли и тапани 

Настап на КУД „Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски“ – Берово 

 

12:30 - 13:30   Настап на „Етникум“ 

13:30 - 15:00   Натпревар во шумарски вештини (втор дел) 

Прогласување на победници 

15:00 - 16:00   Музичка програма и дегустација на локални продукти  

 

Дополнителни содржини и активности: 

Во музејот на Општина Берово ќе бидат изложени дрвени алати и алати користени во шумарството 

Посетителите ќе имаат можност да ги пробаат своите шумарски вештини во три дисциплини:  



         - цепење на дрва со рачна секира  

         - сечење на труп со голема рачна пила 

         - лупење (делање) на кора од дрво  

Промоција на машина за производство на биомаса од шумски отпад 

ПОДДРЖУВАЧИ 

  
  

  
  

  
  

http://www.berovo.gov.mk/
http://naps.com.mk/doma.htm
http://www.cnvp-eu.org/


  
  

 

МЕДИУМСКИ ПАРТНЕРИ 

  

  

  
  

  

  

  

  

 

ПРИЈАТЕЛИ 

http://www.mkdsumi.com.mk/
http://www.novamakedonija.com.mk/
http://www.mkd.mk/
http://www.malesh-net.com/


  
  

  
  

  

  

  

 

ПРЕЗЕМИ ЈА ПРОГРАМАТА 

http://www.to4ak.com/
http://ride.mk/


  
  

  

  

  

  

 

ИНФОРМАЦИИ 

Е-маил: ................ kontakt@forestfest.mk 

Телефон: ............................ 033 471 053 

Адреса: Кеј ЈНА бр. 2/Б-2, 2330, Берово 

mailto:kontakt@forestfest.mk
http://www.forestfest.mk/core/forest_fest_flyer.pdf


 

  

• Форест Фест Берово. Сите права задржани • 

 


