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Националeн и официални празници на България 2019
National and Offical Holidays in Bulgaria 2019

Дата Празник  
Date Holiday      

01 януари Нова година
01 Januray New Year’s Day
03 март Ден на Освобождението на България от османско иго
03 March Liberatin iof Bulgaria ofrim  timan rule
28 април Великден
28 April Easter
01 май Ден на труда и на международната работническа солидарност
01 May Labiur and Internatinal  irrers’ Silidarity Day
06 май Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия
06 May St Geirge’s Day (Gergyivden) and the Bulgarian Army’s Day
24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
24 May Day iof Bulgarian Educatin and Culture and the Slavinic Script
06 септември Ден на Съединението на Княжество България и Източна Румелия
06 September Bulgaria Unificatin Day
22 септември Ден на независимостта на България
22 Sepetmber Bulgaria Independence Day 
01 ноември Ден на народните будители
01 Nivember Day iof the Bulgarian Enlighteners
24 декември Бъдни вечер
24 December Christmas Eve
25, 26 декември         Рождество Христово
25,26 December           Natvity iof Christ
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Църковни празници 2019
Religious Holidays 2019

Дата Празник  
Date Holiday      

06 януари Йордановден
06 January Epiphany
10 март Сирни Заговезни
10 March Fast Sunday
21 април Цветница
21 April PalmSunday
28 април Великден
28 April Easter
06 май Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия
06 May StGeirge's Day, Bulgarian Armed Firces Day 
06 декември Никулден
06 December Day iof St. Nichilas
24 декември Бъдни вечер
24 December ChristmasEve
25, 26 декември Рождество Христово
25, 26 December         Natvity iof Christ
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Световни дни и годишнини 
World Days and Anniversaries 

СВЕТОВЕН КАЛЕНДАР НА ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ  ПРЕЗ  2019 ГОДИНА

2010 – 2020 Международно десетилетие на пустините и борбата против 
опустиняването

2010 – 2020 Internatinal Decade iof Deserts and Cimbatng Desertficatin
2011 – 2020 Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност
2011 – 2020 Internatinal Decade iof Riad Saofety Initatves
2011 – 2020 Международно десетилетие на биоразнообразието
2011 – 2020 Internatinal Decade iof Biidiversity
2011 – 2020 Трето международно десетилетие за премахване на колониализма
2011 – 2020 Third Internatinaa  ecade fir the Eradicatin if niainiaaimt

•2014 – 2024 г. – Международно десетилетие на устойчива енергия за всички.

•2015 – 2024 г. – Международно десетилетие на хората от африкански произход.

•2016 – 2025 г. – Международно десетилетие на действие по отношение на храненето.
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Бележити дати
Notable Dates

08 януари Бабинден
08 January Grandmither's Day

11 януари Международен ден на думата "Благодаря"

11 January Internatinal Day iof the  ird 'Thanrs'
21 януари Международен ден на прегръдката
21 January Internatinal Day iof Hug
26 януари Международен ден на митниците

26 January Internatinal Custims Day
02 февруари Международен ден на влажните зони
02 February Internatinal  etlands Day
04 февруари Международен ден за борба с рака  
04 February Internatinal Day against Cancer
06 февруари Международен ден на бармана
06 February Internatinal Day iof Bartender
09 февруари Международен ден на стоматолога  

09 February Internatinal Day iof Dentst

11 февруари Международен ден на болните
11 February Internatinal Day iof Sicr Peiple

14 февруари
Свети Валентин
Трифон зарезан

14February St Valentne's Day
St Triofin's Day

21 февруари Международен ден на майчиния език

21 February Internatinal Mither Language Day

22 февруари Международен ден в подкрепа на жертвите на 
престъпления

22 February Internatinal Day in Suppirt iof Victms iof Crime

01 март
Баба Марта
Международен ден на гражданската защита

01March
 Grandmither Marta' Day [Baba Marta]

Internatinal Day iof Civil Deofence

06 март Сирни Заговезни

06. Mаrch Cheese-Fast Sunday

08 март Международен ден на жената
08 March Internatinal  imen's Day
09 март Международен ден на DJ-ят
09 March Internatinal Day iof DJ

14 март
Международен ден на числото ПИ
Международен ден на реките  

14 March
Internatinal Day iof Pi number
Internatinal Day iof Rivers

18 март Ден на Парижката комуна
18 March Day iof the Paris Cimmune
20 март  Международен ден на франкофонията

20 March Internatinal Day iof Franciphinie

http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-v-podkrepa-na-jertvite-na-prestypleniq:36
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-v-podkrepa-na-jertvite-na-prestypleniq:36
http://praznici.eu/bg/praznik/den-na-parijkata-komuna:43
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-rekite:41
http://praznici.eu/bg/praznik/sirni-zagovezni:24
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-grajdanskata-zashtita:37
http://praznici.eu/bg/praznik/babinden:3
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-maicheniq-ezik:35
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-bolnite:32
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-stomatologa:31
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-za-borba-s-raka:29
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-vlajnite-zoni:28
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-mitnicite:27
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-dumata-blagodarq:25
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21 март Международен ден на поезията
21 March Internatinal Day iof Pietry
22 Март Международен ден на водата  
22 March Internatinal  ater Day
23 март  Международен ден на метеорологията

23 March Internatinal Day iof Meteiriligy

24 март Международен ден за борба с туберкулоза
24 March Internatinal Day against Tuberculisis
27 март Международен ден на театъра
27 March Internatinal Theatre Day
01 Април Ден на хумора и шегата
01 April Day iof Humiur and Jires
02 април Международен ден на детската книга

02 April Internatinal Day iof Children's Biir

07 април Международен ден на здравето
07 April Internatinal Day iof Health
08 април  Международен ден на ромите
08 April Internatinal Day iof Gypsies
12 април Mеждународен ден на авиацията и космонавтиката
12 April Internatinal Day iof Aviatin and Aerispace
18 април Международен ден на културно-историческото наследство

18 April Internatinal Day iof Cultural Heritage

22 април  Международен ден на Земята
22 April Internatinal Earth Day
23 април  Международен ден на книгата и авторското право
23 April Internatinal Day iof Biir and Cipyright

24 април Международен ден на младежката солидарност

24 April Internatinal Day iof Yiuth Silidarity

26 април
Международен ден на интелектуалната собственост
Международен ден на жертвите на радиационни аварии и 
бедствия

26 April
Internatinal Intellectual Priperty Day
Internatinal Day ofir the Victms iof Radiatin Accidents and 
Disasters

29 април Международен ден на танца
29 April Internatinal Day iof Dance

03 май
Международен ден на свободата на печата

Международен ден на Слънцето

03 May
Internatinal Day ofir Press Freedim
Internatinal Day iof the Sun

08 май Международен ден на Червения кръст и Червения 
полумесец

08 May Internatinal Day iof Red Criss and Red Crescent
12 май Международен ден на медицинските сестри
12 May Internatinal Nurses Day
15 май Международен ден на семейството  
15 May Internatinal Day iof Family
17 май Международен ден на информационното общество  
17 May Internatinal Day iof Inofirmatin Siciety
18 май Международен ден на музеите

18 May Internatinal Museum Day

21 май Международен ден на културното многообразие за диалог 
и развитие

http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-kulturnoto-mnogoobrazie-za-dialog-i-razvitie:74
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-kulturnoto-mnogoobrazie-za-dialog-i-razvitie:74
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-muzeite:72
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-informacionnoto-obshtestvo:70
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-semeistvoto:69
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-za-borba-s-tuberkuloza:48
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-vodata:46
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21 May Internatinal Day ofir Cultural Diversity ofir Dialigue and 
Develipment

22 май Международен ден на биологичното разнообразие
22 May Internatinal Day ofir Biiligical Diversity
24 май Европейски ден на парковете  
24 May Euripean Day iof Parrs
29 май Международен ден на мироопазващите сили на ООН
29 May Internatinal Day iof UN Peacereepers

31 май
Международен ден без тютюнопушене
Международен ден на блондинките  

31 May
Internatinal Ni Tibacci Day
Internatinal Day iof Blindes

5 юни Международен ден на околната среда
05 June Internatinal Envirinment Day
8 юни Международен ден на океаните
08 June Internatinal Day iof  ceans
09 юни Международен ден на приятелството

09 June Internatinal Day iof Friendship

17 юни Международен ден за борба с опустиняването и сушата
17 June Internatinal Day ti Cimbat Desertficatin
20 юни Международен ден на бежанците
20 June Internatinal Reofugee Day
21 юни Международен ден на скейтбординга
21 June Internatinal Day iof Sratebiarding

11 юли Световен ден на населението
11 July  irld Pipulatin Day 
16 юли Световен ден на змията
16 July  irld Snare Day 

09 август Международен ден на местните хора 
09 August Internatinal Day iof the  irld's Indigenius Peiple 
12 август Международен ден на младежта
12 august InternatinalYiuthDay
13 август Международен ден на левичарите
13August Internatinal Lef-handers Day 
14 август Световен ден на гущерите
14August  irldLizardDay
23 август Международен ден за възпоминание на 

търговията с роби и нейното премахване
23 August GlibalSlaveryRemembranceDay
30 август Храмов празник на патриаршеската катедрала 

"Св. Александър Невски"
30 August Feast Day iof St Alexander Nevsry Patriarchal 

Cathedral
08 септември Ден на Международната грамотност
08 September Internatinal Literacy Day 
13 септември Международен ден на шоколада
13 September InternatinalChicilateDay
16 септември Международен ден за опазване на озоновия с

лой
16 September Internatinal Day ofir the Preservatin iof the  zine 

Layer 
21 септември Световен ден на благодарността
21 September  irld Grattude Day 

22 септември Световен ден без автомобили
22 September  irld Car-Free Day 
29 септември Ден на изобретателите
29 September InventirsDay
01 октомври Международен ден на музиката

http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-priqtelstvoto:83
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-okeanite:81
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-okolnata-sreda:80
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-blondinkite:79
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-bez-tutunopushene:78
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-miroopazvashtite-sili-na-oon:77
http://praznici.eu/bg/praznik/evropeiski-den-na-parkovete:76
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-biologichnoto-raznoobrazie:75
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-skateboardinga:87
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-bejancite:86
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-za-borba-s-opustinqvaneto-i-sushata:85
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01 ctiber InternatinalMusicDay
04 октомври Световен  ден на животните
04  ctiber  irldAnimalDay
05 октомври Световен ден на учителя
05  ctiber  irld Teacher's Day 
10 октомври Световен ден на психичното здраве
10  ctiber  irld Mental Health Day 
16 октомври Световен ден на прехраната
16  ctiber  irld Fiid Day 
17 окомври Международен ден за изкореняване на 

бедността
17  ctiber Internatinal Day ofir the Eradicatin iof Piverty 
24 октомври Ден на ООН
24  ctiber United Natins Day 
29 октомври Международен ден на интернета
29  ctiber InternatinalInternetDay
08 ноември Световен ден на градоустройството
08 Nivember  irld Tiwn Planning Day 
16 ноември Международен ден на толерантността
16 Nivember Internatinal Day ofir Tilerance 
21 ноември Световен ден на телевизията
21 Nivember  irldTelevisiinDay

25 ноември Международен ден за премахване на 
насилието срещу жените

25Nivember Internatinal Day ofirthe Eliminatin iof Viilence 
against  imen 

30 ноември Международен ден на компютърната сигурност
30 Nivember Internatinal Cimputer Security Day
01 декември Световeн  ден  за борба срещу СПИН
01 December  irld AIDS Day 

02 декември Международен ден за премахване на 
робството
02 December Internatinal Day ofir  Abilitin iof Slavery
05 декември Международен ден на доброволците
05 December Internatinal Vilunteers Day 
07 декември Международен  ден на авиацията
07 December InternatinalCivilAviatinDay
10 декември Денна правата на човека
10 December Human Rights Day 
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Национални и световни годишнини
Anniversaries

1 януари – 156 години от рождението на Алеко Константинов 

4 януари – 141 години от Освобождението на София от османско робство 

6 януари – 171 години от рождението на Христо Ботев 

19 февруари – 146 години от обесването на Васил Левски 
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ЯНУАРИ
JANUARY

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

01 януари-18:30 ч. НОВОГОДИШЕН МУЗИКАЛЕН 
ФЕСТИВАЛ – закриване.
Празничен новогодишен концерт

НДК, Зала 1

Традиционният финал на Новогодишния 
музикален фестивал тази година ще бъде 
отбелязан с Празничния новогодишен 
концерт „Магията на танца“.
Танцова феерия с музика от Вагнер, 
Чайковски, Понкиели, Шостакович, 
Хачатурян, Хинастера, Маркес, Дворжак, 
Григ и др. ще завладее публиката в първите
часове на новата година. Те ще бъдат 
споделени с най-добрите музиканти на 
столичните оркестри в лицето на 
Фестивалния симфоничен оркестър с 
диригент Маестро Емил Табаков, а солист 
на вечерта ще бъде флейтистът със 
световна слава – Патрик Галоа.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

02 януари-12:00 ч. ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА 
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се 
отбелязват националния и официалните 
празници в република България. 
Официална смяна на караула се извършва 
всяка първа сряда на месеца от 12:00 ч.

София,  бул."Княз  Ал.
Дондуков" № 2
www.premident.bg

06 януари 171  години от рождението на Борисовата градина Тържествено честване по повод 170 години София, Борисовата градина

http://www.ndk.bg/
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Христо Ботев 

от рождението на великия поет, 
революционер и публицист Христо Ботев 
ще се състои от 11.30 часа  пред паметника 
му в Борисовата градина. Честването ще 
включва военен ритуал с поднасяне на 
венци и цветя от военнослужещи от 
Националната гвардейска част и ученици от
столичните училища, носещи името на 
Христо Ботев

05 януари- 19:00ч.
06 януари- 16:00ч.

ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА - БАЛЕТ
Софийска опера и балет

 Балет по музика на Пьо̀тър Илич Чайко̀вски
Сцена: голяма сцена
 Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 2:45ч.
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

10 януари- 19:00ч. Цикъл „Човешкият глас“ Зала „България” 
Йохан Щраус –  “ ie Baindekuh” - “Сляпа 
баба”
Диригент: ДАРИО САЛВИ

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

12 януари – 
19:00 ч. ПРЕМИЕРА - ДОН ПАСКУАЛЕ Софийска опера и балет

Опера от Гаетано Доницети 
Сцена: голяма сцена 
Вход: ул. „Врабча” № 1.
Купете билети  

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

13 януари – 
16:00 ч. ДОН ПАСКУАЛЕ - ОПЕРА Софийска опера и балет

Опера от Гаетано Доницети 
Сцена: голяма сцена
 Вход: ул. „Врабча” № 1.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

12 януари  -   19:55 
ч.

МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО
Адриана Лекуврьор от Франческо 
Чилеа

Синема сити МОЛ –
Maaa if Sifia

София, 
бул."Александър 
Стамболийски" 101
www.tetaivebg.cit
www.viafemt.irg

http://www.viafest.org/
http://www.metlivebg.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
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17 януари-19:00 ч. Цикъл „Четвъртите“ Зала „България” 

Лудвиг ван Бетовен – Увертюра „Леонора“3
Ференц Лист – Концерт за пиано и оркестър
Ni 2
Йоханес Брамс – Симфония Ni 4
Диригент: СТИЛЯН КИРОВ
Солист: ПЕТРА ПОГАДИ, пиано

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

17 – 20 януари – 
20:00 ч. The Illusionists Live НДК, Зала 1

The Iaaumiinimtm държат рекорда за най-
продавано шоу в рамките на една 
седмица ! Удивителното шоу представя 
най-добрите илюзионисти в света. 
 До момента, милиони хора по света са 
видели изпълненията им, в продукцията, 
която представя невероятните им таланти, 
заедно на сцената. Зрители от цял свят сa 
свидетели на изумителни трикове и 
илюзии, левитация, четене на мисли и 
изчезване.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

18 януари -  19:30 
ч.

Симфоничен оркестър на БНР Сезон 
2018/2019 Абонаментен цикъл I
"Три епохи"

Зала „България” 

Димитър Ненов - Иван Стайков – Токата

Волфганг Амадеус Моцарт – Концерт № 5 
за цигулка и оркестър
Цезар Франк – Симфония
Солист -  Лия Петрова
Диригент -  Пламен Джуров

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.bnr.bg

19 януари -  
19:00 ч.

КАРМЕН – БАЛЕТ
РАПСОДИЯ В СИНЬО - БАЛЕТ Софийска опера и балет

Балети по музика на Бизе-Шчедрин и 
Джордж Гершуин 
Сцена: голяма сцена 
Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене - 2:20 ч.
Антракти - 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

19  януари  - 
цял ден IV Витоша Зимен Фест - Световен 

Ден на снега на хижа „Алеко“ 

Празник на зимните спортове, с който по 
цял свят се отбелязва Световния ден на 
снега под мотото „Открий, забавлявай се, 
изживей!“ Фестът включва състезания по 

София, Витоша
www.mifia2018.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.bnr.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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паралелен слалом, ски-алпинизъм, ски-
бягане, конкурси за снежни фигури и най-
атрактивна визия, теглене на въже, шоу с 
карнавални костюми и планинарски песни, 
викторини и много, много подаръци. Ски-
учителите представят колоритен снежен 
карнавал в костюми на герои от детски 
комикси.

19 – 20  януари -  
19:00 ч.

БРОДСКИ / БАРИШНИКОВ - 
МОНОСПЕКТАКЪЛ Софийска опера и балет Малка сцена

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

20 януари-19:00 ч.
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ - 
MAMMAMIA – Benny Andersson, 
Björn Ulvaeus, 

Софийска опера и балет

режисьор Пламен Карталов 
Сцена: голяма сцена 
Вход: ул. „Врабча” № 1.
Купете билети

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

20 януари – 
19:00 ч.  ФОРТИСИМО - КОНЦЕРТ Зала „България” 

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

21 – 27 януари Модно изложение „Абитуриенти 
2019”

Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

23 януари – 
18:50 ч.

AMORPHIS + SOILWORK - КОНЦЕРТ
Зала „Универсиада”

AMORPHIS и SOILWORK оглавяват големия 
концерт по повод 13 години радио ТАНГРА 
МЕГА РОК.
Шоуто е в зала „Универсиада“, а групите са 
общо 4 – със специалните гости JINJER и 
NAILE  TO OBSnURITY.

София,  бул.  „Шипченски
проход” 2
www.univermiada-bg.cit

http://www.universiada-bg.com/
http://earthandman.org/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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23 януари  - 
19:00 ч.

МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО
Адриана Лекуврьор от Франческо 
Чилеа

Синема сити МОЛ –
Maaa if Sifia

София, 
бул."Александър 
Стамболийски" 101
www.tetaivebg.cit
www.viafemt.irg

24 януари – 
19:00 ч. Концерт на КА „Софийски солисти”

„ЛИРИКА ОТ СЕВЕР“ Централен военен клуб

Гост – диригент Иван Стоянов
Солисти: Вълчан  Вълчанов – обой
Йордан Димитров – цигулка,  Огнян 
Константинов - виола
Програма:
Петерис Васкс – Кантабиле – 8 минути и 10 
сек.
Курт Атерберг –  Сюита за цигулка, виола и 
оркестър –  11 минути
Пярт – Песен на свети Силуан – 6 минути
Сибелиус – Тъжен валс във вариант за 
струнен оркестър – 5 минути
Воган Уйлямс -  Концерт за обой и оркестър
18 минути
Григ – Три норвежки мелодии оп 63 – 12 
минути и 20 секунди

София,  бул.  „Цар
Освободител” 7
www.tiaitarycaubm.bg

www.iki-kramnimeai.cit

24 януари – 
19:00 ч.

Цикъл „Руски приказки“ - концерт Зала „България” 

Александър Бородин -  Половецки танци“
Александър Глазунов -  Концерт за цигулка
Игор  Стравински – „Жар птица“
Диригент: КАРЛО ТЕНАН
Солисти : БОЖИДАРА КУЗМАНОВА, цигулка
С участието на НФХ „Св. Обретенов“, 
диригент: Славил Димитров

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

26 януари – 
11:00 ч.

НФХ “Св. Обретенов” Зала „България” “Цар Лъв”

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.militaryclubs.bg/
http://www.viafest.org/
http://www.metlivebg.com/
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27 януари – 
11:30 ч. Фортисимо Зала „България” Приказка за Крали Марко

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

30 януари – 
18:00 ч. ПАРСИФАЛ - ОПЕРА Софийска опера и балет

 Опера от Рихард Вагнер 
Сцена: голяма сцена 
Вход: ул. „Врабча” № 1.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

31 януари – 
19:00 ч.

Цикъл „Пианистите“ - концерт Зала „България” 

Aawyn - TheMagicImaand
Моцарт - Концерт за пиано и оркестър Ni 
21 до мажор К467 
Ал. Лядов “Вълшебното езеро”
Ал. Бородин - Симфония №2 “Богатирска”
Диригент: ЛЕО  ХУСЕИН
Солист: ЕЛЕНА БАШКИРОВА, пиано

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

всяка събота – 
09:00 ч. 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За
всеки желаещ без ограничение в пол и 
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски 
колички, както и с кучета на повод. 
*Основно трасе 5ktrun се намира в София, 
Южен Парк. Стартът и финалът са на 
централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg/

http://www.5kmrun.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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ФЕВРУАРИ
FEBRUARY

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

01февруари -  
19:30 ч.

Симфоничен оркестър на БНР Сезон 
2018/2019 Абонаментен цикъл II

"Поклон пред моите учители"
Зала „България” 

Юбилей на Георги Минчев
Георги Минчев – Симфоничен пролог
Марин Големинов – Концерт за контрабас 
и оркестър
Родион Шчедрин – „Озорные частушки“
Арам Хачатурян – „Гаяне“, фрагменти из 
балета
Георги Минчев – „Fahrenheit 451“, 
симфонична сюита по едноименния балет
Солист -  Маргарита Калчева
Диригент - Марк Кадин

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.bnr.bg

01 февруари - 
18:00 ч. ПАРСИФАЛ - ОПЕРА

Софийска опера и 
балет

Опера от Рихард Вагнер 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 
1.
Купете билети  

София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

02 февруари - 
19:00 ч. СИМОНЕ БОКАНЕГРА - ОПЕРА

Софийска опера и 
балет

Опера от Джузепе Верди 
Сцена: голяма сцена 
Вход: ул. „Врабча” № 1.

София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

02 февруари – 
19:30

СТОЯНКА МУТАФОВА ЧЕСТВА 70 
ГОДИНИ НА СЦЕНА

НДК, Зала 1 Великата и неповторима СТОЯНКА 
МУТАФОВА ще отбележи “70 ГОДИНИ НА 
СЦЕНА” със специален СПЕКТАКЪЛ – 
ЮБИЛЕЙ. “Г-жа Стихийно бедствие” ще 
бъде в светлините на прожекторите на 

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.bnr.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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връх рожденния си ден (2 февруари). На 
сцената ще стъпят и куп нейни приятели и 
колеги, за да я уважат и поздравят. Очаква 
се празникът да споделят едни от най-
големите звезди на родната театрална и 
музикална сцена.

02 февруари - 
19:55 ч.

МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО
Кармен от Жорж Бизе

Синема сити МОЛ –
Maaa if Sifia

София, 
бул."Александър 
Стамболийски" 101
www.tetaivebg.cit
www.viafemt.irg

03 февруари 
цял ден III Фемили Сноу Дей Местност Офелиите  Зимен семеен празник на Витоша София, Витоша

www.mifia2018.bg

03 февруари - 
19:00 ч. КАРМЕН - БАЛЕТ

Софийска опера и 
балет

- ЧЕСТВАНЕ НА КРАСИМИРА КОЛДАМОВА - 
Балет по музика на Бизе-Шчедрин 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 
1.

София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

03 февруари - 
19:00 ч.

Цикъл „Магията на Бетовен“ Зала „България” 

Волфганг Амадеус Моцарт – Увертюра 
„Сватбата на Фигаро“
Франц Шуберт – Симфония Ni 8  
„Недовършена“
Лудвиг ван Бетовен – Симфония Ni 3 
„Ероика“
Диригент:АЛФРЕД ЕШВЕ

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

03 - 10 февруари 3-10 февруари: Тенис ATP World Tour 
250 - Sofa Open

Зала „Арена Армеец”

София, бул. „Асен Йорданов“ 
1 (4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit
www.mifia2018.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.viafest.org/
http://www.metlivebg.com/
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04 февруари - 
19:00 ч.

Концерт на КА „Софийски солисти”
„В  памет на Рангел  Вълчанов” Зала „България” 

Солисти:
 Димо Димов – пиано 
Програма:
Моцарт - Малка нощна музика
Моцарт - Концерт за пиано КВ 466/
Хайдн - Симфония №49 /или 86/

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

05 - 10 февруари София Трофи за Европейска Купа по 
фигурно пързаляне – 

Зимен дворец на 
спорта

София, Студентски град, ул. 
“Акад. Борис Стефанов“

www.mifia2018.bg

06 февруари -
12:00 ч.

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА 
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се 
отбелязват националния и официалните 
празници в република България. 
Официална смяна на караула се извършва 
всяка първа сряда на месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. 
Дондуков" № 2
www.premident.bg

06 февруари - 
20:00 ч.

ВИСЕНТЕ АМИГО В КОНЦЕРТ-
СПЕКТАКЪЛ "СЪРЦЕТО НА 
АНДАЛУСИЯ" НДК, Зала 1

Концертът Сърцето на Андалусия на 
фламенко китариста Висенте Амиго се 
налага да бъде преместен за 6 февруари 
2019. Мястото остава без промяна – Зала 1 
на НДК. Отлагането се изисква поради 
неочаквани здравословни проблеми на 
артиста.
 Вече закупените билети важат за новата 
дата без презаверка.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

06 февруари - 
19:00 ч. URIAH HEEP - КОНЦЕРТ Зала „Универсиада”

София, бул. „Шипченски 
проход” 2
www.univermiada-bg.cit

http://www.universiada-bg.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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07 февруари - 
19:00 ч.

Цикъл „Дон Жуан“ Зала „България” 
Волфганг  Амадеус Моцарт   -   Фрагменти 
из  операта „Дон Жуан“
Диригент: ЯРОСЛАВ КЮЗЛИНК

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

08 и 09 февруари 
- 19:00 ч. СПЯЩАТА КРАСАВИЦА - БАЛЕТ

Софийска опера и 
балет

Балет от Пьотър Илич Чайковски 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 
1.
Времетраене 2:45 ч.
Антракти 1

София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

10 февруари - 
19:00 ч. ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН - ОПЕРА

Софийска опера и 
балет

Опера от Пьотр Илич Чайковски 
Сцена: голяма сцена 
Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене: 3:15 ч.
Антракт 2

София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

10 февруари - 
19:00 ч.

JAMES BOND LIVE IN CONCERT Зала „България” 
С участието на Милица Гладнишка, Рут 
Колева, Ягода Тренева, Криста, Живко 
Станев, Боби Косатката и др.

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

13 февруари - 
19:00 Велин Илиев - концерт Зала „България” Органов концерт с камерна капела 

“Полифония”

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

14 февруари - 
19:00 ч.

Цикъл „Руски приказки“- концерт Зала „България” Минко Ламбов – Концерт за цигулка и 
оркестър
Пьотр Ил. Чайковски – Концерт за цигулка 
и оркестър
Диригент: САША МАКИЛЯ
Солист: СВЕТЛИН РУСЕВ, цигулка

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

14 - 16 февруари 
10:00 – 19:00 ч. Holiday & SPA Expo

Международна туристическа борса 
Интер Експо Център 

36-то издание. Международна 
туристическа борса „Ваканция и СПА 
Експо“ е най-мащабния туристически 
форум в България, предназначен за 

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147

www.hiaidayfair-mifia.cit

http://www.holidayfair-sofia.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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професионалисти и широка публика. 
Водещото събитие за туристическата 
индустрия в България.
Събирайки на едно място целия 
туристически пазар, ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО
дава уникалната възможност за нови 
контакти, разширяване на мрежата от 
партньори и клиенти, бизнес срещи с 
професионалисти от цял свят във всички 
сектори на туристическия бранш.  
ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО се организира под
патронажа на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма, в 
партньорство с БХРА, БАТА, АБТТА, БТК, 
Столична община, Съвет по туризъм - 
София.Всяка година ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО
приветства повече от 350  фирми 
изложители и над 20 000 специалисти от 
туристическата индустрия - участници, 
посетители и гости.

14 февруари "Българска археология 2018" - 
откриване

На 14 февруари 2019 г. предстои 
откриването на поредната изложба, 
представяща най-интересните открития от 
изминалия археологически сезон.

София, площад „Атанас 
Буров“,
www.nait.bg/

14 февруари Ден на благодарност към делото на 
Св. Константин Кирил Философ.

Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

15 февруари - 
19:30 ч.

Симфоничен оркестър на БНР Сезон 
2018/2019 Абонаментен цикъл I
"Духът на Франция"

Зала „България” Едуард Лало – Концерт за виолончело и 
оркестър
Клод Дебюси – Малка сюита
Клод Дебюси – Ноктюрни
дамски хор при Смесен хор на БНР

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.bnr.bg

http://www.bnr.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://earthandman.org/
http://www.naim.bg/


Календар на събитията 2019

Диригент на  хора -  Любомира 
Александрова
Солист - Ромен Гариу/ Франция/
Диригент Георги Димитров

15 февруари - 
20:00 ч. TOM ODELL - КОНЦЕРТ НДК, Зала 1

Английският музикант TitOdeaa за първи 
път България с концерт в Зала 1 на НДК.
 27-годишният певец и автор на песни 
TitOdeaa  е сред най-перспективните и 
успешни изпълнители на английската 
инди-поп сцена. Излизането на дебютния 
му ЕР албум „SingmfritAnitherLive“ през 
2012 г., му  носи невероятен успех - 
първата BRIT награда, в категорията „Избор
на музикалната критика“.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

16 февруари - 
19:00 ч.

Панорама на българското хорово 
изкуство Зала „България” 

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

17 февруари - 
19:00 ч. ФОРТИСИМО - КОНЦЕРТ Зала „България” 

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

17 февруари – 
цял ден Ски-състезание за Купа „Район 

Витоша“ Писта Витошко лале

София, Витоша
www.mifia2018.bg

20 февруари - 
19:00 ч. МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО

Травиата от Джузепе Верди

Синема сити МОЛ –
Maaa if Sifia

София, 
бул."Александър 
Стамболийски" 101
www.tetaivebg.cit
www.viafemt.irg

http://www.viafest.org/
http://www.metlivebg.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
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21 февруари - 
19:00 ч.

Цикъл „Големите симфонии“II - 
концерт Зала „България” 

Александър Скрябин – „Reverie”
Александър Скрябин -  Концерт за пиано и 
оркестър
Ян Сибелиус – Симфония  Ni 7
Леиф Сегерстам – Концертна пиеса/ 
световна премиера
Диригент: ЛЕИФ  СЕГЕРСТАМ
Солист: ИВО ВЪРБАНОВ

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

22 февруари - 
19:00 ч. Българско непреходно - концерт Зала „България” НФХ “Св. Обретенов” с хор Ваня Монева

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

23 февруари - 
19:00 ч.  ТРУБАДУР – ОПЕРА - ПРЕМИЕРА

Софийска опера и 
балет

Опера от Джузепе Верди 
Сцена: голяма сцена Вход: ул. „Врабча” 1.

София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

23 - 24февруари Международна изложба на котки Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

24, 26, 27 и 28 
февруари – 
19:00 ч. ТРУБАДУР - ОПЕРА

Софийска опера и 
балет

Опера от Джузепе Верди 
Сцена: голяма сцена 
Вход: ул. „Врабча” № 1.

София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” 30
www.iperamifia.bg

24 февруари - 
19:00 ч.

ФОРТИСИМО - КОНЦЕРТ Зала „България” „Отело“ концерт за тинейджъри София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://earthandman.org/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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25 февруари - 
19:00 ч.

Цикъл „Човешкият глас“
Арии из опери Зала „България” Диригент: НАЙДЕН ТОДОРОВ

Солист: АНДЖЕЛА ГЕОРГИУ. сопран

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

28 февруари - 
20:00 ч. ЛЮБО КИРОВ - КОНЦЕРТ НДК, Зала 1

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

28 февруари - 
19:00 ч.

Цикъл „Магията на Бетовен“ - 
концерт Зала „България” 

Йоханес Брамс -  Концерт  за цигулка
Лудвиг ван Бетовен – Симфония Ni 5
Диригент: ЯН ЛАТАМ КЬОНИГ
Солист: ЕЛИНОР  Д‘МЕЛОН цигулка

София, ул. „Аксаков ”1 
www.mifiaphiahartinic.cit

Всяка събота – 
09:00 ч. 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. 
За всеки желаещ без ограничение в пол и 
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски 
колички, както и с кучета на повод. 
*Основно трасе 5ktrun се намира в София,
Южен Парк. Стартът и финалът са на 
централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg/

http://www.5kmrun.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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МАРТ
MARnH

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

28 февруари -  07
април

ОМАГЬОСАНО ЦАРСТВО
130 години от рождението на 
Николай Райнов - изложба

Столична градска 
художествена 
галерия

Откриването е на 28 февруари, четвъртък от 18.00 
часа.
Изложбата е резултат от дългогодишно проучване 
върху творчеството на Николай Райнов, една от 
най-значителните фигури в историята на 
българското изкуство от първата половина на ХХ в. 
В изложбата са включени над 120 произведения на 
Николай Райнов, обособени в две части. Опитът е 
художественото наследство на автора да бъде 
видяно от ключови позиции чрез текстовете, 
декоративните природни картини, графичните 
композиции и илюстрации. Представени са ранни 
работи от студентските години в Държавното 
рисувално училище (1909-1911г.); творби от по-
зрелия период през 20-те години на ХХ век; 
гравюри от престоя му в Париж (1925-1927), както й 
декоративни пейзажи от 30-те години на ХХ век 
сред които са и пейзажите изработени в лакова 
живопис върху станиолена основа, които нямат 
аналог в българското изкуство. В изложбата са 
включени и рисунки по натура с туш, темпера, 
цветни моливи и акварел. Те показват 
неизследвана страна от художественото наследство
на Николай Райнов, свързана с процеса на 
стилизация.

София, ул. „ген. Гурко“ 1
www.mghg.bg
/

http://www.sghg.bg/
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26 февруари -  31
март

„КАКВО СЕ СЛУЧВА С ПРАВАТА 
НА ЖЕНИТЕ“ - изложба

Галерия "Васка 
Емануилова“

В партньорство с Посолството на Израел в България.
Откриване: 26.02, вторник, 18:00 ч.
Експозицията включва 19 произведения на 13 
артисти, повечето от които се изявяват в сферата на 
фотографията. Фокусът е върху „статута на жените“ 
в Близкия Изток и обръща внимание на жените в 
Израел, жените в палестинските общности и такива,
израснали в плуралистични общества на светски, 
традиционни или религиозни култури. Подходът на 
артиста е едновременно критичен и разрушителен. 
Идеята на куратора е да отрази опитите на жените 
чрез изкуството да се конфронтират с 
„Дефиницията на правата на жените“ като основа 
на екзистенциалните проблеми, свързани с 
мястото, обществото, културата и дефиницията на 
Аза.

София, бул. „Янко Сакъзов“ 15
www.veg.mghg.bg
 

01  март -  18:00

Гала – концерт на отлично 
представилите се на IV преглед 
на любителското творчество – 
2019 

ОКИ„Надежда“,
Концертна зала

Участват деца от детски градини и училища в 
София, отлично представили се на IV преглед на 
любителското творчество – 2019, който се 
провежда ежегодно в ОКИ „Надежда“.

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

01 март -  19:00 ТАНЦУВАМЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НДК, Зала 1

Спектакълут  „ТАНЦУВАМЕ ЗА БЪЛГАРИЯ“ е 
организиран от Сдружението на танцовите дейци – 
София. В него участват изявени танцови колективи 
от всички жанрове на танцовото изкуство: пъстра 
палитра от народни, класически характерни, хип-
хоп и модерни танци.
Ден на любителското художествено творчество!

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

1 март -  
10:00

2  март -  
11:00

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА Софийска опера и 
балет

 Музика Александър Райчев 
Сцена: Малка Спектакълът е подходящ за деца от 3 
до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

http://www.oki-nadejda.com/
http://www.veg.sghg.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.ndk.bg/
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01, 02, 08, 09, 10, 
15, 16, 17, 22, 23, 
24 и 31  март -  
11:00

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ Софийска опера и 
балет

Сцена: Зала "Бебоци" Вход: ул. „Врабча” № 1.
Спектакълът е подходящ за деца от 0 до 3 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

02  март -  20:00 LADIES OF JAZZ
Sifia Live naub

София, площад "България" №1,
подлеза на НДК
httpm://www.mifiaaivecaub.cit/

02 - 03 март
III Международен баскетболен 
турнир за девойки „Ваня 
Войнова“ 

зала „Сен Джордж“ София, квартал „Лозенец“
www  .mifia2018.bg  

3 март – 11:45
141 години от Освобождението 
на България–  Национален 
празник на Република България

пред Паметника на 
българския 
опълченец

Тържествено честванe
 Организатор: Столична община, Сдружение на 
приятелите на Русия "Александър Невски" и 
Фондация "Героите на България"

София
Дирекция "Култура“
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

03  март -  19:00

Концерти по случай 
националния празник на 
България“ Зала „България” Георги Минчев – пиеса за оркестър

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

03  март -  19:00 „Музиката на Европа 2 - 
БЪЛГАРИЯ

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с музиката 
на Европейските страни, които не са в ЕС
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят музикални 
шедьоври от Русия, Норвегия, Исландия, Косово, 
Македония и др. По традиция 3 март е посветен на 
българските композитори и изпълнители. И този 
път концертите ще се състоят в понеделниците в 
камерна зала „България“. И този път солисти ще 
бъдат утвърдени родни музиканти, таланти, които 

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://www.sofialiveclub.com/
http://www.operasofia.bg/
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все още развиват своя потенциал и солисти от 
Европа, доказали се на международната сцена. 
Балансираната програма включва както шедьоври 
на класическата музика, така и съвременни 
музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

03  март -  17:00

Награждаване и концерт по 
повод 90 г. читалище „Отец 
Паисий - 1928” в Банкя и по 
повод националния празник на 
Република България

Банкя СБР „Здраве“
(конферентна
зала); 

Вход свободен Столична  община
Район  „Банкя”

 03 март Най-голямото нощно ски-
каране – писта Витошко лале  

писта  Витошко
лале  София, Витоша

www  .mifia2018.bg  

06 - 09 март

БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА 
СЕДМИЦА
Строителни материали и 
машини 

Интер Експо 
Център 19-о издание

Специализиран форум за  строителна техника, 
машини, инструменти, изолации, строителни 
материали, дограми, врати, прозорци, санитарно 
оборудване, енергийно ефективно, екологично и 
функционално строителство

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
httpm://iec.bg/

http://buiadingweek.bg

06 март - 12:00
ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА 
КАРАУЛА ПРЕД 
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред 
Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се отбелязват 
националния и официалните празници в република 
България. Официална смяна на караула се 
извършва всяка първа сряда на месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. Дондуков"
№ 2
www.premident.bg

https://iec.bg/
http://www.president.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://buildingweek.bg/
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06 -  09 март 
SECURITY EXPO
Цялостни решения за сигурност 
и безопасност

Интер Експо 
Център 

Изложение за Системи за сигурност и комуникации,
контрол и наблюдение на обекти, 
пожароизвестителна и пожарогасителна техника, 
транспортни средства

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
httpm://iec.bg/

http://mecurityeppi.bg

06 -  08 март Water Tech Expo 
Води и воден мениджмънт

Интер Експо 
Център 

13-о издание.
Изложение, което представя ефективни технологии 
за вододобив, за пречистване на питейни и отпадни
води, за водоснабдяване, за измерване, регулиране
и анализ.

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
httpm://iec.bg/

http://watertech.bg

07  март -  18:30
Поздравителен концерт по 
случай 8-ми март 
Международен ден на жената 

ОКИ„Надежда“,
Концертна зала

С участието на „Симфониета „София“ и Джаз 
формация „София“

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

07  март -  19:00 КРАСОТАТА В МУЗИКАТА Зала „България” 

Концерт, посветен на деня на жената.

Три изключителни  дами,  с  талант  и  чар  разбиват
всички клишета за жените в музиката.
Произведения  на  Добринка  Табакова  и  Пенка
Кунева 
Диригент: БЕАТРИЧЕ ВЕНЕЦИ

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

07  март -  19:00 Цикъл „Извън петолинието“ Зала „България” 
Добринка Табакова – “The High Line “
Пенка Кунева - 
Диригент: БЕАТРИЧЕ ВЕНЕЦИ

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

07 - 18 – 29 март,
2018

СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НДК, Зала кино 
Люмиер

През 2019 година предстои 23-тият международен 
филмов фестивал София Филм Фест. 
Международният филмов фестивал София Филм 
Фест (Sifia Internatinaa Fiat Femtvaa) е най-
мащабният кинофестивал в България и едно от 
водещите филмови събития в Централна и Източна 
Европа. Историята му започва през 1997 и всяка 
година привлича повече от 85 000 зрители.

С София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
 
www.miff.bg

http://www.siff.bg/
https://iec.bg/
https://iec.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://watertech.bg/
http://securityexpo.bg/
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Фестивалът представя актуалните тенденции в 
световното кино и най-новото от българското и 
регионалното кино пред света. 
Фестивалът се организира от Арт Фест под 
патронажа на Столичната община, в партньорство с 
Министерството на културата, Националния дворец
на културата, Националния филмов център и 
Българската национална телевизия.

08  март -  19:00 ХУБАВА МОМА – Quartо Quartet Зала „България” Етно  фюжън  проект  на  Нели  Андреева,  Николай
Пеев и Кварто Квартет

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

08  март -  10:00
„ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА“ ЗА 
ДЕЦА  Софийска опера и 

балет

Опера от Волфганг Амадеус Моцарт - адаптирана 
версия за деца 
Сцена: Малка Цена на билети: 
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

08 март -  20:00 TRASTENA ONE NIGHT STAND НДК, Зала 1

Второто издание на ONE NIGHT STAN  – шоуто, в 
което 8 жени излизат на сцената, за да говорят за... 
секса, мъжете, жените и всичко, произтичащо 
между тях по безобразно смешен начин.
Двучасов маратон по смях, който ще забавлява, 
разсмива и превъзбуди всички - без значение от 
възраст, пол, джендър или хранителен режим.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

08 - 10 март:

      Световно  първенство  по
шорттрек  за  мъже  и  жени  –
Арена Армеец

Зала  „Арена
Армеец”

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit
www.mifia2018.bg

08 - 10 март: Сноуборд и Фрирайд ски 
VITOSHA X-LINES 

Витоша, над хижа 
„Алеко”, 
Резньовете   

София, Витоша,
www.  mifia2018.bg  

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
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09  март -  10:00 Aniplay 2019 Sifia Event nenter –
Парадайс Мол

Anipaay комбинира в себе си театралното изкуство, 
драматургията и артистичната оригиналност с 
шарения свят на японските аниме и манга, 
видеоигрите, киното и комиксите.
Събитието е фокусирано върху изкуството косплей -
комбинация от самостоятелно изработени костюми 
и "paay" - артистичното вживяване в образа на 
познати и любими герои. По време на събитието 
косплейъри със самостоятелно изработени костюми
и реквизит ще изиграят няколко миниспектакъла по
собствените си авторски сценарии.

София, бул. "Черни връх" 100

www.  paradime-center.cit/bg  

09  март -  17:00
10 сонати на БЕТОВЕН за пиано
и  цигулка  и  24  капричии  от
Паганини

Зала „България” 

Концерт на студенти и курсисти на проф. д-р Марио
Хосен
 На рояла Нона Кринчева
ПРОГРАМА:
Петър  Владимиров  –  Лудвиг  ван  Бетховен  –  2-ра
соната за цигулка и пиано
Виктор Василев – Николо Паганини – Каприз № 9
Виктория Маринова – Николо Паганини – Капризи
№ 5 и № 14
Лудвиг  ван  Бетховен  –  3-та  соната  за  цигулка  и
пиано
Кай Огнянов – Николо Паганини – Каприз № 19
Александър Зайранов – Николо Паганини – Капризи
№ 8 и № 15
Лиляна Попдимитрова – Лудвиг ван Бетховен 10-та
соната за цигулка и пиано
Лора Маркова – Николо Паганини – Каприз № 24

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

09  март -  11:00 КОЗЕЛЪТ СЪРДИТКО Софийска опера и 
балет

Детска опера от Юли Дамянов 
Сцена: Малка сцена Цена на билети: 
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.paradise-center.com/bg
http://www.operasofia.bg/


Календар на събитията 2019

09  март -  09:00 TEDxVitosha: Намерете х
Народен театър 
„Иван Вазов”

София, ул. Дякон Игнатий 5
www  .new.natinaatheatre.b  g  

10  март -  19:00 Филхармоници и приятели I Зала „България” 

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

10  март -  11:00
ИСТОРИЯ  С  ПАТОЦИ,  МЕЧО  И
ЛИСА Софийска опера и 

балет

Опера от  Георги Костов 
Сцена: Малка сцена Цена на билети: 
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

10  март -  16:00 ПЕПЕЛЯШКА Софийска опера и 
балет

Опера от Джоакино Росини 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1
Подходящ е и за деца над 5 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

11  март -  19:00 „Музиката на Европа 2 - 
КОСОВО

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с музиката 
на Европейските страни, които не са в ЕС.
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят музикални 
шедьоври от Русия, Норвегия, Исландия, Косово, 
Македония и др. И този път концертите ще се 
състоят в понеделниците в камерна зала 
„България“. И този път солисти ще бъдат утвърдени 
родни музиканти, таланти, които все още развиват 
своя потенциал и солисти от Европа, доказали се на 
международната сцена. Балансираната програма 
включва както шедьоври на класическата музика, 
така и съвременни музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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12 март -  19:30

СТОЯНКА МУТАФОВА ЧЕСТВА 70
ГОДИНИ НА СЦЕНА

НДК, Зала 1

Великата  и  неповторима СТОЯНКА МУТАФОВА ще
отбележи  “70  ГОДИНИ НА  СЦЕНА”  със  специален
СПЕКТАКЪЛ.  На  сцената  ще  стъпят  и  куп  нейни
приятели  и  колеги,  за  да  я  уважат  и  поздравят.
Очаква  се  празникът  да  споделят  едни  от  най-
големите звезди на родната театрална и музикална
сцена.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

13  март -  19:00 Цикъл от четири кантатно-
ораториалени концерта                Зала „България”

Събитието се организира със сътрудничеството на 
концертен комплекс „България“ и                                
НФХ „Св. Обретенов“ и с участието на оркестър 
„Симфониета „София“ – диригент Свилен 
Симеонов.
В програмата:  Волфганг Амадеус  Моцарт: Rindi 
Aaaa Turca – оркестрация Свилен Симеонов,                 
Улви Кемал Еркин – Концерт за цигулка и оркестър, 
Й.Хайдн - Mamm Ni 11 in   tiaa, "Neamin Mamm"              

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.iki-nadejda.cit

14  март -  19:00
Цикъл „Големите симфонии“ II

Зала „България” 

Роберт Шуман – Концерт за пиано и оркестър
Емил  Табаков  –  Симфония  Ni  10/световна
премиера/
Диригент: ЕМИЛ ТАБАКОВ
Солист: ЕВГЕНИ БОЖАНОВ , пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

15  март -  10:00 ПЕЕЩИТЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ  Софийска опера и 
балет

Спектакъл за деца 
Сцена: Малка сцена
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

15  март -  19:00
ПРЕМИЕРА - ЛЕГЕНДА ЗА 
ЕЗЕРОТО  Софийска опера и 

балет
Балет по музика на Панчо Владигеров 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

15 -  17 март БЕБЕМАНИЯ Интер Експо 
Център 

Изложение за бебешки и детски продукти. 
Бъдещите и настоящи родители ще могат да се 
запознаят с новостите и иновациите на различните 
марки, както и с тенденциите и колекциите за 

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
httpm://iec.bg/

https://iec.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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2019г. Организатор:
Асоциация на търговците на стоки за детето в 
България

http://bebetania.bg/

15 – 16 март
10:00 до 18:00 ч.

Международно  изложение
"ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ"
Кариерен  форум
"ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"

НДК

Най-голямото образователно изложение в 
България, което се радва на най-голяма 
посещаемост от страна на изложители и 
посетители. Отново на изложението ще участват 
образователни институции, учебни заведения, 
фирми и организации от цял свят. Освен 
европейски участници, всички посетители могат да 
намерят разнообразие от възможности за 
обучение, стажове и стипендии от далечните Русия,
Китай, Япония и много други.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
http://www.educatin-wirad.eu/

16  март -  11:00
ИСТОРИЯ  С  ПАТОЦИ,  МЕЧО  И
ЛИСА Софийска опера и 

балет

Опера за деца - Георги Костов 
Сцена: Малка сцена Цена на билети: 
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

16  март -  19:00 ЛЕГЕНДА ЗА ЕЗЕРОТО Софийска опера и 
балет

Балет по музика на Панчо Владигеров 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

16  март -  19:00
Повторение на концерта от 14 
март 2018  в  РУСЕ

 
Зала „България” ММФ  „ Мартенски музикални дни“  

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

16 - 17 март Карате  Международен  турнир
Никон оупън 

 зала „Асикс Арена“
(бивша зала 
Фестивална)

София.
ж.к.  Гео  Милев,  ул.
„Манастирска“ 35
www.mifia2018.bg

17 март Spring 360 – Южен парк  Южен парк СК „Бегач” София,
httpm://www.mifia.bg/pimt-

https://www.sofia.bg/pist-department
http://www.education-world.eu/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.ndk.bg/
http://bebemania.bg/
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departtent

17  март -  11:00 МЕЧО ПУХ Софийска опера и 
балет

Детски мюзикъл от Андрей Дреников 
Сцена: Малка сцена Цена на билети: 
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

17  март -  16:00 ЛЕГЕНДА ЗА ЕЗЕРОТО Софийска опера и 
балет

 Балет по музика на Панчо Владигеров 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

18  март -  19:00 „Музиката на Европа 2 - 
ТУРЦИЯ

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с музиката 
на Европейските страни, които не са в ЕС.
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят музикални 
шедьоври от Русия, Норвегия, Исландия, Косово, 
Македония и др. И този път концертите ще се 
състоят в понеделниците в камерна зала 
„България“. И този път солисти ще бъдат утвърдени 
родни музиканти, таланти, които все още развиват 
своя потенциал и солисти от Европа, доказали се на 
международната сцена. Балансираната програма 
включва както шедьоври на класическата музика, 
така и съвременни музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

20 и 21 март -  
19:00

РИГОЛЕТО Софийска опера и 
балет

Опера от Джузепе Верди 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

20 - 24 март Стройко ЕКСПО НДК

СТРОЙКО ЕКСПО е най-голямото специализирано 
търговско изложение за архитектура, строителство 
и обзавеждане, провеждано в България от 1993 
година. Повече от 25 години СТРОЙКО присъства и 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
http://mtriiki2000.cit/

https://www.sofia.bg/pist-department
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://stroiko2000.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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е значим фактор на строителния пазар в България. 
То се провежда в София, в Националния дворец на 
културата. Средно около 10 000 посетители минават
през изложението всеки ден. В изложението 
участват стотици български и чужди фирми, които 
представят своите най – нови и атрактивни 
продукти и услуги, български и вносни стоки. 
Насочено е както към потенциални бизнес 
партньори, инвеститори и специалисти, така и към 
крайните потребители
 Входът за изложението е свободен.

21 март -  
начало 19:30

Европейски музикален 
фестивал 2019 - 
концерти

Зала "България", 
НДК, зала 1,
НМА, НМУ,

„Европейски музикален фестивал” e създаден през 
2001 г. Форумът има за цел да представи на 
столичната публика изявени български и световни 
звезди от сферата на класическата музика. В 
програмата се търси многообразието на жанрове и 
видове музика.

София, ул. „Георги Бенковски” 
1
http  ://  
www  .  mifiaphiahartinie  .  bg  /  
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.cantumfirtumbg.cit

21  март -  18:00

ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН 
ФЕСТИВАЛ 2019 Откриване

Зала „България” 
Откриване  на  изложбата  „Владигеров  в
европейския музикален калейдоскоп на 20-ти век.
Посоки, връзки, отражения“

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  
www.cantumfirtumbg.cit

21  март -  19:30

Цикъл „Българска и световна 
класика“ 
ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН 
ФЕСТИВАЛ 2019 Откриване Зала „България” 

Концерт  по  повод  120  години  от  рождението  на
Панчо Владигеров
Сарабанда и марш  из „Класично и романтично“
Концерт за цигулка и оркестър Ni 1
Еврейска поема
Дивертименто за голям симфоничен оркестър
Диригент: Георги Димитров
Солист: Марио Хосен, цигулка 

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  
www.cantumfirtumbg.cit

http://www.ndk.bg/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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22  март -  18:30

Цикъл „Млади диригенти, 
солисти и композитори“ и           
Солисти от „Симфониета 
„София“.                                             

ОКИ„Надежда“,
Концертна зала

Концерт на „Симфониета „София“ гост – диригент 
Минко Ламбов,                                                                     
солист  - Джулио Бозетти – обой                                      
В програмата: Минко Ламбов – Сюита „Рибарят и 
неговата душа“,                                                                
Луиджи Бокерини – концерт за обой и оркестър

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

22  март -  22:00 VIVALDI METAL PROJECT Клуб Miptape 5

Шоуто ще бъде в първия ден на пролетта като в 
центъра на програмата ще бъде 'The Fiur Seaminm' - 
албума, в който VIVAL I METAL PROJEnT представят 
безсмъртната музика на ВИВАЛДИ - с метъл китари, 
но и с вокали. 

София,  бул. “България“ 1,
подлез
Галерия

22  март Световен ден на водата
Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

22  март -  17:00 „Ден на водата“  ТИЦ – Банкя

Ден на отворените врати – посещение на Голямата
балнеолечебница;  пресконференция  по  повод
проекта „Консервация, реставрация и социализация
на Голямата балнеолечебница в Банкя“

Столична  община
Район  „Банкя” - ТИЦ – Банкя

22  март IV Тенис на маса Фест Зала  „Арена
Армеец” Турнир градско първенство в зала Арена Армеец  

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit
www.mifia2018.bg

 22 - 24 март: Баскетбол Купата на София 
международен турнир за 
кадети 

Зала 
„Универсиада” София, бул. „Шипченски 

проход” № 2
www  .  univermiada-bg.cit  
www.mifia2018.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.universiada-bg.com/
http://earthandman.org/
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23  март -  11:00
Премиера - КОТКАТА Софийска опера и 

балет

Фамилна опера от Масимилиано Матезич 
Сцена: Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 30.
Подходяща за деца над 7 годишна възраст

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

23  март -  19:00 КОРСАР Софийска опера и 
балет

 Балет от Адолф Адам 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене: 2 часа
Антракт: 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

23  март -  10:00
до 18:00 ч. Slingo Fest - Слинго Фест Интер Експо 

Център 

За втора година в София се провежда едно събитие,
което е без аналог в България – Saingi Femt 2019. 
Обединени от каузата за правилното  бебеносене, 
консултанти на Националната Асоциация на 
бебеносещите в България (НАББ) отново ще 
съберат на едно място производители и 
дистрибутори на ергономични носилки, както и 
родни представители на пълната гама продукти за 
бебеносене.

София, бул. „Цариградско 
шосе”147
 www iec.bg 
httpm://www.facebiik.cit/even
tm/533742470472774/

23  март - 19:00 НОЩ НА ЗВЕЗДИТЕ 2019

 Осми  годишни  награди  на
Фондация „Енчо Керязов"

Зала „Арена 
Армеец”

Едно представление, в което участват най-големите 
световни звезди от шоу бизнеса. 
В Осмата "Нощ на звездите"ще участват:
 -Победителите  от  последния  фестивал  в  Монте
Карло
  - Най-пластичният човек в света.
  - Клоунът на клоуните.
-  Единственият  европеец,  дръзнал  да  направи
задно салто на Колелото на                       смъртта.
  -  Най-бързите трансформисти  света.И още -  150
артисти, 20 илюзионисти,           10 тона вода на
сцената.
В подкрепа на  българските можещи деца!
 Спектакъл – Церемония по връчване на призове на
талантливи  деца  в  категории  „Образование,
„Изкуство”, „Спорт” 2019 г.
Организатори: Фондация „Енчо Керязов”

София,  бул.  „Асен  Йорданов“
№ 1 (4-ти километър)
www.arenaarteec.cit
httpm://www.mifia.bg/pimt-
departtent

http://www.arenaarmeec.com/
https://www.facebook.com/events/533742470472774/
https://www.facebook.com/events/533742470472774/
https://iec.bg/
https://www.sofia.bg/pist-department
https://www.sofia.bg/pist-department
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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23 март -  19:00

 „ДЕТСКА  МЕЛОДИЯ  НА
ГОДИНАТА“

НДК, Зала 1

Галаконцерт  за  избор  на  песента  на  децата  на
България за 2018 година!
Ще видите и чуете прекрасните 120 изпълнители на
финалните 14 песни.
Празничният спектакъл с режисьор Ники Априлов,
ще ви срещне и с най-изявените малки  музиканти,
танцьори, фокусници, певци и артисти.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

23 - 24 март:
Открито градско първенство по 
фехтовка(сабя) за Купа София – 
зала София  

зала „София”  
София, Борисова Градина
www.mifia2018.bg

24  март -  11:00 КОТКАТА Софийска опера и 
балет

Фамилна опера от Масимилиано Матезич 
Сцена: Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 30.
Подходяща за деца над 7 годишна възраст

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

24  март -  16:00 КОРСАР Софийска опера и 
балет

Балет от Адолф Адам 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене: 2 часа
Антракт: 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

24  март -  19:00 Фортисимо академия – 
„Пролетно тайнство“ Зала „България” 

Пролетно тайнство
„ФОРТИСИМО“-  КОНЦЕРТИ  ЗА  НАЙ-МАЛКИТЕ
Фортисимо Фамилия започва своя 6-ти сезон тази
есен  с  нови  вдъхновяващи  заглавия!  Любимите
музикални  приказки  на  Фортисимо  отново  ще
оживят  сцената  на  зала  „България“.  Предстоят
срещи с  велики музикални  пиеси  и  композитори.
Нови истории,  нови любопитни факти  от  света на
класическата музика и нови герои.
С участието на: Ана Пападопулу, Валентин Ганев
диригент -Максим Ешкенази

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofia2018.bg/
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24 март -  16:00

 

АНСАМБЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НДК, Зала 1

Ще  гостуват  професионалните  ансамбли
„ПАЗАРДЖИК“,  „ЗАГОРЕ“,  „СТРАНДЖА“  и
„ДОБРУДЖА“.
Те  ще  представят  най-характерните  и
емблематични  произведения  от  своя  фолклорен
регион. В рамките на 40-50 минути, всеки един от
тях  ще  има  възможността  самостоятелно  да
представи своята фолклорна област.
Ще видите четири ансамбъла, четири концерта, над
200 изпълнители, в един ден!
Концерт-спектакъла е с продължителност близо три
часа като е предвиден антракт от 30 минути!

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

25 и 26 март - 
19:00

ЕМИЛ – ИЗПОВЕД ПРЕД ОЛТАРА
НА ЖИВОТА

кино  "Люмиер
Лидл"

Историята за живота на изпълнителя на класиките 
"Моя страна", "Арлекино", "Нашият сигнал", "Ако си
дал" и много други е написана от Влади Априлов.
В спектакъла ще прозвучат откъси от най-любимите 
песни на незабравимия творец в нови аранжименти
на Светослав Заров. Ще ги представят млади и 
талантливи изпълнители под диригентската палка 
на Страцимир Павлов.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

25  март -  19:00 „Музиката на Европа 2 -  
МОЛДОВА / ГРУЗИЯ

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с музиката 
на Европейските страни, които не са в ЕС.
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят музикални 
шедьоври от Русия, Норвегия, Исландия, Косово, 
Македония и др. И този път концертите ще се 
състоят в понеделниците в камерна зала 
„България“. И този път солисти ще бъдат утвърдени 
родни музиканти, таланти, които все още развиват 
своя потенциал и солисти от Европа, доказали се на 
международната сцена. Балансираната програма 
включва както шедьоври на класическата музика, 

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.ndk.bg/
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така и съвременни музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

26 март
Ден на Тракия /121 години 
организирано тракийско 
движение в България/

Дирекция "Култура", 
Съюз на тракийските дружества в България

София
Дирекция "Култура“
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

6 – 30  март 

ТЕХМОМЕБЕЛ
Дървообработваща и мебелна 
промишленост 

Интер  Експо
Център

Специализираното изложение за професионалисти 
в областта на мебелното производство. Всичко за 
мебелната индустрия, събрано на едно място – от 
машините и оборудването за производство на 
мебели, през материалите и аксесоарите, до 
готовия продукт.

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

httpm://iec.bg/
http://technitebea.bg

26 – 30  март

СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
Обзавеждане , осветление, 
интериорен дизайн 

Интер  Експо
Център

Специализирано изложение за всички видове 
мебели и мебелни аксесоари, форум за срещи и 
генериране на нови идеи в интериорния дизайн, 
вътрешната архитектура и обзавеждането.

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

httpm://iec.bg/
http://technitebea.bg

26 март -  20:00
БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ЦИРК 
НОВА ПРОГРАМА “OFU - 
ПРИЗЕМЯВАНЕТО”

Зала  „Арена
Армеец”

Програмата “OFU” обръща сюжета наопаки и 
разказва за извънземно случайно попаднало на 
планетата Земя. Неочаквани сюжетни обрати,  
опасни приключения, каскади с коне и кучета, 
“агенти в черно” и едно изгубено извънземно.
Декорите на спектакъла ще надминат очакванията! 
Освен гигантска летяща чиния, на арената ще има 
огормен луна парк, строителен кран, хиподрума, 
декоративен съветски цирк, Третяковска галерия и 
лаборатория за изследване на извънземни!

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

26 март -  20:00  BOND НДК, Зала 1
Най-успешният  струнен  квартет  в  историята  на
музиката, световният феномен BON  ще изнесе два
грандиозни  концерта  в  България  през  март  по

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

https://iec.bg/
https://iec.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://technomebel.bg/
http://technomebel.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
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случай 20-годишния си юбилей на сцената!  Te  ще
представят един спиращ дъха кросоувър спектакъл,
подготвен  специално  за  ключовата  годишнина,  в
който  е  събрано  всичко  най-добро  от
великолепното им творчество.

27 март -  20:00 ДА ПОСЛУШАМЕ КИНО - Хилда 
Казасян НДК, Зала 1

„Да послушаме кино“ - първи самостоятелен 
концерт на Хилда Казасян в Зала 1 на НДК. 
Програмата включва най-популярната българска 
филмова музика с нови, направени за този концерт 
аранжименти от невероятните музиканти Христо 
Йоцов и Живко Петров.
На сцената до Хилда, както винаги ще са Христо 
Йоцов – барабани, Живко Петров – пиано, Димитър 
Карамфилов – контрабас и Михаил Йосифов – 
тромпет.
Специални гости ще бъдат Теодоси Спасов и Васил 
Петров.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

27 март -  :00

Световен ден на театъра.
Тържествена церемония по
връчване на Националните
награди „ИКАР 2019“

Народен театър 
„Иван Вазов”

Национални награди за сценични изкуства ИКАР се 
връчват от 1974 г. насам в знак на съпричастност на 
българските творци към Световния ден на театъра –
27 март. Всяка година Наградите ИКАР отличават 
най-добрите постижения в областта на 
драматичния и куклен театър, цирковото и 
вариететното изкуство, на драматургичното и 
критическото писане, на техническото 
осъществяване, на дублажа на филми и сериали, 
както и в областта на съвременната българска 
музика и съвременния танц и пърформанс. Основен
акцент при връчването на наградите са и отличията 
за Най-добър спектакъл, Изключителен творчески 
принос към българския театър, Чест и достойнство, 
Награда за преподавателска дейност. 

София, ул. Дякон Игнатий 5
www  .new.natinaatheatre.b  g  
httpm://kuatura.mifia.bg/

http://www.new.nationaltheatre.bg/
https://kultura.sofia.bg/
http://www.ndk.bg/
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28 март -  19:00
Цикъл „Човешкият глас“

Зала „България” 

Джорджи  Червело  –  Концерт  за  виолончело  и
оркестър/ световна премиера/
Джакомо Пучини – Меса ди Глория
Диригент: МАРТИН ПАНТЕЛЕЕВ
Солисти:  РОМЕН ГАРИУ  виолончело
С  участието  на  НФХ“Светослав  Обретенов“,
диригент:Славил Димитров

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

29  март -  18:30

Концерт на Джаз формация 
„София“ посветен на 140 
години от обявяването на 
София за столица                            

ОКИ„Надежда“,
Концертна зала

Солист – Яна Чакалска                                                         
В програмата: авторска музика и български песни

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

29  март -  18:30 Цикъл  „Лауреати на наши и 
международни конкурси“

Зала на 
Национално 
Музикално 
Училище 
„Любомир Пипков“

Събитието  се  организира  от  ОКИ  „Надежда“  с
участието  на  оркестър  „Симфониета  „София“  –
диригент Свилен Симеонов, солисти - финалисти на
клавирния конкурс „Албер Русел“.
В програмата ще имате възможност да се насладите
на изпълнения, майсторски поднесени от оркестъра
и неговите солисти.   

София, НМУ
 ул. „Оборище“ 17
 www.iki-nadejda.cit

29  март -  10:00 „РЕЙНСКО ЗЛАТО“ ЗА ДЕЦА Софийска опера и 
балет

 Опера от Рихард Вагнер - адаптирана за деца 
Сцена: Малка сцена 
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

29  март -  19:00 КАРМЕН Софийска опера и 
балет

Опера от Жорж Бизе 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

29  март Employer Branding Best Practces 
2019

Интер  Експо
Център

Събитието ще запознае аудиторията с най-добрите 
практики на едни от водещите компании в света. 
Техни представители ще разкажат кои техники са 
успели да променят коренно работния процес и кои
са им помогнали да подобрят имиджа си пред 
света.

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

httpm://iec.bg/
http://tithetipinternatinaa.cit

http://tothetopinternational.com/
https://iec.bg/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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30  март -  11:00
ШЕГОБИШКО НА ОСТРОВА НА 
ЧУДЕСАТА 

Софийска опера и 
балет

 Мюзикъл от Георги Костов 
Сцена: Малка сцена 
Времетраене 60 минути
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

30  март -  19:00
ДОН ПАСКУАЛЕ - Опера от 
Гаетано Доницети Софийска опера и 

балет

Със специалното участие на ученици от 
майсторския клас на Райна Кабаиванска
ДЖЕОНГХЙЕОК /КАРЛО/ СЕО (Корея) в ролята на 
Доктор Малатеста
СЕОНКЙОНГ /ЕВА/ ДЖОНГ (Корея) в ролята на 
Норина
Дон Паскуале: Николай Петров, Стефан Димитров
Доктор Малатеста: Добромир Момеков, Илия 
Илиев
Хор и оркестър на Софийската опера и балет
Диригент: Жорж Димитров
Режисьор: Светозар Донев
Концертмайстори: Мария Евстатиева, Людмил 
Ненчев
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

30  март -  19:30 GODSMACK Зала  „Арена
Армеец”

Gidmtack за пъви път в София. Щатската рок банда 
идва за самостоятeлно шоу.
Gidmtack, които са носители на наградата „Artmttm 
if the Year” на The Biaabiard Mumic Awardm през 2001 
и номинирани 4 пъти за наградите Грами, идват с 
всичките си хитове в София. Групата е с продажби 
от над 20 милиона копия в цял свят и три 
последователни албума под номер 1 в Biaabiard топ 
200. 

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

30 март -  20:00 МЪЖЪТ НА ЖЕНА МИ - 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ NO. 200

НДК, Зала 1 Постановката “Мъжът на жена ми” с режисьор 
Мариус Куркински, по текст на Миро Гавран и с 
участието на изключителните – Мария 
Сапунджиева, Кирил Ефремов и Ненчо Илчев с 
представление номер 200! В подкрепа на тримата 
актьори ще се включи и цял филхармоничен 

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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оркестър, а в залата се очаква да бъде и самият 
Мариус Куркински. Автор на текста е Миро Гавран –
един от най-големите хърватски драматурзи. 

30 - 31 март
цял-ден

Фестивал на любителски групи
за народни хора „Хоро се вие,
извива“
 

зала „Триадица”
София,  ул.  “Метличина
поляна” № 14
www  .  mifia2018.bg  

31  март -  19:00 КВАРТО КВАРТЕТ & ЛЮДМИЛ 
АНГЕЛОВ Зала „България” 

Чайковски & Капустин
Пьотър  Чайковски  –  трио  в  а  минор  за  пиано,
цигулка и чело оп. 50
Николай  Капустин  –  квинтет  за  пиано  и  струнен
квартет оп. 89
Pyitr Tchaikivmky – Trii in  A tinir fir piani,  viiain
and ceaai Op. 50
Nikiaai Kapumtn – Quintet fir piani and mtring quartet
Op. 89

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

31  март -  16:00 ВЪЛКЪТ И СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА  Софийска опера и 
балет

Мюзикъл от Александър Владигеров 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

31 март -  20:00 ЕСТРУНА-Арканхел, Нови 
български гласове НДК, Зала 1

Носителите на Латино Грами “Еструна - Арканхел и 
Нови български гласове”
с концерт  в София. 
Еструна е единственият в света сценичен проект, 
съчетаващ фламенко група и български народен 
хор, с програма, в която има оригинална музика и 
нови интерпретации на традиционни песни от 
България и Испания, пресътворени в общ 
музикален  образ.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

Всяка събота – 
09:00

5 KM RUN Южен парк 5 км. свободно, но организирано бягане. За всеки 
желаещ без ограничение в пол и възраст (вкл. 
инвалиди, родители с детски колички, както и с 
кучета на повод. *Основно трасе 5ktrun се намира 
в София, Южен Парк. 

офия, Южен парк
www.5ktrun.bg/

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.5kmrun.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
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АПРИЛ
APRIL

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

Всяка сряда, 
през месеците
април и май

Цикъл от концерти на 
съставите към Общинските 
културни институти 

Ларгото

Всяка сряда, през месеците април и май в Ларгото -
Цикъл  от  концерти  на  съставите  към  Общинските
културни институти (КА „Софийски солисти” с диригент
проф. Пламен Джуров, оркестър „Симфониета София“
с  диригент  Свилен  Симеонов,  Джаз  Формация
„София“, Танцов ансамбъл „Средец“, Танцов ансамбъл
„Здравец“,  Театрална  студия  „Игра“  с  художествен
ръководител Петър Върбанов, Вокална студия „Дъга“ и
Клуб  по  спортни  танци  „Средец“,  Балетна  школа
„Маша  Илиева“,  Студио  за  модерен  балет  „Киви“  и
др.);

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“
httpm://kuatura.mifia.bg/

01 - 14 април ГАЛЕРИЯ НА ОТКРИТО Мост на влюбените Изложба „Снимки от София”, автор Темелко Темелков
София, Мост на влюбените, 
НДК
httpm://kuatura.mifia.bg/

01 - 15 април ГАЛЕРИЯ НА ОТКРИТО Градска градина

Изложба,  организирана  от  Държавния  архив,
посветена  на  140  г.  от  обявяването  на  София  за
столица

София, Градска градина
httpm://kuatura.mifia.bg/

01  април  -  
19:00

НОСИТЕЛЯТ НА ГРАМИ 
ДЖОШУА БЕЛ И МАЕСТРО 
НАЙДЕН ТОДОРОВ

Зала „България” 

Носителят на Грами и една от най-големите звезди в
класическата музика  Джошуа Бел се  завръща в  зала
България след 2 изключително успешни гостувания
Рихард Щраус – Симфонична поема „Дон Жуан“
Антонин Дворжак – Концерт за цигулка  и оркестър

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
https://kultura.sofia.bg/
https://kultura.sofia.bg/
https://kultura.sofia.bg/
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Диригент: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Солист: ДЖОШУА БЕЛ, цигулка

01  април  -  
19:00 ФИЛХАРМОНИКА IV Зала „България” 

Струнен  квартет  „Филхармоника“  е  най-новият
камерен състав към Софийската филхармония. В него
участват:
Павел  Златаров  –  цигулка  (концертмайстор  на
Филхармонията),
Ана Иванова – цигулка (помощник-коцертмайстор),
Милена  Златарова  –  виола  (водач  на  групата  на
виолите),
Иван Лалев – виолончело (концертмайстор)

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

01  април  -  
20:00

1 Април с Комеди Клуб 
София НДК, Зала 1

Всяка година Комеди Клуб София подобрява рекорда 
си за най-голямо стендъп комеди шоу на празника на 
клуба - 1ви април.

Повече от 2 часа ексклузивен материал в шоуто- Funny
im the New Sepy.
Гледайте Иван Кирков, Васил Ножаров, Филип от 
Комеди Клуб София, Николаос Цитиридис, Петя 
Кюпова, Ники Банков, Александър Деянски и Христо 
Радоев в най-голямото стендъп комеди шоу, правено 
някога в България.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

02 – 23  април Походът на книгите Училища, детски 
градини, библиотеки, 
книжарници, 
културни центрове и 
др.

Националната кампания за насърчаване на четенето 
«Походът на книгите» е ежегодно събитие, 
организирано от Асоциация «Българска книга» със 
съдействието на РИО-София, ББИА, столичните 
училища и детски градини, както и с безрезервната 
подкрепа на редица популярни личности. Кампанията 
е обвързана със световните дни на детската книга и на 
авторското право, които отбелязваме на 2 и 23 април. 
Със своите шест издания досега «Походът на книгите» 
се превърна в традиционно събитие, което обвързва 
голям брой институции и хора с каузата за 
насърчаване на четенето от ранна детска възраст.

София,
httpm://www.abk.bg
httpm://kuatura.mifia.bg/

https://kultura.sofia.bg/
https://www.abk.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
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03 април -
12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА 
КАРАУЛА ПРЕД 
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред 
Президентството

С тържествена смяна на гвардейския представителен 
караул пред сградата на президентската 
администрация се отбелязват националния и 
официалните празници в република България. 
Официална смяна на караула се извършва всяка първа
сряда на месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. Дондуков”
№ 2

www.premident.bg

3 април
140  години  от  обявяването
на  София  за  столица  на
България 
 

София
httpm://kuatura.mifia.bg/

03 април - 
11:00

Тържествена  церемония  по
освещаване  и  връчване  на
знамена  на  столични
училища  –  с  участието  на
Националната  гвардейска
част  и  Гвардейския  и
представителен  духов
оркестър  и  Софийска
митрополия

 ул. „Оборище“ / пл. 
„Св. Ал. Невски“:

София, ул. „Оборище“ / пл. „Св.
Ал. Невски“
httpm://kuatura.mifia.bg/

03 април - 
18:00

Концерт на Софийски духов 
оркестър Ларгото

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“
www.iki-nadejda.cit

3 април 2019 
г. Исторически маршрут Зад 

фасадите на софийските 

ул. „Московска“ (и не 
само)

Специално  за  празничния  ден  участието  ще  бъде
безплатно  като  ще  е  необходимо  предварително
записване. 

httpm://www.facebiik.cit/
himtiricaariutem/

http://www.president.bg/
https://www.facebook.com/historicalroutes/
https://www.facebook.com/historicalroutes/
http://www.oki-nadejda.com/
https://kultura.sofia.bg/
https://kultura.sofia.bg/


Календар на събитията 2019

домове

Подробности  и  новости  за  събитието  ще  бъдат
публикувани  на
htps://ъъъ.faceooo..com/historicalroutes/
Специалният  маршрут  на  Столична  община  и
himtiricaariutem.bg ще ни поведе по улица „Московска“
(и  не  само)  и  ще  разкаже  историята  за
вдъхновяващата  промяна  на  София  в  първите
десетилетия  след  3  април  1879  г.  Историята  ще
започне от самото начало – колко е било населението
на освободената София, защо Константин Иречек я е
наричал  „българската  Венеция“  и  за  какво  е  била
похарчена  1/3  от  първия  общински  бюджет.  Ще  си
припомним как е избрана столицата на България по
време  на  Учредителното  събрание  в  Търново.  След
това  ще  преминем  през  няколко  десетилетия  на
градеж, които превръщат София в красива европейска
столица  с  електрическо  осветление  и  трамваи  по
улиците. И за да се уверим в това ще видим поредица
забележителни сгради, но този път вратите на няколко
от  тях  ще  се  открехнат  за  нас.  Ще  влезем  вътре  в
домовете  на  д-р  Георги  Калинков  -  един от  старите
софийски кметове, Атанас Буров и фабрикантът Киро
Стефанов. Очаквайте и други изненади!

04  април  -  
19:00

София квартет – Концерти с 
дрескод Зала „България” 

Валентин Геров на 60
В това издание на „Концерти с дрескод“ празнуваме
рождения ден на Валентин Геров – доайена на София
квартет. В празника се включват и нашите приятели от
JP3 – Живко Петров, Д. Семов, В. Веселинов – Еко и др.
Програмата прескача границите на класиката и потъва
в необятния свят на джаза.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

05  април  -  
19:00

"ИЗМАМНА РЕАЛНОСТ" -  
ФИЛМ НА СТОЙЧО КЕРЕВ

НДК, Зала 1 ЕДИНСТВЕНА ПРОЖЕКЦИЯ НА ГОЛЯМ ЕКРАНТова е 
филм, в който зрителите ще открият скрити кодове и 
послания. Филм, който предизвиква хората да се 
замислят. За информацията наричана официална, за 

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
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загубеното познание, за нашите букви разказвани 
погрешно. Защо историята ни е представяна със 
сериозна доза отрова? А познаваме ли настоящето, 
правим ли разлика между истинска и измамна 
реалност.

06  април  -  
18:30

Цикъл „Млади диригенти, 
солисти и композитори“  
Концерт на „Симфониета 
„София“                                        

ОКИ„Надежда“,
Концертна зала

Гост – диригент Велян Ванков                                                
Солист – Кристиян Калоянов – кларинет                             
В програмата: Лудвиг ван Бетовен – увертюра 
„Егмонд“,                                                                                    
Волфганг Амадеус Моцарт – Концерт за кларинет и 
оркестър A dur KV 622,                                                     
Сергей Прокофиев „Класическа симфония“

София, 
бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

06  април  -  
20:00 СКАНДАУ Зала „Арена Армеец”

Една от най-популярните български групи – СкандаУ, 
ще се качи на сцената за първия си голям 
самостоятелен концерт. Всички фенове и почитатели 
на талантливото дуо ще имат възможността да станат 
част от едно незабравимо музикално преживяване.

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

07  април  -  
19:00

Цикъл „Картини от една 
изложба“

Зала „България” 

През  1874  Модест  Мусогрски  създава  клавирния
цикъл „Картини от една изложба“, в който отделните
части са посветени на картини и рисунки от неговия
рано  починал  приятел  художника  Виктор  Хартман.
Музиката става вдъхновение за десетки композитори,
които правят оркестрации върху нея.
Модест  Мусоргски/  Горчаков  –  „Картини  от  една
изложба“
Диригент: ВЛАДИМИР КИРАДЖИЕВ
Солист: ПЕТЕР РЬОЗЕЛ, пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

07  април  -  
20:00

BULLET FOR MY VALENTINE Зимен дворец на 
спорта

BULLET FOR MY VALENTINE ще разтърсят София с един 
невероятен концерт! Британската четворка ще свири 
на българска сцена в Зимния дворец на спорта.
С шест албума зад гърба си BULLET FOR MY VALENTINE 
са утвърдени като една от най-успешни британски 
метъл групи.

София, кв. Студентски град, ул.
"Акад. Борис Стефанов
.

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.oki-nadejda.com/
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08 април  -  
19:00

„Музиката на Европа 2 -  
ШВЕЙЦАРИЯ

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с музиката на 
Европейските страни, които не са в ЕС.
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят музикални 
шедьоври от Русия, Норвегия, Исландия, Косово, 
Македония и др. И този път концертите ще се състоят 
в понеделниците в камерна зала „България“. И този 
път солисти ще бъдат утвърдени родни музиканти, 
таланти, които все още развиват своя потенциал и 
солисти от Европа, доказали се на международната 
сцена. Балансираната програма включва както 
шедьоври на класическата музика, така и съвременни 
музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

10  април  -  
18:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и вокално студио 
„Дъга“                                            

„Ларгото“

Събитието се организира от ОКИ „Надежда“ и ОКИ ДК 
„Средец“, заложено в Културния календар на ОКИ 
„Надежда“ в раздел „Съвместна дейност и 
сътрудничество“ като концерти по договореност 
между културните институти и със съдействието на 
Дирекция „Култура“ при Столична община. 
 В програмата ще вземат участие Джаз формация 
„София“ при ОКИ „Надежда“ със своя авторска музика 
и съвременни интерпретации на световни евъргийни.  

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“
www.iki-nadejda.cit

10 - 15  април  

Финал на Европейска Купа 
по фигурно пързаляне 
юноши и деца Зимен дворец

София,
 Студентски  град,  ул.  „Акад.
Борис Стефанов“
www.mifia2018.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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10  април  -  
20:00

МУЗИКАТА – СТЕФАН 
ДИМИТРОВ И....НАКРАЯ НА 
СВЕТА

НДК, Зала 1

Един от големите композитори на нашето време ще 
посрещне своя 70-годишен юбилей сред музиканти и 
певци на сцената.
Зрителите ще чуят любимите си песни в изпълнение 
на Богдана Карадочева,   Васил Найденов,  Тоника СВ, 
Тони Димитрова, Слави Трифонов и Ку-ку бенд, 
Трамвай №5, Ритон, Братя Аргирови, Георги Мамалев, 
Йорданка Христова, Михаил Белчев, Кристина 
Димитрова, Прея, Бон Бон и други млади популярни 
изпълнители.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

10  април  -  
19:00

Вивалди в червено
Зала „България” 

Вивалди – 10 цигулкови концерта

Кварто Кварет и Софийски солисти

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

11  април  -  
19:00

ПАСТОРАЛ – Магията на 
Бетовен Зала „България” 

Лудвиг ван Бетовен
Увертюра „Фиделио“
Концерт за пиано и оркестър Ni 5
Симфония Ni 6 “Пасторална“
Диригент: ДАРИЛ АНГ
Солист:ГЕОРГИ ЧЕРКИН, пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

12  април  -  
19:30

 „40 години  с песните на 
„Пим-Пам“ Зала „България” 

Юбилеен концерт на Детски хор „Пим-Пам“
Солисти: Весела Делчева, вокал
Владимир Михайлов, вокал
Оркестър на Класик ФМ радио
Диригент: Григор Паликаров

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.cantumfirtumbg.cit

12 – 14   април Дни на минералите Национален музей 
"Земята и хората" Великденско изложение на минерали, фосили и 

скъпоценни камъни

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

12 – 14   април Световна купа по 
художествена гимнастика 

Зала „Арена Армеец” София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://earthandman.org/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
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www.mifia2018.bg

12 април -  
17:00

 Създаване на клуб „Здраве и
дълголетие” -  за възрастни 
хора от Банкя.   Банкя - ТИЦ – Банкя Столична  община

Район  „Банкя” - ТИЦ – Банкя

13  април  -  
19:00

Концерт на КА „Софийски 
солисти”

„Жените в изкуството”

Зала „България” 

С участие на Детския радиохор на БНР -  диригент 
Венеция Караманова
Диригент - Пламен Джуров
Солисти: Жоао Марти Фраскер – Саксофон

Борислава Танева
Програма: Борислава Танева – Ламенто 

Албена Врачанска – Концерт за 
саксофон

Перголези - Стабат Матер

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  
www.iki-kramnimeai.cit

14  април  -  
11:30

ФОРТИСИМО - ШЕХЕРЕЗАДА

Зала „България” „Шехеразада“ - 

с участието на Мая Бежанска и Иван Юруков диригент:
Мартин Пантелеев

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

14  април  
София Air IT Велошествие, 
крос  и спортен празник – от 
пл. Ал. Невски до Южен парк

 от площад „ Ал. 
Невски“ до Южен 
парк

Велошествието започва от пл.“ Ал. Невски“ до Южния 
парк

София, 
www.mifia2018.bg

15 април  -  
19:00

„Музиката на Европа 2 -  
БЕЛАРУС

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с музиката на 
Европейските страни, които не са в ЕС.
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят музикални 
шедьоври от Русия, Норвегия, Исландия, Косово, 
Македония и др. И този път концертите ще се състоят 
в понеделниците в камерна зала „България“. И този 
път солисти ще бъдат утвърдени родни музиканти, 

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofia2018.bg/
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таланти, които все още развиват своя потенциал и 
солисти от Европа, доказали се на международната 
сцена. Балансираната програма включва както 
шедьоври на класическата музика, така и съвременни 
музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

16 април -  
17:00

Благотворителен концерт за 
Параклис „Св. Лазар”

  Банкя -  СБР
„Здраве“,

Вход с покани и билети. Столична  община
Район  „Банкя” 

16 и 17  април 
-  19:30

ЗАБРАНЕНОТО ШОУ НА 
РАЧКОВ

НДК, Зала 1 „Забраненото шоу на Рачков“ е комедиен 
моноспектакъл, който ще ви въведе в кухнята на 
телевизията. Как се правят новините? Лъжат ли ни 
рекламите? Какво работи продуцентът? Свършват ли 
някога сапунените сериали? Това са само част от 
въпросите, на които дава отговор един от най-
обичаните шоумени в България Димитър Рачков.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

16 - 18 април Международна изложба 
Интелигентни градове Интер Експо Център

7-мо Издание.
Start nitem има за цел да популяризира модерните 
технологии и работещи практики, които могат да 
превърнат градовете ни в по-екологични и енергийно-
ефективни системи и улеснят максимално живота на 
хората. Изложението е мястото за представяне на 
интерактивни и достъпни информационни системи за 
транспорт, сгради, образование, здравни услуги и др.

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

httpm://iec.bg/

httpm://viaeppi.cit/bg/pagem/
mtart-citem

16 - 18 април
SAVE THE PLANET

Интер Експо Център 10-та Специализирана изложба и конференция за 
Югоизточна Европа, София. Save the Paanet ще 
популяризира глобални решения на регионални 
проблеми в областта на различни аспекти от 
управлението на отпадъците: третиране, събиране, 
транспорт, оползотворяване и рециклиране. 

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

httpm://iec.bg/

httpm://viaeppi.cit/bg/pagem/

https://iec.bg/
https://iec.bg/
https://viaexpo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition
https://viaexpo.com/bg/pages/smart-cities
https://viaexpo.com/bg/pages/smart-cities
http://www.ndk.bg/
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Събитието се отличава със силно международно 
участие, насърчава създаването на бизнес контакти и 
ообмяна на опит.

wamte-
tanagetent-
recycaing-
ephibitin 

16 - 18 април  Енергийна ефективност и 
ВЕИ Интер Експо Център

15-та Специализирана изложба и конференция за 
Югоизточна Европа София.
Енергоефективни и рентабилни технологии, 
приложими във всяка индустрия, община и дом.
Събитието ЕЕ и ВЕИ спомага за внедряване на 
технологи за производство на енергия от 
възобновяеми източници, за намаляване разходите за 
отопление и охлаждане на сградите. 

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

httpm://iec.bg/

httpm://viaeppi.cit/bg/pagem/
ee-re-ephibitin

17  април  -  
18:00

Концерт на Софийски духов 
оркестър и Танцов ансамбъл 
„Средец“

„Ларгото“

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“
httpm://kuatura.mifia.bg/

17  април  -  
19:00 ОРГАНОВА ПАЛИТРА Зала „България” 

Велин Илиев, орган
Студентски смесен хор на Американския университет в
България, Благоевград
Христо Кротев, диригент

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

17 и 18  април 
-  18:00

 „Музика в обектива“  - 
откриване на фотографска 
изложба Зала „България” 

Откриване  на  фотографска  изложба  „Музика  в
обектива“  
снимки  на  Василка  Балевска  от  събития  на  „Кантус
Фирмус“

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.cantumfirtumbg.cit

18  април – 30 
май

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ е ежегоден 
мултидисциплинарен международен форум с 
фестивална структура, посветен на София и нейното 
преобразяване в творческа столица. Основан е през 

httpm://bg-bg.facebiik.cit/
mifiapaperarfemt/

https://iec.bg/
https://bg-bg.facebook.com/sofiapaperartfest/
https://bg-bg.facebook.com/sofiapaperartfest/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
https://kultura.sofia.bg/
https://viaexpo.com/bg/pages/ee-re-exhibition
https://viaexpo.com/bg/pages/ee-re-exhibition
https://viaexpo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition
https://viaexpo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition
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2011 г. от АМАТЕРАС фондация и представя 
иновативно съвременно изкуство в сферата на 
течението PAPER ART. Феста е мултидисциплинарен 
форум за иновации не само за България и неговото 
влияние през годините се разпростира в редица 
държави в Европа, Азия, Австралия, Латинска и 
Северна Америка. Всяко негово издание има 
определен фокус, свързан с цялостната стратегия за 
развитие на този дългосрочен проект, който 
инспирира артисти в различните визуални и 
изпълнителски изкуства. Ежегодно представя нови 
идеи, отговарящи на Европейските критерии за 
култура и изкуство. В него са заложени приоритетите 
на Стратегията на София за култура 2013-2023 „СОФИЯ 
– ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА“.

18  април  -  
20:00 ГРИГОРИЙ ЛЕПС Зала „Арена Армеец”

Най-продаваният руски изпълнител Григорий Лепс ще 
изнесе първия си грандиозен концерт в София! Той ще
е  част от световното турне на артиста, посветено на 
55-годишния му  юбилей. Легендарният музикант, 
композитор, продуцент и благотворител от грузински 
произход, ще представи пред многобройните си 
фенове както своите хитове, така и най-актуалните 
произведения от новия му албум.

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

18  април  -  
19:00

ЗВЕЗДНИТЕ БРАТЯ ВЕСКО 
ПАНТЕЛЕЕВ-ЕШКЕНАЗИ И 
МАРТИН ПАНТЕЛЕЕВ

Зала „България” 

Йохан  Себастиан Бах – Концерт за две цигулки
Джон Корлиано -  Шакона“Червената цигулка“
Георги Златев Черкин -  „Севдана“
Веселин Стоянов – Симфонична  сюита „Бай Ганьо“
Диригент и солист МАРТИН ПАНТЕЛЕЕВ
Солист : ВЕСКО ПАНТЕЛЕЕВ ЕШКЕНАЗИ, цигулка

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

18  април -  
19:00

ПРЕМИЕРА - ДОН ЖУАН Софийска опера и 
балет

Опера от Волфганг Амадеус Моцарт 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.operasofia.bg/
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18  април -  
19:30

КОНЦЕРТ НА МИХАЕЛА 
ФИЛЕВА

НДК, Зала 1
София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

18 - 25   април

ХХVI Международен 
музикален конкурс за 
инструменталисти и 
композитори „Музиката и 
Земята”

Национален музей 
"Земята и хората" София, бул. "Черни връх" 4

http://earthandtan.irg/

19  април  -  
11:00

„Музикално пътешествие“ 
по музика на Добри Палиев Зала „България” 

Концерт  за  деца  с  представяне  на  ударните
инструменти
С участието на ансамбъл 
„Палиев Спаркълс“ от НМУ „Л. Пипков“, София

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.cantumfirtumbg.cit

19 и 20   април
-  19:00
21   април -  
16:00

ДОН ЖУАН Софийска опера и 
балет

 Опера от Волфганг Амадеус Моцарт 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

19  април -  
20:00

„ЧЕРНОТО ПИЛЕ“ | 
МОНОСПЕКТАКЪЛ НА 
МАРИУС КУРКИНСКИ – 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 100

НДК, Зала 1
София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

20  април -  
19:00

СПЕКТАКЪЛ "БАЛКАНСКА 
СВАТБА" НДК, Зала 1

На една сцена с общ спектакъл-“БАЛКАНСКА СВАТБА”  
ще се изявят националните ансамбли на Сърбия, 
Гърция и България а именно – „КОЛО“, „ЛИКИО 
ЕЛИНИДОН“ и „ФИЛИП КУТЕВ“ !
В мащабния културен проект ще участват над 150 
изпълнители!

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

20 - 21 април  
Плуване детски турнир 
Цветница – басейн Спортна 
палата

басейн „Спортна 
палата”

София, 
бул. „Васил Левски“ № 75
www  .  mifia2018.bg  

http://www.sofia2018.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://earthandman.org/
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0 - 21 април

Международен турнир по 
таекуондо „София Опън” 
2019  зала „Арена Асикс”

Организатор:
Таекуондо клуб „Рамус” и Българска Федерация по 
таекуондо
20 – 21 април 2019 г

София,
ж.к. Гео Милев, 
ул. „Манастирска“ 35

httpm://www.mifia.bg/pimt-
departtent

21 април Полумаратон Панчарево Панчарево СК „Бегач”
София, Панчарево
httpm://www.mifia.bg/pimt-

departtent

21  април -  
20:00 MARDUK, VALKYRJA + support Клуб Miptape 5

Концертът е част от третата европейска кампания на 
знаменитата шведска есктремна формация по повод 
излезлия през изминалото лято неин нов студиен 
албум - 'VInTORIA'.
Редом с MAR UK, като преки съучастници в концерта 
ще бъдат други групи - VALKYRJA, както и още две 
подгряващи групи
Това ще бъде и четвъртото шоу от цикъла 13 години 
радио ТАНГРА МЕГА РОК.

София,  бул. “България“ 1,
подлез
Галерия

21  април  -  
19:00 Филхармоници и приятели II Зала „България” 

Филип Погади - цигулка
Найден Тодоров - диригент
Карл Дженкинс - Концерт за цигулка и оркестър

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

21  април  

Спортувай в твоя град – 
Ърбан зона + Стрийт Фитнес 
Градско първенство

 

 Княжеска Градина София, 
www.mifia2018.bg

22  април  -  
19:00

Концерт на КА „Софийски 
солисти”

Централен Военен 
Клуб

Диригент - Пламен Джуров
Солисти - Нона  Кръстникова 
Програма: Георги  Минчев – Три поеми за сопран
и оркестър
Вход свободен

София, бул. „Цар Освободител”
7
www.tiaitarycaubm.bg
www.iki-kramnimeai.cit

https://www.sofia.bg/pist-department
https://www.sofia.bg/pist-department
https://www.sofia.bg/pist-department
https://www.sofia.bg/pist-department
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.militaryclubs.bg/
http://www.sofia2018.bg/
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22 април  -  
19:00

„Музиката на Европа 2 -  
УКРАЙНА

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с музиката на 
Европейските страни, които не са в ЕС.
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят музикални 
шедьоври от Русия, Норвегия, Исландия, Косово, 
Македония и др. И този път концертите ще се състоят 
в понеделниците в камерна зала „България“. И този 
път солисти ще бъдат утвърдени родни музиканти, 
таланти, които все още развиват своя потенциал и 
солисти от Европа, доказали се на международната 
сцена. Балансираната програма включва както 
шедьоври на класическата музика, така и съвременни 
музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

22   април  22 април – Ден на земята Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

23  април -  
20:00 ГЕОРГИ ХРИСТОВ НДК, Зала 1

Легендата се завръща на сцената след пет годишна 
пауза!
За първи път в София, като част от своето национално 
турне в големите градове на страната, той ще 
представи своя авторски концерт-спектакъл “Моят 
път”!
На сцената с него ще бъдат симфоничният оркестър на
Варненската опера под диригентството на маестро 
Ганчо Ганчев и група “Черно и бяло”.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

23  април  -  
19:30

„Солисти от световните 
сцени“

Зала „България” Солисти: Пламена Мангова, пиано
Антон Бараховски, цигулка  
Кирил Злотников, виолончело 
Оркестър на Класик ФМ радио
Диригент: Лучано ди Мартино
Програма: Л. ван Бетовен, П. И. Чайковски, Фр. Лист

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.cantumfirtumbg.cit

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://earthandman.org/


Календар на събитията 2019

23  април  
Великденски турнир за деца 
и младежи в риск Спортна София

София, 
ул. „Българска морава“ 2, 
к. Зона Б-5, София
www.mifia2018.bg

24  април  -  
19:00

Цикъл от четири кантатно-
ораториалени концерта          Зала „България”

Събитието се организира със сътрудничеството на 
концертен комплекс „България“ и НФХ „Св. 
Обретенов“ и с участието на оркестър „Симфониета 
„София“                                                                     Диригент 
Свилен Симеонов                                                                      
Солист : Шантал Стилиани /пиано/ - Франция                   

София, 
София, ул. „Аксаков ” 1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.iki-nadejda.cit

24  април  -  
18:00 Празничен концерт „Ларгото“ Програмата не е уточнена

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“

25  април -  
19:00

РЕКВИЕМ ВЕРДИ Софийска опера и 
балет

Солисти
 ВИТОРИА ИЕО, сопран
 НАДЯ КРЪСТЕВА, мецосопран
 ФРАНЧЕСКО АНИЛЕ, тенор
 РИКАРДО ДЗЕНЕЛАТО, бас
 Хор и оркестър
 Диригент ПАВЕЛ КЛИНИЧЕВ 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 1:30

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

25  април  -  
19:00

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ Зала „България” Великденски концерт
ДЖУЗЕПЕ ВЕРДИ – РЕКВИЕМ
Диригент: ФРИДРИХ ПФАЙФЕР
Солисти:
Евгения Ралчева - сопран
Виолета Радомирска - мецосопран
Михаил Михайлов - тенор
Ивайло Джуров - бас
С участието на НФХ“Св. Обретенов“ диригент: Славил

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofia2018.bg/
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Димитров

 25  април  - 
20:00 BOND НДК, Зала 1

Гостуването на Bind у нас е част от европейското им
турне,  с  което  четирите  изкусителни  дами  ще
представят  най-новия  си  албум  Paay,  издаден  през
2011  г.   Това  е  четвъртият  студиен  албум  на
формацията  и  по  думите  на  самите  Bind  в  него  се
усеща значително източноевропейско влияние. Както
и  в  останалите  издания  на  красивите  музикантки
класическото кросоувър звучене е в основата на 13-те
композиции от Paay.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

26  април  -  
19:00
27  април  - 
 11:00 и 15:00
26  април  -  
11:00

WALKING WITH DINOSAURS Зала „Арена Армеец”

Световно признатата грандиозна продукция WALKING 
WITH  INOSAURS – THE ARENA SPEnTAnULAR, базирана 
на отличените с редица награди серии на BBn Studiim, 
ще посети България за първи път през април 2019!
Гледано от над 9 милиона души в повече от 250 града 
по целия свят, WALKING WITH  INOSAURS – THE ARENA 
SPEnTAnULAR, стартира новото си световно турне в 
Нюкасъл, Англия. Планираната международна 
обиколка ще превземе арените из цяла Европа. 
Продукцията на стойност 20 милиона долара, 
включваща най-съвременните технологии, е най-
голямото и впечатляващо шоу за динозаври в света.
То ще разкрие внушителните размери и промените, 
настъпили в динозаврите според последните научни 
изследвания. 

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

26 - 30 април -
17:00

 „Великден – велика радост“  Банкя -  Пешеходна
зона и парк „Ротонда“

Поредица арт събития и концерти със съдействието на
Фондация „Румънеца и Енчев” по повод Великден и
Гергьовден (първа част);. 
Вход свободен.

Столична  община
Район  „Банкя” 

През м. април 1-во Издание на Мобилна 
изложба „София Фото Спорт 
2019“ 

 мост до НДК  София, НДК
www.mifia2018.bg

http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofia2018.bg/
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През м. април
Конференция „Рискове и 
ползи за София като домакин 
на големи спортни прояви“

София, 
www.mifia2018.bg

Всяка събота –
09:00 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За всеки 
желаещ без ограничение в пол и възраст (вкл. 
инвалиди, родители с детски колички, както и с кучета 
на повод. *Основно трасе 5ktrun се намира в София, 
Южен Парк. Стартът и финалът са на централната алея 
пред паметника с птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg/

http://www.5kmrun.bg/
http://www.sofia2018.bg/
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МАЙ
MAY

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

Всяка сряда, 
през месеците 
април и май

Цикъл от концерти на 
съставите към Общинските 
културни институти 

Ларгото

Всяка  сряда,  през  месеците  април  и  май  в
Ларгото  -  Цикъл от  концерти  на  съставите  към
Общинските  културни  институти  (КА  „Софийски
солисти”  с  диригент  проф.  Пламен  Джуров,
оркестър „Симфониета София“ с диригент Свилен
Симеонов,  Джаз  Формация  „София“,  Танцов
ансамбъл „Средец“, Танцов ансамбъл „Здравец“,
Театрална  студия  „Игра“  с  художествен
ръководител  Петър  Върбанов,  Вокална  студия
„Дъга“  и  Клуб  по  спортни  танци  „Средец“,
Балетна  школа  „Маша  Илиева“,  Студио  за
модерен балет „Киви“ и др.);

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“

01 май - 12:00
ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА 
КАРАУЛА ПРЕД 
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се отбелязват 
националния и официалните празници в 
република България. Официална смяна на 
караула се извършва всяка първа сряда на 
месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. Дондуков”
№ 2

www.premident.bg

01 май -  18:00 Празничен концерт Ларгото Програмата не е уточнена
София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“

http://www.president.bg/
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01 - 06 май -   „Банкя мези“   Банкя - Пешеходна зона
и парк „Ротонда“

Поредица  арт  събития  и  концерти  със
съдействието на Фондация „Румънеца и Енчев”
по повод Гергьовден (втора част). 
Пешеходна зона и парк „Ротонда“. 
Вход свободен.

Столична  община
Район  „Банкя” 

02  май  -  19:00 Празничен концерт на 
Симфониета „София“                  Централен военен клуб

Посветен на 6 май – Георгьовден, Ден на 
Българската армия                                                          
Диригент – Свилен Симеонов                                      
В програмата: произведения от български и 
славянски композитори

София, 
бул. „Цар Освободител” 7
www.tiaitarycaubm.bg

www.iki-nadejda.cit

03  май -  19:00 ЗОРБА ГЪРКЪТ Софийска опера и балет

Балет от Микис Теодоракис 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 2:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

03  май  -  19:00

Цикъл „Картини от една 
изложба“

Зала „България” 

Мусоргски  /Розенглад  –  „  Картини  от  една
изложба „ за пиано и оркестър
Диригент: ЛИНУС ЛЕРНЕР
Солист ДИМИТРИЙ РАТЦЕР, пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

04  май -  20:00 LENNY KRAVITZ Зала „Арена Армеец”

Американската суперзвезда 
LENNY KRAVITZ с едно разтърсващо шоу!
Определян като един от най-успешните 
музиканти на нашето време, Lenny Kravitz има 
зашеметяваща кариера, която продължава  вече 
над 25 години. Вдъхновен от соул, рок и фънк 
звученето на 60-те и 70-те години, музикантът, 
композитор и продуцент е носител на 4 поредни 
награди Грами, и поставя рекорд за най-много 
спечелени награди в категория „Най-добро 
мъжко вокално рок изпълнение“.

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.militaryclubs.bg/
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04  май -  19:00

КОНЦЕРТ НА НАЦИОНАЛНОТО 
УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО 
ИЗКУСТВО - НУТИ Софийска опера и балет

Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене
2:30

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

04 май  -  19:00

Концерт на КА „Софийски 
солисти”

Шедьоври на ХХ век
Зала „България” 

Гост - диригент: Георги Патриков
Солисти:       Бойко Цветанов – тенор

      Красимир Костадинов – 
валдхорна

      Стефан Врачев – пиано
Програма -  Алфред Шнитке – Концерт за пиано
Бритън - Серенада за глас и валдхорна
Стравински – Концертни танци

Вход с билети

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  
www.iki-kramnimeai.cit

4 - 6 май   Коло изкачване на Витоша и 
турнир за „Купа Долчини" 

от Бояна до хижа 
Звездица и Армеец

София, 
www.mifia2018.bg

  5 - 6 май III Турнир по Колоездене „Купа
Долчини" 

 паркинг пред Зала 
„Арена Армеец”

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit
www.mifia2018.bg

05  май -  19:00

КОНЦЕРТ НА НАЦИОНАЛНОТО 
УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО 
ИЗКУСТВО - НУТИ Софийска опера и балет

Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене
2:30

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

07  май  -  19:00
ВОЙНА И МИР – Quarto 
Quartet Зала „България” 

Шостакович – струнен квартет Ni. 8
Чайковски – струнен квартет Ni. 1
Кварто Квартет
Shimtakivich – String Quartet Ni. 8
Tchaikivmky — String Quartet Ni. 1
Quarti Quartet

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/


Календар на събитията 2019

07 - 12 май

10-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН 
ФЕСТИВАЛ НА 
АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ
ЗЛАТЕН КУКЕР – СОФИЯ

Различни локации в 
града

МЕЖДУНАРДОНИЯТ ФЕСТИВАЛ НА 
АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ (МФАФ) ЗЛАТЕН КУКЕР 
– СОФИЯ, страртира дейността си през октомври 
2010 г. в София и е първият фестивал на 
изкуството на анимационните филми в България 
от новия век. Провежда се всяка пролет през май
и е едно от най-атрактивните културни събития в 
България!
Фестивалът е мост между професионалисти от 
цял свят и успява да покаже най-доброто от 
българската и световната анимация, като се 
стреми и да стимулира творческите изяви на 
аниматорите от цял свят. 
За любителите и професионалистите в 
анимацията се провеждат майсторски класове, 
семинари, изложби и творчески работилници.

София,
www.  anitatinfemt-bg.eu  

08 май -  18:00
Концерт на Софийски духов 
оркестър и Вокална студия 
„Дъга“

Ларгото

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“

08 май
София – Евростолица на 
спорта гостува в Банкя,
 II спортен фест  

Централен площад 
Банкя

Банкя
www.mifia2018.bg

 08 май  - 20:00 ОРО СЕ ВИЕ, ЦЪРВУЛИ КИНЕ НДК, Зала 1
София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

09  май  -  19:00 ОДА НА РАДОСТТА Зала „България” В деня на Европа в зала „България“ ще прозвучи
най-известната симфония на Бетовен – Симфония
Ni9. Познатата на всички „Ода на радостта“ по
Фридрих Шилер, която звучи в последната и част,
я  превръща в  първата  по  рода  си  симфония,  в
която има човешки гласове. През 1985г.  „Одата
на  радостта“  става  официалният  химн  на

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.animationfest-bg.eu/
http://www.sofia2018.bg/
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Европейския съюз.  Симфонията е  символ на на
обединение и на надежда за един по-добър свят.
Лудвиг ван Бетовен – Симфония Ni 9
Диригент САША ГЬОТЦЕЛ
С  участието  на  НФХ  „Св.  Обретенов“  диригент:
Славил Димитров

09 – 12 май
Софийски фестивал на науката
2019 София Тех Парк Софийски фестивал на науката Следващият 

фестивал ще се проведе от 9 до 12 май 2019 г. в 

София, 
бул. Цариградско шосе 111Ж
www.britmhciuncia.bg/

09 – 19 май
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И 
ПЪРФОРМАНС АНТИСТАТИК

Национален  Дворец  на
Културата/ДНК,  Театър
„Азарян“,  Център  за
култура  и  дебат
„Червената  къща“,
Гьотеинситут-България

12-тото издание на Международния фестивал за 
съвременен танц и пърформанс „Антистатик” е 
форум в културния живот на столицата със 
стратегическо значение. Той е единственият 
фестивал в София, посветен на оригинални, 
авторски и новаторски артистични практики в 
сферата на съвременния танц и пърформанс, 
реализирани от утвърдени и изгряващи имена от 
местната и международна сцена. Основен 
елемент на събитието е неговата международна 
артистична програма. Тя включва общо 5 
международни продукции на изпълнители от 
Германия, Австрия, Франция, Израел, Швеция и 2
представления от България. 

София,
http://antmtatcfemtvaa.irg/

09 - 10 май:
Турнир за Купа София за 
незрящи и слабовиждащи 
шахматисти 

Хотел „Маринела“  

София, 
бул. „Джеймс Баучер“ 100, 
ж.к. Лозенец, 
www.mifia2018.bg

09 или 10  май - 
19:00

Концерт на Софийски солисти 
и Софийски камерен хор 
„Васил Арнудов“

Царски дворец
София, 
Пл.“Княз Александър“ 1

http://www.sofia2018.bg/
http://antistaticfestival.org/
http://www.britishcouncil.bg/
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10  май -  19:00
МАДАМ БЪТЕРФЛАЙ 

Софийска опера и балет

Опера от Джакомо Пучини 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:10
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

10 – 12 май Vol.sъagen Cluo Fest Интер Експо Център 

Изложението на автомобили на феновете на 
концерна Viakmwagen AG (VAG) се организира от 
Клуб на привържениците на Фолксваген в 
България (VWcaub.bg)

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
httpm://iec.bg/

http://femt.vwcaub.bg/

11  май -  19:00 КАРМЕН Софийска опера и балет

Опера от Жорж Бизе 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

11  май  -  19:00 София квартет и Станимир 
Тодоров представят Зала „България” 

София  квартет  и  големият  български
виолончелист,  концертмайстор  на  „Театро
Колон“  в  Буенос  Айрес,  Станимир  Тодоров
представят програма с произведения на Барбър
и Шуберт.
София квартет са:
Стоимен Пеев, цигулка
 Йордан Димитров, цигулка
 Валентин Геров, виола
 Любомир Ников, виолончело

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

11  май -  20:00 JOSE CARRERAS Зала „Арена Армеец” Великият испански тенор Хосе Карерас ще изнесе
грандиозен концерт в София. В бляскавото шоу, в
което участие ще вземат над 120 човека, ще 
бъдат представени всички велики и обичани 
изпълнения на легендарния изпълнител, 
превърнали се в емблеми на няколко поколения.
Вълнуващият спектакъл на един от най-
популярните оперни певци на нашето време е 
наистина ексклузивен, тъй като с него Карерас, 

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

https://iec.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://fest.vwclub.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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който може да се похвали с изключително 
дълголетна и плодотворна сценична кариера, ще 
бъде последният за него не само в България, а 
също така за всички балкански държави.

 11 май- 20:00 КАМЕН ДОНЕВ - ЛЕКЦИЯ N1 - 
ЗА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО НДК, Зала 1

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

11 май
цял ден

Ден на олимпизма
 (лека  атлетика  за  деца  1-4
клас) 

Национална Спортна 
Академия (НСА)

София, Студентски Комплекс
www.nma.bg
 www.mifia2018.bg

11 - 12 май
цял ден Волейболен фестивал ж.к. „Люлин“

София, ж.к. „Люлин”
www.mifia2018.bg

11 май
Най – добър млад шофьор на 
България

бул. „Цар 
Освободител” /между 
Ректората на СУ и 
Княжеска градина или 
ул. „Ген. Гурко” между 
Министерството на 
младежта и спорта и 
Национален стадион 
„Васил Левски”

Съюз на българските автомобилисти

София,

httpm://www.mifia.bg/pimt-
departtent

12  май  -  19:00 КЛАСИКАРТ И ВАСИЛЕНА 
СЕРАФИМОВА Зала „България” 

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

12  май -  16:00 ДОН КИХОТ Софийска опера и балет

 Балет по музика на Лудвиг Минкус 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене - 2:30
Антракти - 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

https://www.sofia.bg/pist-department
https://www.sofia.bg/pist-department
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.nsa.bg/
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13 - 15  май WEBIT.FESTIVAL Europe 2019
13-15 May 2019, Sofa

Ще се проведе на 13-15 май за 11-та поредна 
година в София. Над 15 паралелни тематични 
конференции с повече от 400 лектори, 
партньорски събития, зони за контакти и 
представяне на продукти и услуги в изложбени 
площи, социални събития и партита, превръщат 
града ни в дигиталната столица на Европа за 
дните на фестивала.
Световните медии определят Webit като водещо 
събитие в Европа за иновации, технологии и 
предприемачество, което повече от 10 години 
създава своя собствена екосистема. Повече от 
73% от посетителите на фестивала са 
собственици на компании или заемащи 
управленски позиции.

httpm://www.webit.irg

13 май  -  19:00 „Музиката на Европа 2 -  
АРМЕНИЯ

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с 
музиката на Европейските страни, които не са в 
ЕС.
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят 
музикални шедьоври от Русия, Норвегия, 
Исландия, Косово, Македония и др. И този път 
концертите ще се състоят в понеделниците в 
камерна зала „България“. И този път солисти ще 
бъдат утвърдени родни музиканти, таланти, 
които все още развиват своя потенциал и солисти
от Европа, доказали се на международната 
сцена. Балансираната програма включва както 
шедьоври на класическата музика, така и 
съвременни музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
https://www.webit.org/
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15 май -  18:00

Мултижанров спектакъл на 
колективите от ОКИ „Средец“: 
Студио за модерен балет 
„Киви“, Клуб по спортни танци
„Средец“, Вокална студия 
„Дъга“, Танцов ансамбъл 
„Средец“, Танцов ансамбъл 
„Здравец“

Ларгото  или  Борисова
градина:

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“

15 май Нощ на литературата 2019 различни  градски
пространства

Нощ на литературата е дългосрочен 
международен проект, иницииран от Централата
на Чешките центрове в Прага, който представя 
съвременната европейска литература чрез 
серийни литературни четения на непознати, 
трудно достъпни или неочаквани за публиката 
градски пространства. Събитието се провежда в 
множество европейски градове от 2011 г., в 
София от 2012 г., а в други български градове от 
2013 г. и вече има 7 успешни издания. 
Планираната дата за провеждане на осмото 
издание е 15 май 2019 г.

София
httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

15 – 17  май

БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ
Дерма & Естетика

Международно  изложение  за
медицина 

Интер Експо Център

Международна изложба за най-доброто и 
новото в медицината. Поколения лекари и 
дентални лекари обменят знания, опит и 
нововъведенията в медицинската практика. 
БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ  демонстрира новите 
възможности, уникалните постижения и успешни
практики на специалисти от медицинската 
общност по света.

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 1

httpm://iec.bg/

http://buatedica.bg

15  май  -  19:30 Камерен концерт с творби от 
Панчо Владигеров

Концертна зала на НМА зпълняват студенти от НМА офия,
 бул.„Евлоги Георгиев“ 94
www.nta.bg
 www.cantumfirtumbg.cit

http://www.bulmedica.bg/
http://bulmedica.bg/
https://iec.bg/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.nma.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
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15  май  -  19:00 Цикъл от четири кантатно-
ораториалени концерта             Зала „България”

Събитието се организира със сътрудничеството 
на концертен комплекс „България“ и                        
НФХ „Св. Обретенов“ и с участието на оркестър 
„Симфониета „София“ –                                                 
Диригент Свилен Симеонов                                          
Солисти: Емилия Барановска /виолончело/- 
Франция                                                               

София, 
София, ул. „Аксаков ” 1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.iki-nadejda.cit

16  май  -  19:00
ДЖЕЙМС ДЖЪД В БЪЛГАРИЯ

Зала „България” 

Димитър Христов – Концерт за пиано и оркестър
Ni 1
Густав  Малер – Симфония Ni 1
Диригент:ДЖЕЙМС ДЖЪД 
Солист: МИЛЕНА МОЛЛОВА, пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

 16 май- 20:00 НАЙ-ДОБРОТО ОТ АНДРЮ 
ЛОЙД УЕБЪР НДК, Зала 1

Интернационалната мюзикъл сензация “The bemt
if AN REW LLOY  WEBBER“ гостува за първи път
в България. Концертът представя емблематична
част  от  творчеството  на  най-значимия мюзикъл
композитор  на  всички  времена  -  „Котките“,
„Фантомът на операта“, „Евита“ и "Исус Христос
Суперзвезда“.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

17 и 18  май -  
19:00

ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО Софийска опера и балет

Балет по музика на Пьо̀тър Илич Чайко̀вски 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:20
Антракти 3

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

18  май  
II Градски турнир по конен 
спорт за „Купа София“ – Южен 
парк

 Южен парк

София, Южен парк

www.mifia2018.bg

18 - 19  май -  „Първи национален фестивал 
на уличните артисти“ - Банкя 
2019

 Банкя - Пешеходна зона
и парк „Ротонда“

Направления:  музика,  театър, циркови изкуства,
изобразително  изкуство.  Аукцион  с
благотворителна  кауза.  Със  съдействието  на:
Младежки  съвет  на  Американското  посолство;
Столична община и СО район „Банкя“. 
Вход свободен.

Столична  община
Район  „Банкя” 

http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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19  май  -  11:30 ФОРТИСИМО Зала „България” ДЕТСКА ФИЛМОВА МУЗИКА

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

19  май -  16:00
ЛИЛИ И ВЪЛШЕБНОТО 
БИСЕРЧЕ - Софийска опера и балет

Спектакъл за деца от Любомир Денев по 
приказката на Валери Петров "Пук!" 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

19   май  Нощ на музеите Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

19   май  Планинско колоездене 
категория ХСО 

в Княжевската гора и 
Долна станция на лифта

София, Витоша
www.mifia2018.bg

19   май  
Един ден на Витоша – 
различни видове спорт из 
планината 

 на Игликина поляна
София, Витоша
www.mifia2018.bg

20  май -  19:00

БАЛЕТЕН СПЕКТАКЪЛ С 
УЧАСТИЕТО НА БАЛЕТНА 
ШКОЛА "МАША ИЛИЕВА" Софийска опера и балет

Детски балетен спектакъл с участието на балетна 
школа „Маша Илиева“ 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене: 1 час.
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

20 май  -  19:00 „Музиката на Европа 2 -
АЛБАНИЯ

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с 
музиката на Европейските страни, които не са в 
ЕС.
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят 
музикални шедьоври от Русия, Норвегия, 
Исландия, Косово, Македония и др. И този път 
концертите ще се състоят в понеделниците в 
камерна зала „България“. И този път солисти ще 
бъдат утвърдени родни музиканти, таланти, 

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://earthandman.org/
http://www.operasofia.bg/
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които все още развиват своя потенциал и солисти
от Европа, доказали се на международната 
сцена. Балансираната програма включва както 
шедьоври на класическата музика, така и 
съвременни музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

21 май Конференция „Спорт за 
всички“ – НСА

Национална Спортна 
Академия (НСА)

София, Студентски Комплекс
www.nma.bg
 www.mifia2018.bg

22  май  -  16:00 Церемония “Златно перо” 
ЕМФ - Cantus frmus  „Ларгото“

Наградите  се  връчват  по  случай  Деня  на
българската просвета и култура и на славянската
писменост  –  24  май. Лауреатите  на  отличието
получават златна брошка във формата на писец.
В  церемонията  участват  изявени  български
музиканти и състави.

София, 
Ларгото, 
пл. „Независимост“
www.cantumfirtumbg.cit

22  май  -  18:30  „Европа танцува“  „Ларгото“

Музикално-танцов спектакъл с участието на ДФА
„Здравец“,  ФА „Средец“,  Балетна  школа „Маша
Илиева“,  музикални  състави  от  „Национален
дворец на децата“ и др.

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“
www.cantumfirtumbg.cit

22 май  -  18:00 Празничен концерт                      
В навечерието на 24 май - Ден 
на славянската писменост и 
българска култура, ОКИ 
„Надежда“ съвместно с ОКИ 
ДК „Средец“ организират 
празничен концерт с участието
на  „Симфониета „София“.         

„Ларгото“
За пореден път като солисти в концерта ще се 
изявят деца - инструменталисти ученици от НМУ 
„Л. Пипков“.                                                                       
Също така участие ще вземе и Софийски камерен
хор „Васил Арнаудов“  с диригент проф. Теодора 
Павлович.                                                                           
Диригент - Свилен Симеонов и гост – диригент - 
Кирил Ламбов.                                                                  
 В програмата са включени различни 

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“
www.iki-nadejda.cit

http://www.oki-nadejda.com/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.nsa.bg/
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произведения за солисти и оркестър, както и  
премиерно изпълнение на Mimma Brevim от 
словенския композитор Амброж Чопи.                     

23  май  -  19:00

Международен фестивал 
„Софийски музикални 
седмици“ откриване
Цикъл „Дон Жуан“ Зала „България” 

Международен  фестивал  „Софийски  музикални
седмици“ –  откриване
Фредерик Шопен – Втора Балада
Фредерик  Шопен  –  “Вариации  на  тема  „Дон
Жуан“
Жорж Бизе/Родион Шчедрин – „Кармен“сюита
Диригент: ПЛАМЕН ДЖУРОВ
Солист: ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ, пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

23 май  -  19:00

Концерт на КА „Софийски 
солисти”

Шедьоври на ХХ век
Зала „България” 

Диригент - Пламен Джуров
Солист: Людмил  Ангелов - пиано
Програма: Фр. Шопен - Вариации Оп. 2 по 
тема от Дон Жуан на Моцарт 
*Александър Розенблат - Фантазия върху 
Половецките танци на     Бородин  
Бизе-Шчедрин  - Кармен Сюит / за щрайх и 
ударни/.  
* съвременен руски автор
Вход с билети

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  
www.iki-kramnimeai.cit

24 май
Ден на българската просвета и
култура  и  на  славянската
писменост 

24  май   

Празничен концерт по повод 
Деня на славянската 
писменост и българската 
просвета и култура. 

 Банкя - парк „Ротонда“ Вход свободен Столична  община
Район  „Банкя” 

24 и 25  май -  
19:00

ЯНИНИТЕ ДЕВЕТ БРАТЯ Софийска опера и балет Опера от Любомир Пипков 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.operasofia.bg/
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24 и 25  май
Европейска купа по спортно 
катерене за юноши и девойки 
– катерачен център

Катерачен център

София, 
бул. Цариградско шосе 111 В, 
София Тех Парк
www.waaatipiacaitbingcenter.eu

 www.mifia2018.bg

24 - 26  май   LР Cup – детски баскетболен 
турнир  мястото ще се уточни   

София, 
www.mifia2018.bg

26  май -  16:00 ДАМАТА С КАМЕЛИИТЕ Софийска опера и балет

Балет по музика на Джузепе Верди - Сергей 
Онсов 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 2:10
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

27 май  -  19:00 „Музиката на Европа 2 - ЧЕРНА
ГОРА И БОСНА

Kамерна зала 
„България“

„Музиката на Европа 2“ предлага среща с 
музиката на Европейските страни, които не са в 
ЕС.
16-те концерта, обединени в тематичния цикъл  
„Музиката на Европа 2“ ще представят 
музикални шедьоври от Русия, Норвегия, 
Исландия, Косово, Македония и др. И този път 
концертите ще се състоят в понеделниците в 
камерна зала „България“. И този път солисти ще 
бъдат утвърдени родни музиканти, таланти, 
които все още развиват своя потенциал и солисти
от Европа, доказали се на международната 
сцена. Балансираната програма включва както 
шедьоври на класическата музика, така и 
съвременни музикални образци. 
Концертите са в партньорство с Националната 
музикална академия и са подкрепени от 
Министерството на културата.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.walltopiaclimbingcenter.eu/
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28 май  - 02 юни Пролетен базар на книгата НДК

През 2019 г. традиционният „Пролетен базар на 
книгата“ в НДК ще се проведе за тринадесети 
път. В него ще вземат участие най-големите 
издателства в България. По време на събитието 
ще се организират срещи между читателите и 
популярните български автори, ще се проведат 
множество четения, дискусии и изложби. 
Събитието има за цел да създаде условия за 
връзка между читателите и книгите, чрез 
осъществяване на личен контакт с техните автори
и издатели. Насърчава млади творци, автори да 
се развиват и участват активно в културния живот
на столицата чрез представяне на техните 
произведения пред широка публика.        

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg
httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

29 май  -  18:00

Спектакъл на Театрална студия
„Игра“ - „Джуджето и седемте
Снежанки“ „Ларгото“  

София, 
Ларгото 
пл. „Независимост“
www.iki-nadejda.cit

29  май  -  19:00 ОРГАНОВА ПАЛИТРА Зала „България” 

Музика за тромпет и орган
Велин Илиев – орган
Mumic fir Trutpet and Organ
Veain Iaiev – Organ

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

29  май -  19:00 БАЛ С МАСКИ Софийска опера и балет

Опера от Джузепе Верди 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

29  май  -  19:30 Майсторски клас по цигулка 
на Мила Георгиева

Зала на Национално 
Музикално Училище 
Любомир Пипков

Майсторски клас по цигулка София,
 ул. „Оборище“ 17
 www.cantumfirtumbg.cit

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.operasofia.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.ndk.bg/
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30  май -  19:00 ДАМАТА С КАМЕЛИИТЕ Софийска опера и балет

Балет по музика на Джузепе Верди - Сергей 
Онсов 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 2:10
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

30  май  -  19:00

Цикъл „Големите симфонии“II

Брукнер – Симфония No 4 Зала „България” 

Представяне  на  гениалната  Симфония  Ni  4,
наречена  "Романтична"  на  австрийския
композитор  Антон  Брукнер  –  емблематичен
автор на късния австро-германски романтизъм.
Макс Брух - Концерт за цигулка Ni 1
Антон Брукнер – Симфония Ni 4
солист БОЖИДАРА КУЗМАНОВА
 диригент НАЙДЕН ТОДОРОВ 

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

31  май -  19:00 ЗОРБА ГЪРКЪТ Софийска опера и балет

Балет от Микис Теодоракис 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 2:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

31  май  -  19:30 „Tango & Campanella“ Зала „България” 

Мила Георгиева, цигулка
Оркестър на Класик ФМ радио
Диригент: Максим Ешкенази 
Програма: Н.  Паганини,  А.  Пиацола,  М. Равел и
др.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.mifiaphiahartinic.cit
www.cantumfirtumbg.cit

31  май -  20:00 STEVE HACKETT НДК, Зала 1 Steve Hackett е световно признат рок музикант. 
Той е водещият китарист на легендарната 
британска рок група Genemim. А те са сред 30-те 
най-продавани изпълнители на всички времена. 
Те имат над 150 милиона продадени копия на 
свои албуми и са носители на едни от най- 
престижните музикални награди.
Steve Hackett е изключително иновативен 
музикант и композитор. В своето творчество той 
умело съчетава елементи от различни жанрове 
като блус, фолклор и джаз. Соловата му кариера 
процъфтява през средата на 80-те години.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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м. май
Издание на Мобилна изложба 
„София Фото Спорт 2019“ – 

градинка Кристал
София, градинка Кристал
www.mifia2018.bg

м. май Градско първенство по 
таекуон-до – Зала София Зала София

София, Борисова Градина, 
www.mifia2018.bg

Всяка събота – 
09:00 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За всеки
желаещ без ограничение в пол и възраст (вкл. 
инвалиди, родители с детски колички, както и с 
кучета на повод. *Основно трасе 5ktrun се 
намира в София, Южен Парк. Стартът и финалът 
са на централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg/

май SOFIA RESTAURANT WEEK 2019 Избрани ресторанти

Фестивал на качествената кухня в София. 
Събитието продължава 1 седмица и е формат 
известен в много градове по света. През тази 
една седмица, участващите ресторанти 
предлагат три степенно меню за фиксирана цена 
от 25- 30 лева, без включени напитки. 
Ресторантите са избрани не само заради доброто
качество на храната, която те предлагат, а и 
качеството на обслужването и добрия интериор. 
С подкрепата на Столична община.

София,

www.mifiaremtaurantweek.cit

http://www.sofiarestaurantweek.com/
http://www.5kmrun.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
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ЮНИ
JUNE

08 май  - 16 
юни 2019 г.

ТОХОКУ
През погледа на японските 
фотографи

Софийски  арсенал  –
Музей  за  съвременно
изкуство

Тохоку  е  регион  в  североизточната  част  на
остров  Хоншу,  най-големия  остров  от
японския архипелаг. На неговата територия се
развива една от най-старите японски култури
Джомон, известна с керамичните изделия във
формата на пламък (13 000 г. пр. н.е. до около
1000 г. пр. н.е.).
Изложбата  се  състои  от  фотографии  на
региона  Тохоку,  заснети  от  деветима
фотографи и една фотографска група. Тейске
Чиба и Ичиро Коджима заснемат Тохоку през
50-те и 60-те години на ХХ век.

София, бул. „Черни връх” 2
httpm://natinaagaaaery.bg/bg/
vimitng/mifia-armenaa-tumeut-if-
cintetpirary-art/

14 май – 01 
септември 
2019 г.

„Археология на София и Софийско“
- изложба

Регионалния  исторически
музей – София

Ежегодна  изложба,  организирана  от
Регионалния  исторически  музей  –  София.
През  2019  г.  се  реализира  за  пети  пореден
път.  Основната  й  цел  е  представянето  на
резултатите  от  проучванията  през
предходния  археологически  сезон,  както  и
експонирането  на  най-значимите  находки.
Aрхеологически разкопки на територията  на
София и региона са водени на общо 16 обекта
през изминалата 2018 г. Разкриват се части от
фортификация,  основи  на  сгради  и
помещения,  останки  от  улични  настилки,
водопроводи, както и некрополи с различни
типове гробни съоръжения. В изложбата през
годините са показвани материали и резултати
от над 50 археологически проучвания. 

София, пл. Бански 1
www.mifiahimtirytumeut.bg

16 май  - 15 
септември 

От Възкресението на Лазар до 
Свети Дух

Музей за християнско 
изкуство (в криптата на 

Публиката може да види за първи път около 
60 непоказвани произведения на църковното 

София,  пл.  „Св.  Александър
Невски”

http://www.sofiahistorymuseum.bg/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/sofia-arsenal-museum-of-contemporary-art/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/sofia-arsenal-museum-of-contemporary-art/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/sofia-arsenal-museum-of-contemporary-art/
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2019 храм-паметника „Св. 
Александър Невски“)

изкуство от периода ХVІ-ХІХ век. Те са 
обединени в тематични групи, които 
илюстрират в хронологичен ред евнгелските 
събития и празниците от Възкресението на 
Лазар до Свети Дух.
Изложбата е насочена към широката публика,
затова произведенията са придружени с 
подробни текстове, обясняващи 
съдържанието на празниците, как те са се 
празнували през вековете, иконографията на 
сцените и евангелските и литургични 
текстове.
Произведенията са собственост на 
Националната галерия, Националния 
археологически институт с музей при БАН, 
Националния църковен историко-
археологически музей при Светия Синод, 
частна колекция „Светлин Русев“.

httpm://natinaagaaaery.bg/bg/
vimitng/tumeut-if-chrimtan-art/

14 май – 28 
юли 2019

Добри Добрев (1898 – 1973)
Между родното и чуждото
120 години от рождението на 
художника

Двореца

Изложбата включва над 100 картини и 
рисунки. Двата основни корпуса в нея са 
предоставени за участие от наследниците на 
художника и от ХГ „Димитър Добрович“-
Сливен. Съорганизатор е семейство Димитър 
Добреви. 
Изложбата по случай 120-годишнината на 
Добри Добрев има за цел да представи най-
значителното в неговото творчество, за да 
можем да го ситуираме в контекста и на фона
на процесите в българското и европейското 
изкуство от епохата. 

София, пл. „Княз Александър І“
1
httpm://natinaagaaaery.bg/bg/
vimitng/the-paaace/

юни и юли Дружество на Южнобългарските 
художници - изложба

Столична градска 
художествена галерия - 
СГХГ

Дружество  на Южнобългарските художници 
е учредено през 1912 г., и  организира своята 
първа изложба преди 105 г., обединявайки 
художниците от южните предели на страната.

София, ул. „ген. Гурко“ 1
www.mghg.bg/

http://www.sghg.bg/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/the-palace/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/the-palace/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/museum-of-christian-art/
https://nationalgallery.bg/bg/visiting/museum-of-christian-art/
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В състава му през годините влизат имената на
едни от най-ярките български творци. 
В изложбата се показват множество 
непознати произведения, както и творби на 
редица забравени или незапомнени имена в 
историята българското изкуство. Проектът се 
реализира в партньорство с екипа на ГХГ 
Пловдив и със сътрудничеството на 
Националната галерия, Национална 
художествена академия, художествените 
галерии в Бургас, Казанлък, Кюстендил, 
Пазарджик, Русе, Силистра, Сливен, Стара 
Загора, Ямбол, Държавна агенция „Архиви” и 
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив.

24 април  - 
30 юни 2019

Факт, фикция, истина - 
изложба 

Музей на 
социалистическото 
изкуство

Изложба  от  програмата  на  Десетото
юбилейно  издание  на  Международния
фотофестивал – биенале „Фодар“.
Изложбата „Факт, фикция, истина” в Музея на
социалистическото  изкуство  представя
творби  на  млади  автори  и  на  такива,
ориентирани към настоящето на страните от
Източна  Европа.  Със свои серии участват  27
фотографи от 14 държави. 

София, ул. „Лъчезар Станчев” 7
http://natinaagaaaery.bg/bg/
vimitng/tumeut-if-miciaaimt-art/

23 май - 30 
юни

МФ "Софийски музикални 
седмици"

Концертен комплекс 
„България“, НМА „ Проф. 
Панчо Владигеров“, БНР

Почти половин век Международният 
фестивал „Софийски музикални седмици” е 
най-известният форум, на който се срещат 
изпълнители от Европа и света. На сцените се 
изпълняват премиерно и произведения на 
автори, които именно от фестивала стават 
популярни и в България. Десетки са имената 
на изпълнители и автори, които станаха 
любимци на столичната публика.

София,
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://nationalgallery.bg/bg/visiting/museum-of-socialist-art/
http://nationalgallery.bg/bg/visiting/museum-of-socialist-art/
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28 май – 02 
юни Пролетен базар на книгата НДК

През 2019 г. традиционният „Пролетен базар 
на книгата“ в НДК ще се проведе за 
тринадесети път. В него ще вземат участие 
най-големите издателства в България. По 
време на събитието ще се организират срещи 
между читателите и популярните български 
автори, ще се проведат множество четения, 
дискусии и изложби. Събитието има за цел да
създаде условия за връзка между читателите 
и книгите, чрез осъществяване на личен 
контакт с техните автори и издатели. 
Насърчава млади творци, автори да се 
развиват и участват активно в културния 
живот на столицата.       „Пролетният базар на 
книгата“ поддържа и утвърждава традициите:
подпомага популяризирането и въвличането 
на повече граждани и гости на града в 
честването на 24 май и Международния ден 
на детето, допринасяйки за създаването на 
нова традиция на преживяването на тези 
празници в столицата. 

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

м. юни   Рок фест „Цвете за Гошо” "Южен парк"

Фестивалът  се  провежда  в  чест  на  големия
музикант  Георги  Минчев.  Участват  изявени
български  рок  музиканти,  както  и  групи  от
младото поколение, като всеки изпълнява и
песен от репертоара на Георги Минчев.

София, Южен парк
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

м. юни   
50 години Банкя град: Летни дни 
на културата  Банкя Вход свободен Столична  община

Район  „Банкя” 

https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.ndk.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
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01 юни Детски панаир

Градската градина, музеи
Детски панаир София предлага еднодневна 
разнообразна програма от ателиета и игри с 
напълно свободен достъп, които дават 
възможност на децата да се докоснат до 
света на творчеството, културата, 
образованието и спорта под формата на арт 
ателиета, спортни състезания, спектакли, 
танци, много музика, игри за най–малките и 
уъркшопове за по–големите. Във всяко 
издание посетителите ще имат възможност 
да избират между над 50 различни прояви: 
Изкуство и рисуване, Стъклопис, Макиаж, 
Грънчарско ателие, уроци по готварство, 
спортни състезания и др. В рамките на Детски
панаир децата  могат по забавен начин да 
открият едни от най-забележителните музеи 
и галерии в София, тъй като в рамките на 
фестивала музеи и галерии отварят врати със 
специално разработена програма с игри за 
децата. Публиките на събитието включват 
както деца, така и техните родители, както 
хора от София, така и от близките градове и 
туристи.

София,
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

01  юни  –
17:00

Концерт на „Симфониета „София“ 
посветен на 1-ви юни – 
Международен ден на детето 

Зала НМУ „Л. Пипков“  

Диригент Свилен Симеонов,                                  
Солисти – Ангел Петров – ксилофон, Мария 
Атанасова – пиано, Виктория Маринова – 
цигулка, Цветомир Радев – кларинет 
Възпитаници на НМУ „Л. Пипков“                        
В програмата: Моцарт, Виенявски, 
Хофмайстер                                                                
Вход свободен

София, ул. "Оборище" № 17
www.iki-nadejda.cit

https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.oki-nadejda.com/
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01  юни  –
10:00

ДЕТСКИ ПРАЗНИК 
Парк "Езерото"

10 ч. – ДЕТСКА ХОРОТЕКА
17 ч. – ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
18 ч. – "СУПЕРМАРИО" – театрален спектакъл
Съвместно с Районна администрация "Искър"

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

01 юни Тържествено честване на деня на 
детето.

Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

01 юни 1 юни, ДЕН НА ДЕТЕТО в гр.Банкя Банкя,
Парк „Ротонда”

Ретро  влак  ще  доведе  деца  от  социални
домове,  за  които  ще  има  програма  с
аниматори  в  Банкя.  Следобяд  в  парк
„Ротонда” ще има празник за децата на Банкя

Столична  община
Район  „Банкя”

01  юни -  
19:00

ВЕЩИЦИ И МАГЬОСНИЦИ – Quartet
Quartet Зала „България” 

Балет  –  приказка  с  музиката  на  Ками Сен –
Санс,  в изпълнение на Кварто Квартет и Вая
Денс Студио балет

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.mifiaphiahartinie.bg

01  юни -  
11:00

ЛИЛИ И ВЪЛШЕБНОТО БИСЕРЧЕ  Софийска опера и балет

Спектакъл за деца от Любомир Денев по 
приказката на Валери Петров "Пук!" 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

01  юни -  
17:00 АПОЛОН И ХИАЦИНТ Софийска опера и балет

Семейна опера от Волфганг Амадеус Моцарт
Постановка Андреас Пандзис
Художник и мултимедия Елена Шопова
Сцена: Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 
30.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

01  юни -  
20:00 STING: MY SONGS Зала „Арена Армеец”

През 2017 и 2018 година Stng направи три 
изключителни концерта в България. 
И през 2019 година той е включил България в 

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

http://www.dk-iskar.com/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://earthandman.org/
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новото си европейско турне. То носи името 
My Singm. Концертите, включени в него ще са 
много специални. Многобройните 
почитатели на великия музикант ще имат 
удоволствието да станат част от едно ново 
невероятно и динамично шоу. Те ще имат 
възможността да чуят най-обичаните песни 
на Stng. 

01 юни  - 

Цветята на България 

Зала „Арена Армеец” Детски турнир по художествена гимнастикав 
зала Армеец  

София, бул. „Асен Йорданов“№
1 (4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit
www.  mifia2018.bg  

01 юни  -
II Футболен турнир за деца в риск Спортен комплекс 

"Академика-4км."

София, бул. Цариградско шосе 
125 www.mifia2018.bg

1-  02 юни  

 
София спортува III  Борисова градина под 

Братската могила  

София, Борисова градина
www.mifia2018.bg

01 – 09 юни -
21:00

СОФИЯ МОНО 2019 В парка на Военна 
академия „Г. С. Раковски

Девето  издание.  Фестивалът  представя
утвърдени  моноспектакли  на  едни  от  най-
добрите артисти в България, на сцена в парка
на  Военна  академия  „Г.  С.  Раковски”.
Съпътстващата програма ни среща с автори и
млади таланти.
С  участието  на  Йоана  Буковска,  Захари
Бахаров,  Мариус  Куркински,  Камен Донев  и
още любими актьори!
Детска  програма  с  НАЧАЛО  13:30ч.  и  ВХОД

София, бул. „Евлоги и Христо 
Георгиеви“ №82,
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.sofia2018.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
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СВОБОДЕН ще съпътства фестивала!
1.06 ПРОМЕНЯНЕ  –  въздействащ и  истински
моноспектакъл  на  Йоана  Буковска  –
Давидова,  по  книгата  "Промяна"  на  Лив
Улман, отбелязващ нейният 80г. юбилей.
2.06  АЗ,  ДОСАДНИКЪТ  –  изключително
забавна  комедия  с  участието  на  Мариан
Бачев и Александър Кадиев. Наемен убиец и
самоубиец в две съседни хотелски стаи..
3.06  ЧАМКОРИЯ  –  с  участието  на  Захари
Бахаров  и  под  режисурата  на  Явор  Гърдев.
Едно  от  топ  представленията  на  сезона,  за
първи път част от фестивала.
4.06 УЮТ – филм на Камен Донев. Разказва се
за  две  приятелски  семейства,  чиито
взаимоотношения  се  развалят,  след  като
едното печели джакпот от тотото.
5.06  ЧЕРНОТО  ПИЛЕ  с  Мариус  Куркински
обединява три разказа на Хайтов - "Мерак",
"Пазачът  на  овесената  нива"  и  "Черното
пиле".
6.06  ЛЮБОВНИКЪТ  Харолд  Пинтър.  На
сцената  са  Радина  Кърджилова  и  Деян
Донков.  Семейство  извън  театъра,  за  първи
път заедно на сцена,  те разказват историята
на съпрузите Сара и Ричард. + 16г.
7.06  ВЪЗГЛЕДИТЕ  НА  ЕДИН  УЧИТЕЛ  ЗА
НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО
8.06  ВЪЗГЛЕДИТЕ  НА  ЕДИН  УЧИТЕЛ  ЗА
ВСЕОБЩАТА  ПРОСВЕТА  -  Двата  спектакъла
безспорно  са  едни  от  най-високите
постижения  в  “дисциплината”
моноспектакъл, а в главната им роля е самият
Камен Донев. Последни дати за сезона!
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9.06  СЪН  В  ЛЯТНА  НОЩ  Уилям  Шекспир  –
Спектакълът  се  играе  за  първи  път  пред
софийска  публика.  За  декор  и  сцена  служи
пространството на парка и всичко се случва
около публиката.
НАЧАЛЕН  ЧАС  на  вечерните  представления
21:00 ч.
 

01 - 15 юни СВЕТОВЕН ТЕАТЪР В СОФИЯ
Сатиричен театър, 
Младежки театър и НДК - 
Театър „Азарян“

Световен  театър  в  София  е  платформа,  в
рамките на която се осъществяват турнета на
чужди театрални и танцови трупи в София на
различни  театрални  сцени.  През  2019  г.  ще
бъде  13-то  й  поредно  издание.  Около
представленията  се  организират  и  работни
срещи с публиката и студенти по изкуствата,
прожекции,  критически  дебати.  Основните
цели на платформата са да демонстрира нови
театрални и интердисциплинарни форми; да
представи  имена  от  световната,  предимно
европейската  сцена;  да  създаде  контакти
между чужди и български творци; да създаде
условия  за  последващи  колаборации,
обучение на професионалисти и аматьори; да
изгради  нови  аудитории  и  да  провокира
критически дебат върху световни/европейски
театрални и танцови художествени практики.

София,
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

02 юни Ден на Христо Ботев и загиналите 
за свободата и независимостта на  
България

https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
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02 юни 
11:30 – 12:30

Ден на Христо Ботев и загиналите
за свободата и  независимостта на
България

Паметника на Христо 
Ботев в Борисовата 
градина

Тържествена церемония, посветена на 
годишнината от гибелта на българския 
революционер и в памет на героите, загинали
за свободата и независимостта на България.

София,
www.mifia.bg/cuature

02, 08, 09  
юни -  11:00

МЕЧО ПУХ Софийска опера и балет

 Детски мюзикъл от Андрей Дреников
Сцена: Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 
30.
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години 

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

02   юни  -
11:00

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ
Софийска опера и балет

Сцена: Зала "Бебоци" Вход: ул. „Врабча” № 1.
Спектакълът е подходящ за деца от 0 до 3 
години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

02   юни  -
16:00

ПЕПЕЛЯШКА 
Софийска опера и балет

Опера от Джоакино Росини
Диригент ЖОРЖ ДИМИТРОВ
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1
Подходящ е и за деца над 5 години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

02  юни -  
11:00 КЛАСИКАРТ – ФАВОРИТИ Kамерна зала „България“

КласикАрт струнен квартет и ансамбъл
Концерт Фаворити
С участието на Виктория Цоцкова – пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

02 юни - цял
ден   

NNKids Run детско бягане Южен парк
София, Южен парк
www.  mifia2018.bg  

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofia.bg/culture
http://www.operasofia.bg/
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02 юни - цял 
ден   

 Здраве и спорт II – спортен фест в 
Княжеска градина Княжеска градина

София, Княжеска градина
www.mifia2018.bg

04  юни  -  
18:00

Литературен салон „Красно село” ОКИ „Красно село”, зала 
„Сириус”

София,
бул. „Цар Борис III” 41
www.iki-kramnimeai.cit

05 юни Световен ден на околната среда
Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

05  юни  –
12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА 
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се отбелязват
националния и официалните празници в 
република България. Официална смяна на 
караула се извършва всяка първа сряда на 
месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. Дондуков"
№ 2

www.premident.bg/

05  юни -  
19:00

ЛАКМЕ Софийска опера и балет

Опера от Лео Делиб
Режисьор: Пламен Карталов
Диригент: Франческо Роза
Диригент ФРАНЧЕСКО РОЗА
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:30
Антракти 2

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

05  юни  -  
19:00

РУСКИ ПРИКАЗКИ Камерна зала „България” Русские сказки
Rummian Fairy Taaem
ВОКАЛЕН СЪСТАВ „ИМПРЕСИЯ“
и Янко Маринов пианi

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.president.bg/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://earthandman.org/
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В програмата:
"Строчное пение" и творби от М. Балакирев,
П.  И.  Чайковски,  Н.  Римски-Корсаков,  С.
Рахманинов, И. Стравински и др.

05  юни -  
20:00 DROPKICK MURPHYS Зимен дворец на спорта

 ROPKInK MURPHYS най-после ще се срещнат 
и с българската публика .
Дългоочакваният им първи концерт ще бъде 
в Зимния дворец на спорта. 
С девет студийни албума зад гърба си, 
 ROPKInK MURPHYS се наложиха като най-
силната американска келтик пънк формация, 
като последният - '11 Shirt Stiriem if Pain & 
Gairy' (2017) се оказа и най-успешният в 
цялата им над 20-годишна история.

София, кв. Студентски град, ул.
"Акад. Борис Стефанов
.

05  юни -  
18:00

Творчески  портрет  на  Божидар
Ангелов ОКИ „Красно село”

София,
бул. „Цар Борис III” 41
www.iki-kramnimeai.cit

06  юни  -  
19:00

ВАРИАЦИИ
Зала „България” 

В програмата са  включени произведения на
един от най-забележителните автори на ХХ в.
Алфред Шнитке и на Макс Регер – последният
титан на късния романтизъм.
Марин  Големинов  –  Вариации  по  тема   от
Добри Христов
Алфред  Шнитке  –  Концерт  за  виола  и
оркестър
Макс Регер – Вариации и фуга по тема на В. А.
Моцарт
Диригент: Павел Балев
Солист: Пейджун Шу – виола

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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06  юни -  
20:00

Фалшив Герой - Класиката на 
Тодор Колев НДК, Зала 1

Това е един спектакъл базиран на най-
популярните и обични песни на Тодор Колев 
поднесени с нови арaнжименти в изпълнение
на Русенската филхармония с диригент 
Димитър Косев и балета на Държавна опера 
Русе с хореография на Зорница Петрова, 
Бенда на Мишо Йосифов и Ангел Заберски.
Солисти са  - Ненчо Балабанов, Поли Генова, 
Димо от ПИФ.
Със специалното участие на Хилда Казасян

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

07  юни – 10 
юни

 „Пинокио 2019”-  фестивал ОКИ „Красно село”, зала 
„Сириус”

Фестивал  за  Детско-юношестко  театрално
изкуство

София,
бул. „Цар Борис III” 41
www.iki-kramnimeai.cit

07  юни -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина
www.dk-imkar.cit

07  юни -  
19:00

КАРМЕН Софийска опера и балет

Опера от Жорж Бизе
Режисьор ПЛАМЕН КАРТАЛОВ
Диригент ЖОРЖ ДИМИТРОВ
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

07   юни   -
19:00

ОГЛЕДАЛА Зала „България” 

Концертмайстор: Павел Златарев
Диригент: Виржиния Атанасова

Със специалното участие на;
Балетно  трио  с  хореограф  Ангелина
Гаврилова

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.ndk.bg/
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06  юни -  
19:00 ВАНГА: ЧОВЕК И ФЕНОМЕН НДК, Зала 1

Неизвестни и неразказвани до сега 
пророчества на Ванга ще видят бял свят във 
филм, посветен на легендарната ясновидка. 
Наред с известните вече предсказания на 
пророчицата, в новия филм се показват 
архивни кадри за бъдещето на Русия, 
България, Америка и Япония. Чуват се ясно 
думите на Ванга дали светът е изправен пред 
Трета световна война.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

07  юни – 09
юни

8th Bal.an Wine Festval 2019 Пространството пре НДК

За първи път на открито пред НДК ще се 
проведе градски винен фест, на който ще 
можете да опитате вина от Балканите, Европа
и света, да се забавлявате с приятели, да 
слушате музика на живо и още:
Тематична стендъп програма
Фотокът, Детски кът, Фестивален магазин
Фестивална книжарница,Рисуване с вино
...още много изненади
100 изби от Балканите ще представят над 
1000 вина в своеобразното "Винено   градче" 
пред НДК. София ще затупти в ритъма на 
Балканите - музика, вкусове и аромати - ще се
слеят и ще завладеят с много настроение 
постелителите на осмия Балкански винен 
фестивал 2019!

София, НДК
http://www.baakanmwine.eu/en/
pagem/Femtvaa/

07 - 09 юни 
Художествена  гимнастика  МТ
„Диамантите на София“ Асикс Арена

София,  ж.к  Гео  Милев,  ул.
Манастирска 35 
www.  mifia2018.bg  

http://www.balkanswine.eu/en/pages/Festival/
http://www.balkanswine.eu/en/pages/Festival/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.ndk.bg/


Календар на събитията 2019

08  юни  III Турнир по лека атлетика 
„Цветанка Христова“ 

 Национална Спортна 
Академия Васил Левски

София, Студентски Комплекс
www.mifia2018.bg

08  юни – 
18:30 Концерт на „Симфониета „София“  ОКИ„Надежда“,

Концертна зала

Гост – диригент – Кирил Ламбов ,                        
Солисти: Сребрина Минева – сопран, 
Димитър Зашев – тенор Концертът се 
организира под почетния патронаж на Негово
Превъзходителство д-р Ахмед Ал Мадбух – 
посланик на Палестина в България                      
В програмата: А. Лядов, П. И. Чайковски, К. 
Ламбов                                                                         
Вход свободен

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

08  юни -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина 
www.dk-imkar.cit

08  юни -  
19:00

КАРМЕН Софийска опера и балет

Опера от Жорж Бизе 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

08  юни -  
11:00

ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ Софийска опера и балет

Опера за деца от Енгелберт Хумпердинк
Сцена: Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 
30..
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

08   юни   -
19:00

25 години хор „Ваня Монева“ Зала „България” Любимата фолклорна формация на България
празнува своя четвъртвековен юбилей. 
диригент: Ваня Монева
със специалното участие на Мария Илиева
с участието на Вълчан Вълчанов - обой
Творби от:  Г.  Андреев,  Р.  Бояджиев-син,  Ал.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofia2018.bg/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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Текелиев, Кр. Кюркчийски, Ст. Мутафчиев, Н.
Кауфман, П. Льондев

08  и 09  юни 
-  20:00 ANDRE RIEU Зала „Арена Армеец”

 Андре Рийо се завръща в София със своето 
фантастично шоу и напълно нова програма 
като част от световното си турне 2019.
Световната звезда е несъмнено един от най-
популярните музиканти на нашето време. 
Известен е като "Кралят на валса" от Мексико 
до Австралия. Тази година е събрал над 700 
000 зрители на концертите си, като така 2018 
се превръща в най-успешната година в 
кариерата му, а Рийо – в един от най-
аплодираните артисти в света. През юни тази 
година холандският цигулар ще представи 
невероятния си спектакъл пред близо 22 000 
български почитатели на два концерта в 
София, като се превърна в първия 
изпълнител, продал зала „Арена Армеец” за 
три дни.

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

08  юни -  
20:00

ФИЛИП КИРКОРОВ
ПРЕМИЕРА
"Neъ Project "Я+R" второе Я”

НДК, Зала 1

Поп краля на руската поп музика ще 
представи новото си шоу "New Priject "Я+R" 
второе Я” (“Второто ми аз”) премиерно в 5 
български града през юни. 
Концертът ще включва както най-обичаните 
хитове на артиста, така и най-новите песни, 
“счупили” рекордите на руските радио 
класации, като “Цвет настроения синий” , 
“Ибица”и др.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

08 - 09  юни - Sofa Cofee Festval 2019 New ME IA Studiim Основната програма на Sifia niffee Femtvaa ви
предлага да се потопите в света на кафето от 
10 до 20 часа на 08.06.2019 г. Ще имате 
уникалната възможност да се срещнете с най-
големите производители на кафе, да научите 
интересни факти за ободряващата напитка - 

София.  „Бъкстон“  33
httpm://www.facebiik.cit/even
tm/526874784391783/

https://www.facebook.com/events/526874784391783/
https://www.facebook.com/events/526874784391783/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.ndk.bg/
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как и къде расте; как се обработва и приготвя;
да опитате различни вкусове и блендове от 
цял свят; да видите и изберете най-добрата 
машина за кафе - за дома, офиса, 
заведението или хотела, с която да 
сюрпризирате приятно гостите и семейството 
си. 
Вторият ден на Sifia niffee Femtvaa ще бъде 
на 09.06.2019 г. от 10 до 18 часа. В края на 
втория ден ще бъде изтеглена томбола с 
множество награди: специални пакети кафе 
от цял свят, кафемашини, консумативи и още 
много подаръци за всички закупили билет.

09  юни  -  
19:00

Филхармоници и приятели IV
Зала „България” 

Дитер Флури - флейта
Жак Ибер - Концерт за флейта и оркестър
Гергана Иванова - флейта
Пендерецки - Концерт за флейта и оркестър
Светломир Здравков – диригент

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

09  юни -  
16:00

КОРСАР Софийска опера и балет

Балет от Адолф Адам
Диригент БОРИС СПАСОВ
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене: 2 часа
Антракт: 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

09  юни -  
11:00

„ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА“ ЗА ДЕЦА Софийска опера и балет

Опера от Волфганг Амадеус Моцарт - 
адаптирана версия за деца
Сцена: Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 
30.
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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09  юни  Детско планинско колоездене 
HOME MOUNTAIN BIKE CUP – Витоша, Драгалевци

Витоша, Драгалевци
www.mifia2018.bg

 09  - 10 юни Бакхус StrEAT Fest!

Пазари Възраждане ЕАД

Женския пазар / The 
Witen'm Market - от
ул. "Цар Симеон" до ул. 
"Св. Св. Кирил и 
Методий".

Запазете си уикенд в  София на 9 и 10 юни,
защото  ще  бъде  вкусно,  шумно,  весело  и
пивко 

Това  е  най-големия  гурме  фестивал  на
открито - Бакхус StrEAT Femt! Вече с опит, този
път ще бъде по-голямо и по-весело, с повече
щандове и с повече дни и повече хора!

През  целия  уикенд  -  любими  ресторанти  с
международна  и  авторска  кухня,
занаятчийски  вина,  интересни  продукти  на
български  производители,  крафт  бира,
майсторски  хляб,  сладоледи  и  сладки
изкушения,  специално  кафе,  разбира  се  и
превъзходна  скара,  както  летни  коктейли,
детски кът, джаз банда на живо, следобедно
парти с гост-диджеи и др.
На 9 юни през деня ще може да слушате на
живо  десетчленния  състав  на  Angea'm  Gipmy
Orchemtra, а на 10 юни за доброто настроение
ще  се  погрижи  суинг  септет  начело  с  Вили
Стоянов - тромбон.
Събитието е с вход.

София, Женски пазар
www.bacchum.bg/eventm/mhiw
www.pazari-vazrajdane.cit/
httpm://www.facebiik.cit/
JenmkiPazar/

10 - 15  юни Изложба на ученици от 51-во СОУ
„Елисавета Багряна”

ОКИ „Красно село” - 
централно фоайе Изложба

София,
бул. „Цар Борис III” 41
www.iki-kramnimeai.cit

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.pazari-vazrajdane.com/
http://www.bacchus.bg/events/show
https://www.facebook.com/JenskiPazar/
https://www.facebook.com/JenskiPazar/
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11 юни -  цял
ден   

Втори  Футболен  турнир  -  Район
Нови  Искър  с  участието  на
районите  около  Северната
тангента

Район Нови Искър Нови Искър
www.  mifia2018.bg  

12  юни  -  
19:00 Квартет Фрош и Евгени Божанов Зала „България” 

Струнен квартет ФРОШ
ЕВГЕНИ БОЖАНОВ - пиано
МИЕ МИКИ - акордеон
Х. Пърсел – Фантазии за четири гласа
Д. Шостакович – Клавирен квинтет оп.57, сол
минор
А. Пиацола – 5 пиеси за соло акордеон
А. Пиацола – Концерт за пиано, акордеон и
струнен квартет Acincagua
А. Пиацола - Танга

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

12  юни  -  
19:00

СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ
– Франкьор, Брамс, Шуберт Камерна зала „България” 

На  12  юни  в  Камерна   зала  „България“  с
творби  от  Бокерини,   Франкьор,  Брамс  и
Шуберт, българската публика  за  първи път
ще чуе   изтъкнатия   руски     виолончелист
Кирил    Родин    в  партньорство   с  нашата
известна  пианистка   Жени  Захариева  и  на
Павел  Златаров-концертмайстор  на
Софийската  филхармония.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

12  юни – 
19:00 Фолклорен концерт ОКИ „Красно село” - 

парково пространство

София,
бул. „Цар Борис III” 41
www.iki-kramnimeai.cit

12  юни -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина 
www.dk-imkar.cit

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofia2018.bg/
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13  юни  -  
19:00

Цикъл „Картини от една изложба“

Зала „България” 

Бернхард  Крусел  -  Kонцерт  за  кларинет  и
оркестър оп.11
Волфганг Амадеус Моцарт – Концерт за пиано
и оркестър ми бемол мажор К 482
Модест Мусоргски  / Лео  Фунтек – „Картини
от една изложба“
Диригент: УРОШ ЛАЙОВИЦ
Солист: БОРИСЛАВ ЙОЦОВ, кларинет
ПЛАМЕНА МАНГОВА, пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

13  юни -  
19:00 КНЯЗ ИГОР Софийска опера и балет

КНЯЗ ИГОР - Опера от Александър Бородин
Режисьор ПЛАМЕН КАРТАЛОВ
Диригент ПАВЕЛ КЛИНИЧЕВ 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

13  юни -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина 
www.dk-imkar.cit

13  юни -  
19:00

ТАНЦОВИ НЕОБОЗРИМОСТИ ОКИ ДК „Искър”, 
Концертна зала

Танцов спектакъл на студенти и 
преподаватели 
от специалност "Съвременна хореография"
на ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград
Вход свободен

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

14  юни Концерт  на  смесен  камерен  хор
„Средец” – София ОКИ „Красно село” Диригент Александър Куюмджиев

София,
бул. „Цар Борис III” 41
www.iki-kramnimeai.cit

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/


Календар на събитията 2019

14  юни -  
18:30 Концерт на „Симфониета „София“  ОКИ„Надежда“,

Концертна зала

Гост – диригент Агона Чопи – Косово                  
съвместен проект на НБУ и ОКИ „Надежда“ София, бул.”Ломско шосе” 2

www.iki-nadejda.cit

14  юни -  
18:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и квартет „Славей“

Открита  сцена  пред
Регионален  исторически
музей 

София, пл. Бански 1
www.mifiahimtirytumeut.bg
www.iki-nadejda.cit

14  юни -  
19:00

ЖИЗЕЛ Софийска опера и балет

Балет по музика на Адолф Адам 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 2:30
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

15  юни -  
19:00 КНЯЗ ИГОР Софийска опера и балет

Опера от Александър Бородин
Режисьор ПЛАМЕН КАРТАЛОВ
Диригент ПАВЕЛ КЛИНИЧЕВ 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 3:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

15  юни -  
11:00

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА Софийска опера и балет

Музика Александър Райчев
Сцена: Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 
30.
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години
Купете билети

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

5  юни -  
19:00

ОРГАНОВА ПАЛИТРА Зала „България” Янка Хекимова, орган 
В  програмата:  Й.  С.  Бах,  В.  А.  Моцарт,  Ц.
Франк, Ф. Менделсон-Бартолди,
Ф. Лист и др.
Janka Hekitiva Organ
Wirkm by J. S. Bach, W. A. Mizart, nemar Franck,

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofiahistorymuseum.bg/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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Feaip Mendeammihn-Barthiady, Ferenc Limzt

15  юни –
10:00 – 20:00 Фестивал на азиатската култура Борисовата градина

Третото  издание  на  превърналия  се  вече  в
традиция  ежегоден  Фестивал  на  азиатската
култура ще представи  изкуството и културата
на 16 държави от континента на изгряващото
слънце и ще се състои на 15 юни от 10 до 20
ч. на Лятната естрада и прилежащите алеи в
Борисовата  градина.  Фестивалът е
организиран по инициатива на посолство на
Индонезия  в  България и  тази  година  е
посветено  на  благородната  кауза  на
фондация  „За  Нашите  Деца“  -   сигурна
семейна среда за всички деца и подкрепа на
родителите още от първия миг на раждането
на  детето.  Средствата  от  събитието
организацията  ще  инвестира  в  подкрепа  на
уязвими  семейства  в  риск  от  раздяла  и  ще
спаси  от  изоставяне  поне  15  деца  в  ранна
възраст

София, Борисова градиа
http://artmifia.bg/bg/eventm/
2019/06/15/16-dyrjavi-it-azija-
predmtavjat-izkumtviti-i-
kuaturata-mi-v-mifija

15  юни -  
11:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и Адриана Бенова

Открита  сцена  пред
Регионален  исторически
музей 

София, пл. Бански 1
www.mifiahimtirytumeut.bg
www.iki-nadejda.cit

15 – 16 юни OM Yoga Shoъ II – в Борисовата 
градина Борисовата градина

София, Борисовата градина
www.mifia2018.bg

15 – 16 юни
Обиколка на Витоша 100 км – 
супермаратон и колоездене по 
трасе около Витоша  

около Витоша  
София, Витоша
www.mifia2018.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofiahistorymuseum.bg/
http://artsofia.bg/bg/events/2019/06/15/16-dyrjavi-ot-azija-predstavjat-izkustvoto-i-kulturata-si-v-sofija
http://artsofia.bg/bg/events/2019/06/15/16-dyrjavi-ot-azija-predstavjat-izkustvoto-i-kulturata-si-v-sofija
http://artsofia.bg/bg/events/2019/06/15/16-dyrjavi-ot-azija-predstavjat-izkustvoto-i-kulturata-si-v-sofija
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15 – 16 юни Мисловни игри в парк Ротонда, 
организирани от асоциация СУЛЮ Банкя, парк “Ротонда“ Столична  община

Район  „Банкя”

16  юни -  
19:00 КЛАСИКАРТ – ФАВОРИТИ Зала „България” 

КласикАрт струнен квартет и ансамбъл
Концерт Фаворити
С участието на Виктория Цоцкова – пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

16  юни -  
16:00

ЗОРБА ГЪРКЪТ Софийска опера и балет

Балет от Микис Теодоракис 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 1.
Времетраене 2:00
Антракти 1

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

16  юни -  
11:00

ИСТОРИЯ С ПАТОЦИ, МЕЧО И ЛИСА Софийска опера и балет

Георги Костов
Сцена: Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 
30.
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години
Купете билети

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

16  юни -  
20:00

MANOWAR - THE FINAL BATTLE 
TOUR 2019 Зала „Арена Армеец”

 MANOWAR се завръщат в София с 
ексклузивно шоу от феноменалното си 
прощално световно турне The Finaa Battae 
2019. Дългоочаквано завръщане след почти 
10 години.
Метъл бандата е носител на множество 
златни и платинени награди, има над 35 
турнета като водеща група с продадени 
между 10 и 50 хиляди разпродадени места.

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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17 юни Световния ден за борба със сушата 
и опустиняването

Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

18 - 19 юни СтолицаЛитература (2019)

Червената къща, 
Павилион 19, 
Библиотеката по 
англицистика и 
американистика на СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
Столична библиотека

През  2019  г.  СтолицаЛитература  ще
реализира  единадесетото  си  издание  със
специален  фокус  върху  съвременна
имигрантска  литература.  В  него  ще  се
включат  писатели  и  редактори  на  книги  по
темата,  както  и  литературни  мениджъри  на
организации и събития,  които с работата си
подобряват климата за преводна литература
и  обръщат  специално  внимание  на  света  в
контекста на най-голямата мигрантска криза
от  Втората  световна  война  насам.
Литературни  професионалисти  от  България,
Германия, Ирландия, Великобритания и САЩ
ще  участват  в  разнообразна  програма  от
събития,  внимателно  планирани,  така  че  да
обслужват  нуждите  както  на
професионалната столична публика, така и да
привличат широката и младежка аудитория.

София,
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

httpm://ekf.bg/pagem/page/76/

18 юни -  
20:00

КУБАНСКИ КАЗАШКИ ХОР НДК, Зала 1  Най-старият музикално-танцов ансамбъл на 
Русия - световноизвестният Кубански казашки
хор ще направи първото си турне в България.
Хорът е основан преди 207 години под името 
Черноморски военен певчески хор.
 В състава на ансамбъла са над 100 души - 
певци, певици, танцьори и музиканти. 
Художествен ръководител и главен диригент 
на хора е - проф. Виктор Захарченко.
 За концертите пред българската публика ще 
дойде пълният състав от певци, музиканти  и 

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.ndk.bg/
https://ekf.bg/pages/page/76/
http://earthandman.org/
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танцьори и всички солисти. Избрана е 
програма "Най-доброто за 200 години". 

18  юни  -
18:00

Концерт на квартет Големинов
ОКИ „Красно село”,
зала 1 Програма: 

Димитър Тъпков и Дмитрий Шостакович

София,
бул. „Цар Борис III” 41
www.iki-kramnimeai.cit

18 – 19 юни Възраждане Фест - финали градско
първенство  в 4 спорта

Комплекс  Спортна  София
зона Б5

София, Зона Б5
www.  mifia2018.bg  

19 юни Ден на Дарителя 
Национален музей 
"Земята и хората" Временна изложба „Нови постъпления”, 

връчване на свидетелства на дарители

София, бул. "Черни връх" 4
http://earthandtan.irg/

19  юни -  
19:00 Пролетна палитра Камерна зала „България” 

Богдана Попова  /пиано/, Александър Сомов /
виолончело/.
В  програмата:  Клод  Дебюси  -  Соната  за
виолончело и пиано,
Франк Бридж - Три пиеси,
Бохуслав  Мартину  -  Вариации  на  тема  от
Паганини, Лудвиг ван  Бетовен - Соната №2
Люкас Фос – Капричио

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

19  юни -  
19:30 ВОЙНА И МИР – Кварто Квартет Зала „България” 

Шостакович – струнен квартет Ni. 8
Чайковски – струнен квартет Ni. 1
Кварто Квартет
Shimtakivich – String Quartet Ni. 8
Tchaikivmky — String Quartet Ni. 1
Quarti Quartet

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://earthandman.org/
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19 - 24  юни 23-ти Международен фолклорен 
фестивал "Витоша 2019"

Градска градина и 
открита сцена в кв. 
„Павлово”

През годините МФФ „Витоша” се утвърждава
като едно от значимите събития на Столична
община.  През  изминалите  22  издания  на
фестивала  са  присъствали  повече  от  300
ансамбли от цял свят, като участие са взели
професионални ансамбли от над 25 държави.
През 2016 г. в град Сеул, Южна Корея, МФФ
„Витоша” получава найголямото признание –
„Най-добър  фестивал  за  2016  г.”  От  20-то
юбилейно  издание  на  Международен
фолклорен  фестивал  „Витоша”  през  2016  г.,
той придобива конкурсен характер.

София,
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

20  юни  -  
19:00 РОМАНТИЧНИЯТ ХХ ВЕК Зала „България” 

Ерих  Корнголд  –  Концерт  за  цигулка  и
оркестър
Дмитрий Шостакович – Симфония 1
Диригент  ДАВИД КРЕШЕНЦИ
Солисти: ЯНА ДЕШКОВА, цигулка

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

20  юни   -
19:00

Концерт на квартет Големинов Централен военен клуб
Програма: Димитър Тъпков и Дмитрий 
Шостакович
Възможно е да се промени датата

София, бул. „Цар Освободител”
7

www.tiaitarycaubm.bg
www.iki-kramnimeai.cit

21 юни -  14
юли

Опера в парка 2019
В парка на Националната 
военна академия "Г. С. 
Раковски"

През 2019 г. традиционният фестивал „Опера 
в парка“ ще се проведе за десета поредна 
година. Спектаклите се представят в 
Националната Военна академия „Г. С. 
Раковски“. Чрез изнасянето на продукцията 
извън сградата на Софийската опера и балет в
сезон, в който културните институти са във 
ваканция, Операта осигурява възможност на 
жителите на гр. София да имат активен 
културен живот и през лятото, а гостите на 
града и туристите – да се насладят на 

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperamifia.bg
httpm://kuatura.mifia.bg/

caaendar/

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.operasofia.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.militaryclubs.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
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изкуството.

21  юни -  
20:00

ЮБИЛЕЕН ГАЛА КОНЦЕРТ 10 
ГОДИНИ „ОПЕРА В ПАРКА“

Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

В програмата: 
Популярни и любими фрагменти от шедьоври
на световната оперна класика.
Участват солисти хор и оркестър на 
Софийската опера и балет.
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

21  юни  -  
18:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и Яна Чакалска

Открита  сцена  парк
„Света Троица“ 

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

21  юни  -  
18:30 Концерт на „Симфониета „София“ ОКИ„Надежда“,

Концертна зала
Гост – диригент Кирил Ламбов

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

21  юни -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина 
www.dk-imkar.cit

21, 22 и 23 
юни

Международен  фестивал  за  деца
изпълнители  „Вярвай,  искай,
можеш”

 

Банкя На 23 юни ще се състои изнесен концерт от 11
до 14 часа в Минералния плаж на Банкя

Столична  община
Район  „Банкя”

21 юни -  
20:00

LORD OF THE DANCE НДК, Зала 1 Незабравимият спектакъл на Майкъл Флетли 
Lird if the  ance:  angerium Gatem отново ще
омагьоса българската публика.
Спектакълът продължава да вдъхновява 
публиката с невероятното съчетание на танци

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

http://www.dk-iskar.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.ndk.bg/
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с музика, като преплита традициите и 
съвремието в една класическа приказка, 
пресъздадена на сцената от изключително 
талантлив екип от танцьори.
 Шоуто не изостава и в техническо отношение
– на сцената присъства огромен плосък 
екран, специални ефекти при осветлението, 
танцуващи роботи и акробати от световна 
величина. 

21 юни -  
20:00 ЛИЛИ ИВАНОВА ресторант “Лебед”, 

Панчарево

Най-големите спортни зали в България ще 
бъдат сцена за концертите на Лили Иванова 
тази година. Публиката в София ще има шанс 
в три различни дати да посети събитията - на 
21-ви Юни ще се състои концертът на открито
на сцената в своеобразния летен театър на 
София, в ресторант Лебед, Панчарево, а на 8-
ми и 9-ти Декември ще бъдат 2 поредни 
концерта в зала 1 на НДК в София.

София, Панчарево

22  юни -  
11:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и квартет „Славей“

Открита  сцена  „Северен
парк“ 

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

22  юни -  
19:00

Джаз формация „София“ гостува 
на театър „София“ с концертна 
програма

Театър „София“

София, бул. „Янко Сакъзов“ 23А
www.iki-nadejda.cit

22  юни -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина 
www.dk-imkar.cit

http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.oki-nadejda.com/
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22  юни -  
11:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  ЧЕРВЕНАТА
ШАПЧИЦА 

Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

 Музикална приказка от Александър 
Владигеров 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

22  юни -  
20:00 ОПЕРА В ПАРКА - ДОН ПАСКУАЛЕ Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

Опера от Гаетано Доницети
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

22 юни III Финал на детски игри 
„Атлетиката търси таланти“ 

Национален  стадион
„Васил Левски”

София,  бул.  „Евлоги  и  Христо
Георгиеви“  38
www.mifia2018.bg

23 юни -  
20:00

Концерт „Огнени струни“ НДК, Зала 1

ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ 2019
Солист: Неманя Радулович, цигулка
Ансамбъл  iubae Senm
Програма: Вивалди, Римски-Корсаков,  
Чайковски, Дворжак,  Хачатурян, сръбски 
фолклор

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg
www.cantumfirtumbg.cit

23  юни -  
11:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  „ВЪЛШЕБНАТА
ФЛЕЙТА“ ЗА ДЕЦА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

 
Опера от Волфганг Амадеус Моцарт - 
адаптирана версия за деца 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години 

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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23  юни -  
17:00

КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА ОПЕРАТА Софийска опера и балет Сцена: Малка сцена Вход: бул. "Дондуков" № 
30.

София,  бул.  „Княз  Ал.
Дондуков” 30
 www.iperamifia.bg

24  юни -  
20:00

ОПЕРА В ПАРКА - MAMMA MIA!  Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

Benny  Andermmin,  Björn  Uavaeum,  режисьор
Пламен Карталов 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

25  юни -  
20:00

ОПЕРА В ПАРКА - MAMMA MIA!  Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

Benny Andermmin, Björn Uavaeum, режисьор 
Пламен Карталов 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

25 юни - 05 
юли 

Малък сезон 2019 Театрална работилница 
„Сфумато”- в сградата и в 
парка пред театъра

Фестивал, с повече от шейсет събития, за най-
креативните  и  най-младите  в  изкуствата.
Танцови  и  театрални  пърформанси  и
представления,  литературни  и  поетични
четения,  сценични  прочити  на  съвременна
българска драматургия, концерти, прожекции
на  късометражни  и  пълнометражни  филми,
изложби и инсталации на визуални артисти,
дискусии  и  представяния  на  оригинални
творчески  идеи.  Фестивалът  кани  млади  и
утвърдени чуждестранни гости от  Германия,
Гърция,  Италия,  Литва,  Испания,  Румъния,
САЩ  и  други  страни.  Те  представят
институциите,  с  които  са  свързани,
творчеството и методите си, гостуват със свои
представления,  участват  в  дискусии  и
осъществяват творчески ателиета с български
артисти  и  по  този  начин  обогатяват

София,
httpm://kuatura.mifia.bg/
caaendar/

https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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българския контекст

25  юни – 
18:00 В памет на словото  ОКИ „Красно село”

Юбилейни  вечери  на  бележити
представители на 
българската  литература  –  60  години  от
смъртта на Илия Бешков

София,
бул. „Цар Борис III” 41
www.iki-kramnimeai.cit

26  юни -  
10:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  Премиера  -
ВЕСЕЛИТЕ МАЛЧУГАНИ Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

Малка сцена
София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

26  юни – 
18:00

Камерен  концерт  с  участието  на
Георги  Лазаров  –  цигулка,  Бистра
Вутова  виолончело  и  дуо
Артихармония  -  Евгени Николов -
цигулка и Татяна Майони - пиано 

ОКИ „Красно село”

Програма:  Корели  -  соната  за  две  цигулки,
виолончело и клавесин, Хендел - сюита за две
цигулки и виолончело, Моцарт - сюита за две
цигулки  и  виолончело,  Хайдн  -  Лондонско
трио №3 за две цигулки и виолончело, Елгар -
пиеса две цигулки, виолончело и пиано

София,
бул. „Цар Борис III” 41
www.iki-kramnimeai.cit

27  юни -  
10:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  „ВЪЛШЕБНАТА
ФЛЕЙТА“ ЗА ДЕЦА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

Опера  от  Волфганг  Амадеус  Моцарт  -
адаптирана версия за деца
Малка сцена
Сцена:  Парк  на  военната  академия  Г.  С.
РАКОВСКИ“
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

27  юни  -  
19:00

КАРТИНИТЕ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА Зала „България” 

Ернст  Шелинг  –  Симфонични  вариации  за
пиано и оркестър 
„ Импресии от живота на артиста“
Модест Мусоргски / Морис Равел – „Картини
от една изложба“
Диригент:  ГАБРИЕЛ БЕБЕСЕЛЕА
Солист: ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ,  пиано

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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28  юни -  
20:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  Премиера  -
КАРМИНА БУРАНА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

Балет по музика от КАРЛ ОРФ
Голяма сцена

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

28  юни -  
10:00

ОПЕРА В ПАРКА - ТРИТЕ ПРАСЕНЦА Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

Музика Александър Райчев
Малка сцена
Сцена:  Парк  на  военната  академия  Г.  С.
РАКОВСКИ“
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

28  юни -  
18:30 Концерт на „Симфониета „София“  ОКИ„Надежда“,

Концертна зала

Гост – диригент Огнян Митонов                            
Цикъл „Солисти от „Симфониета „София“

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

28  юни -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина 
www.dk-imkar.cit

29  юни -  
11:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и Яна Чакалска

ОКИ„Надежда“,
Концертна зала

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit

29  юни -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина 
www.dk-imkar.cit

http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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29  юни  -  
19:00

София квартет и Димитър Буров Зала „България” 

Специален гост на концерта на София квартет
е цигуларят Димитър Буров. 
В програмата ще прозвучат произведения от
 Менделсон, Брамс и Шостакович.

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  

29  юни -  
11:00

ОПЕРА В ПАРКА - МЕЧО ПУХ  Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

Детски мюзикъл от Андрей Дреников 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“
Цена на билети: 
деца - 10лв. 
възрастни - 10лв.
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

29  юни -  
20:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  КАРМИНА
БУРАНА 

Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

 Балет по музика от КАРЛ ОРФ 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

29  юни -  
19:30

Рут, Белослава и Миленита + Мила 
Роберт Клуб Маймунарника София, Борисова градина

29  юни

 Първа кино вечер в парк 
„Ротонда”. Прожекция на филма 
„Възвишение”. 
       

Банкя, парк „Ротонда”

Всяка събота до 31 август в парк „Ротонда” ще
се излъчват български филми. 
Кинопрожекциите ще са предхождани от 
късометражен филм. Музикални вечери ще 
се състоят преди киното с Марио Спасов и 
деца на музикалната педагожка Елисавета 
Попова

Столична  община
Район  „Банкя”

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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30 юни  -  
19:00

Концерт на КА „Софийски солисти”

„Премиери”
Зала „България” 

Диригент - Пламен Джуров
Солисти – 
Минчо Минчев -  цигулка, Николай Минчев – 
цигулка
Мирослав Димов - ударни
Програма:
Михаил Големинов  -  Четири пиеси .
Емил Табаков - Концерт за ударни и щрайх 
Майкъл Типет - Фантазия – концертанте по 
тема на Корели 
Гия Канчели - „Маленкая Данелиада”
Вход с билети

София, ул. „Аксаков ” 1 
www.  mifiaphiahartinic.cit  
www.iki-kramnimeai.cit

30  юни -  
11:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  ИСТОРИЯ  С
ПАТОЦИ, МЕЧО И ЛИСА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

 
Георги Костов 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

30  юни -  
20:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  КАРМИНА
БУРАНА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

 Балет по музика от КАРЛ ОРФ 
Сцена:  Парк  на  военната  академия  Г.  С.
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 82
www.iperamifia.bg

30 юни Планинско колоездене категория 
ХСО 

Княжевска  гора  и  Долна
станция на лифта

София, 
www.mifia2018.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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юни юни: Европейско първенство по 
водомоторни спортове – Панчарево Панчарево

София, Панчарево
www.mifia2018.bg

Всяка събота 
– 09:00 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За 
всеки желаещ без ограничение в пол и 
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски 
колички, както и с кучета на повод. *Основно 
трасе 5ktrun се намира в София, Южен Парк. 
Стартът и финалът са на централната алея 
пред паметника с птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg/

юни 
10.00 - 18.00 

Ден  на  бащата  в  Националния
военноисторически музей: Национален 

военноисторически музей

С  вход свободен и многобройни атракции в 
Националния военноисторически музей  ще 
се проведе Ден на бащата, посветен на 
специалната връзка между детето и бащата. 

София, ул. „Черковна“ 92,
www.tiaitarytumeut.bg

http://www.militarymuseum.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.5kmrun.bg/
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ЮЛИ
JULY

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

юли -  всяка 
събота

 Кино вечери в парк „Ротонда”. 
Прожекция на български филми     Банкя, парк „Ротонда”

Всяка събота до 31 август в парк „Ротонда” 
ще се излъчват български филми. 
Кинопрожекциите ще са предхождани от 
късометражен филм. Музикални вечери ще 
се състоят преди киното с Марио Спасов и 
деца на музикалната педагожка Елисавета 
Попова

Столична  община
Район  „Банкя”

03  юли  -
12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА 
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се 
отбелязват националния и официалните 
празници в република България. Официална
смяна на караула се извършва всяка първа 
сряда на месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. Дондуков" 
№ 2

www.premident.bg/

03 юли - 
19:00 или 
19:30

 „Остров на музиката“ - откриване  
Концерт на Джаз формация 
„София“ и квартет „Славей“

Лятна естрада  в 
„Борисова градина“ 

Концерт на Джаз формация „София“ при 
ОКИ „Надежда“
В концерта ще бъдат изпълнени авторски 
пиеси и джаз стандарти.

София, бул.”Ломско шосе” 2
www.iki-nadejda.cit
www.dkmredetm.cit

03 юли -  
20:00

DREAM THEATER НДК, Зала 1  Американските прогресив метъли  REAM 
THEATER ви канят на един бомбастичен 
концерт в София.
Той  е част от световното турне ' imtance 
Over Tite' по повод дългоочаквания 

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

http://www.president.bg/
http://www.dksredets.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.ndk.bg/
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четиринайсети студиен албум на групата. 
Шоуто ще бъде продължително, защото 
заедно с нови парчета, се очаква групата да 
изсвири и целия легендарен  ‘Metripiaim Pt. 
2: Scenem Frit A Metiryt по повод 20-ата 
годишнина от неговото излизане. 

03  юли -  
10:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  ВЕСЕЛИТЕ
МАЛЧУГАНИ Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

Малка сцена
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

04  юли -  
11:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  „ВЪЛШЕБНАТА
ФЛЕЙТА“ ЗА ДЕЦА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

Опера от Волфганг Амадеус Моцарт - 
адаптирана версия за деца
Малка сцена
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

04  юли -  
20:00

ОПЕРА В ПАРКА - СИЛФИДА Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

Балет от Херман Льовенскьолд 
Сцена:  Парк  на  военната  академия  Г.  С.
РАКОВСКИ“
Времетраене 1:40
Антракти 1

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

04  юли -  
19:00  „Танцувайте с нас“                               Резиденция „Лозенец“ 

Концерт на „Симфониета „София“ и Джаз 
формация „София“                                                
Диригент – Свилен Симеонов

София, ул. ‚Милин камък“ 61
www.iki-nadejda.cit

05  юли -  
20:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  МЛАДЕЖКИ
ОПЕРЕН КОНЦЕРТ Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

 С участието на Младежка филхармония от
НМУ„Любомир Пипков“
Сцена:  Парк  на  военната  академия  Г.  С.
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

05 - 07 юли "Ей ту Джаз" Фестивал 2019 “Южен Парк” II “Ей ту Джаз” Фестивал е най-големият 
международен форум у нас, София, Южен парк 

http://www.oki-nadejda.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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популяризиращ и развиващ джаза и 
импровизационната музика, член на 
Европейската джаз мрежа (Euripe Jazz 
Netwirk). Ще се проведе на 05, 06 и 07 юли 
2019 г. на открито в “Южен Парк” II, със 
свободен достъп до културното си 
съдържание. Реализирани са 8 поредни 
издания с представяне на най-ярките имена
от българската, европейската и световната 
джаз сцена пред над 120 000 души публика.
Събитието приоритетно представя млади 
дебютиращи музиканти, утвърдени 
български творци, живеещи зад граница, 
най-актуалните и нови продукции на 
артистите, както и детска образователна 
музикална работилница, творчески  срещи и
беседи, джем-сешъни за любители и арт-
базар с изделия на български творци от 
различни изкуства.

httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

05 юли  -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция
"Култура"

София, Борисова градина 
www.dk-imkar.cit

06  юли -  
11:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  ИСТОРИЯ  С
ПАТОЦИ, МЕЧО И ЛИСА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

 Георги Костов 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

06  юли -  
20:00

ОПЕРА В ПАРКА - СИЛФИДА Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

Балет от Херман Льовенскьолд 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“
Времетраене 1:40
Антракти 1

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

http://www.dk-iskar.com/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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6 юли  -  
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Борисова градина 

Съвместно със Столична община – дирекция
"Култура"

София, Борисова градина 
www.dk-imkar.cit

07  юли -  
11:00

ОПЕРА В ПАРКА - ТРИТЕ ПРАСЕНЦА Парк Военна академия „Г.
С. Раковски” 

 Музика Александър Райчев 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

07  юли -  
16:00

ТРИСТАН И ИЗОЛДА Софийска опера и балет

Опера от Рихард Вагнер
Диригент КОНСТАНТИН ТРИНКС
Режисьор ПЛАМЕН КАРТАЛОВ
Сценография МИОДРАГ ТАБАЧКИ
Костюми ЛЕО КУЛАШ 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 
1.
Времетраене 5:00
Антракти 2

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
30
 www.iperamifia.bg

07  юли – 10 
юли

СПОДЕЛЕТЕ МУЗИКАТА В ДВОРЕЦА 
ВРАНА 2019  
Откриване на фотоизлобжа и 
концерт

В градините на двореца 
Врана

И тази година Софийската филхармония и 
Столична община ви канят на музикална 
среща в красивото пространство на парка в 
двореца "Врана". От 7 до 10 юли ще имате 
въможност да е насладите на подбрана 
селекция от концерти с най-доброто от 
света на класиката.
Събитието е част от културния календар на 
Столична община.

София, 
булевард  „Цариградско  шосе“
381
www.mifiaphiahartinic.cit
httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

08 юли - 
 20:00 - 22:00

Споделете музиката в двореца 
Врана – Малка нощна музика 

В градините на двореца 
Врана

Малка нощна музика
Струнен квартет "Филхармоника"
Изтънчена селекция от камерни 
произведения на Моцарт, Бах, Менделсон, 
М. Големинов, Милчо Левиев, Астор 
Пиацола и др. ще прозвучат в изпълнение 

София, 
булевард  „Цариградско  шосе“
381
www.mifiaphiahartinic.cit
httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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на професионалистите от струнен квартет 
"Филхармоника". Най-младата камерна 
формация на Софийската филхармония е 
създадена от музиканти на водещи позиции
в оркестъра. В него участват 
концертмайсторите Павел Златаров и Иван 
Лалев, помощник-концертмайсторът Ана 
Иванова и първата виола Милена 
Златарова.

09 юли - 
18:00 -  20:00

Споделете музиката в двореца 
Врана – ПРИКАЗКА ЗА ПЕСЕНТА

В градините на двореца 
Врана

Приказка за песента
Софийската филхармония и Фортисимо 
Фамилия ви канят на среща с най-
мистериозния музикален инструмент - 
човешкият глас. Съвсем в духа на 
приказките на Фортисимо през това 
приключение преминават редица герои – от
принцеса, войници, джуджета и овчарче до 
котки и дори хора-птици. С участието на 
Милица Гладнишка, тенора Георги Султанов
и певци от Националния филхармоничен 
хор. Дирижира Славил Димитров.

София, 
булевард  „Цариградско  шосе“
381
www.mifiaphiahartinic.cit
httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

10 юли – 
20:00 -  22:00

Споделете музиката в двореца 
Врана – Менделсон в двореца

В градините на двореца 
Врана

Витална и жизнеутвърждаваща, музиката на
Менделсон намира най-естественото си 
място в парка на двореца "Врана". Сред 
красивия декор Софийската филхармония и 
Максим Ешкенази ще представят 
Увертюрата "Хебриди" и Италианска 
симфония N4. Очарователната цигуларка 
Зорница Иларионова ще се присъедини към
тях за Концерта за цигулка и оркестър в ми 
минор.
Софийска филхармония
диригент: Максим Ешкенази
солист: Зорница Иларионова - цигулка

София, 
булевард  „Цариградско  шосе“
381
www.mifiaphiahartinic.cit
httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
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Менделсон
Увертюра  Хебриди
Концерт за цигулка и оркестър в ми минор
Италианска симфония N4

08, 10 и 12 
юли – 11:00 -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ОКИ ДК „Искър”, северен 
вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с "Булекопак" АД

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

10  юли -  
10:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  ВЕСЕЛИТЕ
МАЛЧУГАНИ Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

 Малка сцена
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

10  юли -  
18:00

ТРИСТАН И ИЗОЛДА Софийска опера и балет

Опера от Рихард Вагнер
Диригент КОНСТАНТИН ТРИНКС
Режисьор ПЛАМЕН КАРТАЛОВ
Сценография МИОДРАГ ТАБАЧКИ
Костюми ЛЕО КУЛАШ 
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 
1.
Времетраене 5:00
Антракти 2

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
30
 www.iperamifia.bg

10  юли -  
19:00 BLACK STONE CHERRY Клуб Miptape 5

BLAnK STONE nHERRY с концерт в София!
Четворката от Кентъки ще представи 
актуалния си албум озаглавен „FAMILY 
TREE“ и най-доброто от своето творчество.
Нашумелите последователи на nreat, 
Muddy Waterm, Led Zeppeain и ZZ Tip идват 
за първи път у нас!

София, бул. “България“ 1, 
подлез Галерия

10  юли -  
19:30 Цикъл "Остров на музиката"

Лятна естрада в  Борисова
градина

Концерт на Софийски духов оркестър при 
ОКИ ДК „Искър“.Съвместно с ОКИ ДК 
"Средец"

София, Борисова градина
www.iki-nadejda.cit

http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ  ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

Диригент ще бъде Васил Делиев. 
Програмата  на  концерта  ще  съдържа
класически  и  популярни  произведения  от
български и световни композитори.

www.dkmredetm.cit

11  юли -  
10:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  ВЕСЕЛИТЕ
МАЛЧУГАНИ Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

 Малка сцена
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

12  юли -  
19:00

БАРОК И ДЖАЗ

Концерт на КА „Софийски солисти”

Софийска градска 
художествена галерия

Гост – диригент:  Любомир Денев
Солист: Еделина Кънева - сопрано  и 
Венцислав Благоев – тромпет
Програма: произведения от Бах, Хендел, 
Пърсел, Гершуин, Денев, американски 
спиричуъли
 Вход с билети

София, ул. „ген. Гурко“ 1
www.mghg.bg/
www.iki-kramnimeai.cit

12  юли -  
10:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  „ВЪЛШЕБНАТА
ФЛЕЙТА“ ЗА ДЕЦА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

Опера от Волфганг Амадеус Моцарт - 
адаптирана версия за деца
Малка сцена
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

12  юли -  
18:00

ПАРСИФАЛ Софийска опера и балет

Опера от Рихард Вагнер 
Диригент КОНСТАНТИН ТРИНКС
Режисьор ПЛАМЕН КАРТАЛОВ
Сценография НУМЕН + ИВАНА ЙОНКЕ
Костюми СТАНКА ВАУДА
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” 1.

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
30
 www.iperamifia.bg

12 юли - 
18:30

Концерт на Джаз формация 
„София“ и Красимир Андреев

Лятна естрада „Борисова 
градина“ 

София, Борисова градина
www.iki-nadejda.cit

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.dksredets.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sghg.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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12  юли -  
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ  ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

 Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция
"Култура"

София, Борисова градина
www.dk-imkar.cit

12 - 14 юли
цял ден

Витоша  Home  Mountain  и
Държавно  първенство  по  Ендуро
колоездене 

из Витоша

София, Витоша
www.  mifia2018.bg  

13  юли -  
12:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  „ВЪЛШЕБНАТА
ФЛЕЙТА“ ЗА ДЕЦА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

 Опера от Волфганг Амадеус Моцарт - 
адаптирана версия за деца 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg

13 юли Музикална  и кино вечер Банкя, парк „Ротонда”

В парк „Ротонда” ще се излъчи филмът ”Баш
майстора”, а преди него   Музикална вечер 
и представяне на книгата на дъщерята на  
актьора от филма Кирил  Господинов.  

 Столична  община
Район  „Банкя”

13  юли -  
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ  ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

 Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция
"Култура"

София, Борисова градина
www.dk-imkar.cit

13 юли - 
11:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и Русана Христова

Открита  сцена  пред
Регионален  исторически
музей 

София, пл. „Бански“ 
www.iki-nadejda.cit

13  - 21 юли

Традиционни  Празници  на
минералната  вода,  здравето   и
дълголетието Горешляци 2019.

Банкя Столична  община
Район  „Банкя”

http://www.sofia2018.bg/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.operasofia.bg/
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14  юли -  
11:00

ОПЕРА  В  ПАРКА  -  ЧЕРВЕНАТА
ШАПЧИЦА Парк Военна академия „Г.

С. Раковски” 

 Музикална приказка от Александър 
Владигеров 
Сцена: Парк на военната академия Г. С. 
РАКОВСКИ“
Спектакълът е подходящ за деца от 3 до 12 
години

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 

82
www.iperamifia.bg
www.iperamifia.bg

14  юли -  
20:00

КАРМЕН, РАПСОДИЯ В СИНЬО  НДК – окрита сцена

 Балети  по  музика  на  Бизе-Шчедрин  и
Джордж Гершуин
Сцена: НДК - ОТКРИТА СЦЕНА
Времетраене - 2:20
Антракти – 1

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

14 юли - 
18:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и Яна Чакалска

Открита сцена район 
Банкя 

Столична  община
Район  „Банкя”
www.iki-nadejda.cit

15  юли -  
20:00

ЗОРБА ГЪРКЪТ НДК – окрита сцена

 Балет от Микис Теодоракис
Сцена: НДК - ОТКРИТА СЦЕНА
Времетраене 2:00
Антракти 1

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

15  юли Храмов празник с Божествена Света
Литургия Банкя

Храмов празник с Божествена Света 
Литургия в храм „Свети Кирик и Юлита”, 
курбан от район „Банкя” за добруването на 
града

Столична  община
Район  „Банкя”

15, 17  и 19 
юли – 11:00 -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ОКИ ДК „Искър”, северен 
вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с "Булекопак" АД

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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16  юли -  
20:00

КАРМИНА БУРАНА 
НДК – окрита сцена

 Балет по музика от КАРЛ ОРФ
Сцена: НДК - ОТКРИТА СЦЕНА

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

16  юли

Традиционна среща на 
дълголетниците от Банкя с  
районното ръководство Банкя Столична  община

Район  „Банкя”

17  юли -  
19:00 nOMBInHRIST - метъл Клуб Miptape 5

Концертът ще представи най-доброто от 
творчеството и деветия албум на бандата 
ONE FIRE, който се очаква да види бял свят 
на седмо число от предния месец. Не 
пропускайте това електро-индъстриъл 
метъл-хардкор дарк шоу на лидерите в този
стил: nOMBInHRIST!

София, бул. “България“ 1, подлез
Галерия

17  юли – 
19:30 Концерт на Етно проект „Белонога“ Банкя - парк „Ротонда”

Концерта включва пиеси от двата албума с 
участието на: Гергана Димитрова – Белонога
- вокал и гъдулка, Костадин Генчев - кавал, 
Виолета Петкова - гъдулка,
Петър Миланов - китари, Петър Тодоров – 
перкусия.
Съвместно с ОКИ ДК "Средец"

Столична  община
Район  „Банкя”
www.dkmredetm.cit

18 - 23 юли
цял ден

 Световно първенство по модерен 
петобой за младежи и девойки до 
17 и до 19 г. 

Национална Спортна 
Академия „Васил Левски“

София, Студентски Комплекс
www.mifia2018.bg

18 юли 18  юли  –  182 години  от
рождението на Васил Левски

httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

http://www.sofia2018.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.dksredets.com/
http://www.ndk.bg/
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18  юли -  
19:00 НАБУКО (концертна версия)  Софийска опера и балет

Опера от Джузепе Верди
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 
1.
Времетраене 2:30
Антракти 1

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
30
 www.iperamifia.bg

18 юли -  
20:00 МАЙКЪЛ БОЛТЪН НДК, Зала 1

10 години след последния си концерт у нас
Майкъл Болтън отново пристига в България,
за  да  зарадва  своите  многобройни
почитатели. Концертът му на 18 юли е част
от световното турне на певеца.

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

19 юли  Фолклорен фестивал  „Витоша” в 
парк „Ротонда” Банкя - парк „Ротонда” Столична  община

Район  „Банкя”

19 юли - 
18:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и Яна Чакалска

Открита  сцена  пред
Регионален  исторически
музей

София, пл. „Бански“
www.iki-nadejda.cit

19  юли -  
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ  ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

 Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция
"Култура"

София, Борисова градина
www.dk-imkar.cit

20  юли -  
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ  ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

 Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция
"Култура"

София, Борисова градина
www.dk-imkar.cit

20 юли - 
11:00

Концерт на Джаз формация 
„София“ и Яна Чакалска

Открита  сцена  пред
Регионален  исторически
музей

София, пл. „Бански“
www.iki-nadejda.cit

http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
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20 – 26 юли 180° - лаборатория за иновативно 
изкуство

“Фабрика 126”, Гьоте 
институт, Борисова 
градина, открити локации

180 градуса е не само фестивал, но и 
платформа/лаборатория за съвременна 
музика, танц, театър, дизайн и архитектура. 
180 градуса е експеримент, който 
провокира изкуството, публиката, артистите 
и пространството. Мисията на екипа на 180 
градуса е да предостави условия на млади 
артисти да развиват иновативните си 
творчески идеи и да привлече нова публика
за тяхното изкуство. От 2014 г. тези събития 
разнообразяват столичната културна сцена 
и предоставят по-широк и разностранен 
избор на публиката през летния сезон. 
Идеята на фестивала е обмен на знание, 
креативни похвати и новости на 
международната сцена между 
чуждестранни и български 
професионалисти в сферата на 
съвременното изкуство!

София,
httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

20 - 31 юли
цял ден

Отборно първенство за незрящи и 
слабовиждащи шахматисти Хотел  Маринела  

София, кв. „Лозенец”

www.  mifia2018.bg  

20 юли
Ретропарад на ретроавтомобили и
Ретроконцерт

Банкя Вечерта  - прожекция на филма „Бай Ганьо в
Банята”. Сцена от филма е заснета в Банята 
в Банкя.

Столична  община
Район  „Банкя”

21  юли -  
19:00 ТУРАНДОТ Софийска опера и балет

Опера от Джакомо Пучини
Сцена: Голяма сцена Вход: ул. „Врабча” № 
1.
Времетраене - 3:00
Антракти – 2

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
30
 www.iperamifia.bg

http://www.sofia2018.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
http://www.operasofia.bg/
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21 юли  
цял ден Витоша  Летен  Фест  -  ДП  по

маутинбайк и Спортен Празник 
на хижа Момина скала

София, хижа Момина скала
www.  mifia2018.bg  

21 юли Пленер на художниците, свързани с
галерия „Тандра” и Банкя Банкя Столична  община

Район  „Банкя”

22, 24  и 26 
юли – 11:00 -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ОКИ ДК „Искър”, северен 
вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с "Булекопак" АД

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

24  юли -  
19:30

Концерт на Ирене Васкес и нейния
латино бенд Лятна естрада в  Борисова

градина

Ирене  Васкес  е  гореща  латино  певица,
която  включва  в  своя  репертоар
традиционни  и  съвременни  кубински
хитове,  както  и  латиноамерикански  и
испански песни. Изпълненията на групата са
енергични  и  завладяват  публиката  със
своите  оригинални  аранжименти,
спонтанна емоционалност и динамика.
Групата  е  в  състав:  Ирения  Васкес  Баге  -
вокали и пиано , Хесус Мария Пабло Ромеро
-Ел  Кийо  -  кахон  ,  Luim  -  маракаси,  Христо
Ганев – конга, Дилян Давидков -  тромпет.

София, Борисова градина
www.dkmredetm.cit

26  юли -  
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ  ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

 Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция
"Култура"

София, Борисова градина
www.dk-imkar.cit

http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.dksredets.com/
http://www.sofia2018.bg/
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27  юли -  
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ  ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

 Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция
"Култура"

София, Борисова градина
www.dk-imkar.cit

29 и 31 юли 
и 02 август
11:00 - 13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ОКИ ДК „Искър”, северен 
вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с "Булекопак" АД

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

31  юли -  
19:30

Концерт  на  формация  „Trio  &
Gingyfeel“

Лятна естрада в  Борисова
градина

Музикантите, добре познати на българската
публика  от  формациите  „Spectrut
Enmetbae“, „Ginger Griive“, „Aciumtc Siua“,
„Para  Hit  Jazz“  ,  се  обединяват  около
финеса  на  вокалното  изпълнение,  страстта
на акордеона и ритъма на контрабаса в това
интересно трио. Репертоарът е суинг,  боса
нова,  джази аранжименти на  поп  песни  и
френски шансони.
Формация  "Trii  &  Gingyfeea"  е  в  състав:
Боряна Йорданова - вокал ,  Илко Градев -
акордеон и Влади Михайлов – контрабас

София, Борисова градина
www.dkmredetm.cit

юли - август

Спортът – модерен живот, II 
фестивал и футболен турнир 
„Витоша къп“ – Железница Железница

София, Железница
www.mifia2018.bg

Всяка събота 
– 09:00 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За 
всеки желаещ без ограничение в пол и 
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски 
колички, както и с кучета на повод. 
*Основно трасе 5ktrun се намира в София, 
Южен Парк. Стартът и финалът са на 
централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.5kmrun.bg/
http://www.dksredets.com/
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АВГУСТ
AUGUST

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

14 май – 01 
септември 2019 
г.

„Археология на София и 
Софийско“  - изложба

Регионалния  исторически
музей – София

Ежегодна  изложба,  организирана  от
Регионалния исторически музей – София.
През 2019 г. се реализира за пети пореден
път. Основната й цел е представянето на
резултатите  от  проучванията  през
предходния археологически сезон, както и
експонирането на най-значимите находки.
Aрхеологически  разкопки  на  територията
на София и региона са водени на общо 16
обекта през изминалата 2018 г. Разкриват
се  части  от  фортификация,  основи  на
сгради  и  помещения,  останки  от  улични
настилки,  водопроводи,  както  и
некрополи  с  различни  типове  гробни
съоръжения.  В  изложбата  през  годините
са  показвани  материали  и  резултати  от
над 50 археологически проучвания. 

София, пл. Бански 1
www.mifiahimtirytumeut.bg

юли - август:

Спортът – модерен живот, II 
фестивал и футболен турнир 
„Витоша къп“ – Железница Железница София, Железница

www.mifia2018.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiahistorymuseum.bg/


Календар на събитията 2019

01- 31 август

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА И 
УЧЕНИЦИ КЪМ НАЦИОНАЛНА 
ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 
(ЛАДУ) девето издание

НХА, Регионален 
исторически музей-
София, театър „София“, 
Летище София и др. 

ЛАДУ е дългосрочен културно-
образователен проект. Вече 9 години, 
през август, средно 200-300 деца (между 6
и 15), от всички квартали на София, се 
включват в Лятната академия. Всеки ден, 
от 9.00 до 18.00 часа, под ръководството 
на студенти-художници, те се занимават с 
рисуване, живопис, графика, скулптура, 
керамика, мозайка. Посещават музеи и 
галерии, участват в хепънинги в 
публичното пространство, срещат се с 
изявени артисти и формират траен 
интерес към изкуството. Те са нашата 
потенциална бъдеща публика. Част от тях 
се ориентират към средните художествени
училища и се връщат в НХА като студенти. 
Проектът завършва с голяма изложба в 
галерия „Академия“.

httpm://kuatura.mifia.bg/caaendar/

август – всяка 
събота

 Кино вечери в парк 
„Ротонда”. Прожекция на 
български филми       

Банкя, парк „Ротонда”

Всяка събота до 31 август в парк „Ротонда”
ще се излъчват български филми. 
Кинопрожекциите ще са предхождани от 
късометражен филм. Музикални вечери 
ще се състоят преди киното с Марио 
Спасов и деца на музикалната педагожка 
Елисавета Попова

Столична  община
Район  „Банкя”

август
3-то Издание на Мобилна 
изложба „София Фото Спорт 
2019“ 

Градска градина Мобилна изложба
София, Градска градина
www.mifia2018.bg

 02 август -
 11:00 - 13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"
 ОКИ ДК „Искър”, северен 
вход

Безплатни творчески занимания за деца 
на открито
Съвместно с "Булекопак" АД

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23

http://www.sofia2018.bg/
https://kultura.sofia.bg/calendar/
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www.dk-imkar.cit

 05, 07 и 09 
август -11:00 - 
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ОКИ ДК „Искър”, северен 
вход

Безплатни творчески занимания за деца 
на открито
Съвместно с "Булекопак" АД

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

06 август - 11:00 Ден на Милосърдието 
Национален музей 
"Земята и хората" 74 години от атомната бомбардировка в  

гр. Хирошима.

София, бул. "Черни връх" № 4
www  .earthandtan.irg  

07 август - 12:00
ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА 
КАРАУЛА ПРЕД 
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се 
отбелязват националния и официалните 
празници в република България. 
Официална смяна на караула се извършва 
всяка първа сряда на месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. Дондуков" № 2
www.premident.bg

07 август -  19:00 Концерт на група „Spectrum“
Лятна естрада в  Борисова
градина

От  самото  си  създаване  през  2012  г.
музиката на  група  „Spectrut“  съчетава
джаз, етно, поп, фънк и бийтбокс. 
Многобройни  са  и  сътрудничествата  на
„Spectrut“с  най-значимите  български
композитори и изпълнители в сферата на
джаза,  фолклора,  поп  музиката  и  рока.
Певците  от  „Spectrut“ са  артисти  с  ярко
сценично  присъствие  и  енергия,
обединени  в  обща  цел  –  да  създават
качествено  и  естетически  издържано
изкуство,  показвайки  съвременното  лице
на българската акапелна музика. Групата е
в  състав:  Боряна  Йорданова  –  сопран,
Весела Морова – алт,

София, Борисова градина
www.dkmredetm.cit

http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.earthandman.org/
http://www.dksredets.com/
http://www.president.bg/
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Наско  Кулински  –  тенор,  Янко  Янков  –
баритон, Константин Бейков – бас.

12,  14  и  16
август  -11:00  -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ОКИ ДК „Искър”, северен 
вход

Безплатни творчески занимания за деца 
на открито
Съвместно с "Булекопак" АД

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

12 - 15 август

Бадминтон  –  олимпийска
квалификация  и  открит
шампионат на София – ще се
уточни

София,
www.mifia2018.bg

14 август -  19:00
Концерт  на  Весела Морова и
джаз бенд

Лятна естрада в  Борисова
градина

Светло-весел  джаз  за  приповдигнато  и
танцувално  лятно  настроение.  Ще
прозвучат  енергични  суинг  стандарти,
латино  джаз,  бразилска  музика  и  много
импровизации  в  изпълнение  на:  Весела
Морова  –  вокал,  Светослав  Миланов  –
пиано, Арнау Гарофе – саксофон, Димитър
Шанов  –  контрабас,  Иван  Андреев  –
ударни.

София, Борисова градина
www.dkmredetm.cit

15 - 24 август Европейско  първенство  по
баскетбол U16 

Зала Универсиада, 
зала Св. Георги и 
зала Триадица

София,
www.mifia2018.bg

19,  21  и  23
август  -11:00  -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ОКИ ДК „Искър”, северен 
вход

Безплатни творчески занимания за деца 
на открито
Съвместно с "Булекопак" АД

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

21 август -  19:00 Концерт  на  Оркестър  „  Vivo
Montana“ Лятна естрада в  Борисова

градина

София, Борисова градина
www.dkmredetm.cit

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.dksredets.com/
http://www.dksredets.com/
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24 август
АРТ булевард,  Спортна улица
в рамките на София Диша - на
бул. Фритьоф Нансен

бул. Фритьоф Нансен
София, бул. „Фритьоф Нансен“
www.mifia2018.bg

25 август
цял ден

Изкачване  на  Черни  връх,
Витоша  Рън  и  Национален
събор БТС

от София (НДК) до Черни
връх   

София,
www.mifia2018.bg

26, 28, 30 август 
-11:00 - 13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ОКИ ДК „Искър”, северен 
вход

Безплатни творчески занимания за деца 
на открито
Съвместно с "Булекопак" АД

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” 23
www.dk-imkar.cit

28 август - 19:00

 „Остров на музиката“ - 
закриване                                        
Концерт на Джаз формация 
„София“  

Лятна естрада „Борисова 
градина“ 

София, Борисова градина
www.iki-nadejda.cit

Всяка събота – 
09:00 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. 
За всеки желаещ без ограничение в пол и 
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски 
колички, както и с кучета на повод. 
*Основно трасе 5ktrun се намира в 
София, Южен Парк. Стартът и финалът са 
на централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg

http://www.sofia2018.bg/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.5kmrun.bg/
http://www.sofia2018.bg/


Календар на събитията 2019

СЕПТЕМВРИ
SEPTEMBER

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

септември Европейски дни на 
наследството

Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" № 4
www.earthandtan.irg

септември Европейска нощ на учените
Национален музей 
"Земята и хората"

София, бул. "Черни връх" № 4
www.earthandtan.irg

04 септември – 
19:30

Monty Python and Faъlty 
Toъers Star

НДК, Зала 1
София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

6 септември - 
11:30

134 ГОДИНИ ОТ 
СЪЕДИНЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ

11:30 ч., При мавзолей-
костница на Княз 
Александър І Батенберг Организатор: Дирекция „Култура“, СО София, бул. „В. Левски” № 81

04 септември –
12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА 
КАРАУЛА ПРЕД 
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президенството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се 
отбелязват националния и официалните 

София, бул."Княз Ал. Дондуков" № 
2

www.premident.bg

http://www.president.bg/
http://www.earthandman.org/
http://www.earthandman.org/
http://www.ndk.bg/
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празници в република България. 
Официална смяна на караула се извършва 
всяка първа сряда на месеца от 12:00 ч.

13 - 18 септември
Европейски конкурс за 
млади учени Интер Експо Център

Организатор:Министерството на 
образованието и науката в партньорство с 
Института по математика и информатика 
при Българска академия на науките и с 
финансовата подкрепа на Европейската 
комисия

София,  бул.  „Цариградско
шосе”147
София,  бул.  „Цариградско
шосе”147
httpm://iec.bg/
httpm://ec.euripa.eu/infi/remearch-
and-innivatin/funding/funding-
ippirtunitem/eucym_en

14 септември -  
20:00 MICHAEL BUBLE Зала „Арена Армеец”

 Многобройните български почитатели на 
Michaea Bubaé ще имат уникалната 
възможност да се насладят на 
феноменалните му изпълнения за пръв път 
на живо в София.
Мichaea Bubaé е канадски певец, 
текстописец, композитор, актьор и 
продуцент.  В своята музикална кариера, 
той има реализирани пет изключително 
успешни световни турнета, носител е на 
четири награди Gratty и има над 60 
милиона продадени албума по целия свят.
През август тази година Bubaé се завърна на 
сцената, след дълго отсъствие.
Предстоящото световното турне на 
музиканта ще започне със серия от 27 
концерта в Америка, които стартират във 
Флорида на 13 февруари 2019.

София, бул. „Асен Йорданов“ 1 (4-
ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/eucys_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/eucys_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/eucys_en
https://iec.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
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14 - 15 септември ANIVENTURE COMIC CON Интер Експо Център

Най- голямото ежегодно събитие за 
феновете на Аниме, nimpaay, Комикси, 
Superheriem meriem, ТВ сериали, Филми, Игри
и Улично изкуство

ОРГАНИЗАТОР:Key Eventm & nittunicatin

София,  бул.  „Цариградско
шосе”147
httpm://iec.bg/

17 септември

ДЕН НА СОФИЯ – 
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ 
ПО ИЗДИГАНЕ ЗНАМЕТО НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА И 
ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ

Пред Храм „Св. София” София, ул. „Париж 2

17 септември

ДЕН НА СОФИЯ – 
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗА ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ
ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА 
НА КУЛТУРАТА

Софийска опера и балет /
Народен театър „Иван

Вазов”
София, ул. „Дякон Игнатий” № 5
http://new.natinaatheatre.bg

22 септември -
11:00 111 години от обявяването на

Независимостта на България 
Пред паметника на 
Независимостт (до НХГ) София, пл. „Княз Александър I“ 

25 - 27 септември ТМТ ЕКСПО Интер Експо Център
Изложение за текстил, машини, технологии
ОРГАНИЗАТОР:
Интер Експо Център

София, бул. „Цариградско 
шосе”147
httpm://iec.bg/
http://ttteppi.bg/indep.php/bg/

https://iec.bg/
http://tmtexpo.bg/index.php/bg/
https://iec.bg/
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25 - 27 септември COPI'S Интер Експо Център Рекламни и печатни комуникации 

София, бул. „Цариградско 
шосе”147
httpm://iec.bg/

27 - 29 септември
Арена на красотата

Интер Експо Център 

Международно изложение Arena if Beauty 
Prifemmiinaa е сектор от създадената през 
1997г. марка „Арена на красотата“
Arena if Beauty Prifemmiinaa е единственото 
специализирано В2В изложение в България 
за професионална козметика, услуги, 
оборудване и обзавеждане за салони за 
красота и СПА центрове. Изложението има 
за цел да помага на водещи български и 
чуждестранни производители и вносители 
да разширяват обхвата на своя бизнес и да 
намират нови клиенти и дистрибутори.

София, бул. „Цариградско 
шосе”147
httpm://iec.bg/
www.arenaifeauty.bg/bg

Всяка събота – 
09:00 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За 
всеки желаещ без ограничение в пол и 
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски 
колички, както и с кучета на повод. 
*Основно трасе 5ktrun се намира в София, 
Южен Парк. Стартът и финалът са на 
централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg/

септември – 
10:00-20:00 „АЛЕЯ НА КНИГАТА” В пешеходната зона на

  бул. „Витоша”
Организтор – Асоциация „Българска книга” 
с подкрепата на Столична община София, бул. „Витоша”

 септември 
„Стара хартия за нова книга“

Пред книжен център 
„Гринуич“ на столичния 
бул. „Витоша“

В навечерието на първия учебен ден под 
наслов „Почисти и прочети“ децата ще 
могат да научат повече за рециклирането – 
как да пазят природата, да събират 
разделно отпадъците и междувременно 

София, бул. „Витоша“ 37

http://www.5kmrun.bg/
http://www.arenaofbeauty.bg/bg
https://iec.bg/
https://iec.bg/
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сами да си изберат да се докоснат до нови 
и интересни книжки. Всяко дете, което 
дойде доведе с възрастен придружител и 
донесе 5 кг стара хартия за рециклиране, 
ще получи нова детска книга по избор

  септември SOFIA  RESTAURANT  WEEK
2019 Избрани ресторанти

Фестивал на качествената кухня в София. 
Събитието продължава 1 седмица и е 
формат известен в много градове по света. 
През тази една седмица, участващите 
ресторанти предлагат три степенно меню за
фиксирана цена от 25- 30 лева, без 
включени напитки. Ресторантите са избрани
не само заради доброто качество на 
храната, която те предлагат, а и качеството 
на обслужването и добрия интериор. С 
подкрепата на Столична община.

София,

www.mifiaremtaurantweek.cit

септември Наслука - Лов, риболов, спорт Интер Експо Център Ловни и спортни оръжия, риболовни 
принадлежности, спорт

София, бул. „Цариградско шосе” 
№147
www.buacintriaa.cit

септември – 
19:00

Международен фестивал за 
поп и рок музика София 

НДК, Зала 1 Фестивалът за поп и рок музика е съобразен
и отговаря на основните принципи на 
Културния календар на Столична община за
свобода на творчеството и отвореност към 
публиките, за насърчаване на 
междукултурния диалог и международното
сътрудничество, равнопоставеност на 
творците, ефективност и прозрачност в 
областта. Целите и задачите на Фестивала 
за поп и рок музика София са съхраняване 
на българската популярна песен; 
насърчаване и привличане на вниманието 
на младите творци.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
 
www.mifiaming.bg

http://www.sofiarestaurantweek.com/
http://www.sofiasong.b/
http://www.ndk.bg/
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 септември Европейски дни на 
наследството Организирани маршрути

Инициативата  се утвърждава като едно от 
най-важните събития в културния календар 
на Европа, привличащо милиони 
посетители към богатото културно 
наследство на континента. През месец 
септември всяка година страните на Стария 
континент отварят вратите на повече или 
по-малко познатите си културни 
забележителности, като организират 
различни инициативи и кампании за 
популяризиране на сътвореното от дедите 
ни и в търсене на неговото място в нашето 
настояще.

София, 
www.mifiacuature.bg/

ъъъ.insttutfrancaim.bg

септември
Go2Bal.ans B2B Travel Forum

Интер Експо Център 

Туристическо  изложение  с  възможност  за
осъществяване на директни бизнес срещи, с
обособена  зона  за  презентации  и  зона  за
професионални  разговори,  което  ще  се
проведе за трета поредна година. 
Изложението е важен фактор за формиране
на туристическия имидж на Балканите и за
развитието  на  общия  Европейски
туристически пазар като цяло.  За първи път
форумът ще бъде насочен не само към B2B
срещи, а и към широката публика.

София, бул. „Цариградско шосе” 
№147
www.buacintriaa.cit
www.  gi2baakanm.cit  

http://www.institutfrancais.bg/
http://www.sofiaculture.bg/
http://www.go2balkans.com/
http://www.bulcontrola.com/
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ОКТОМВРИ
OnTOBER

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

01 октомври

Международен ден на 
възрастните хора /ООН/, 
Световен ден на музиката
/ЮНЕСКО/,
Ден на поезията 

02 октомври – 12:00
ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА 
КАРАУЛА ПРЕД 
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се 
отбелязват националния и официалните 
празници в република България. Официална 
смяна на караула се извършва всяка първа 
сряда на месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. 
Дондуков" № 
2

www.premident.bg

03 октомври – 20:00 EROS RAMAZZOTTI Зала „Арена Армеец”  Erim Ratazzit ще посети България през 
2019 като част от световното турне „Vita ce 
n`et“!
Той  е считан за един от най-успешните 
италиански музиканти, а блестящата му 
кариера продължава повече от тридесет 
години. Издал 14 студийни албума, едно EP, 
три компилации, три лайв албума и 37 
сингъла, а продажбите му надхвърлят 60 
милиона в световен мащаб. Музикантът е 
работил заедно с артисти като nher, Tina 
Turner, Andrea Biceaai, Patmy Kenmit, Anamtacia, 
Jie nicker, Juaii Igaemiam, Lynn  avim, Ricardi 

София, бул. „Асен Йорданов“ 1
(4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.president.bg/
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Arjina, Luciani Pavarit, Laura Paumini, Niciae 
Scherzinger  и Ricky Martn.

11- 13 октомври Дни на минералите 
Национален музей 
"Земята и хората"  ХХIX Софийска международна изложба на 

минерали, фосили и скъпоценни камъни.

София, бул. "Черни връх" № 4
www.earthandtan.irg

11- 20 октомври 
Автомобилен салон 
София Интер Експо Център

Организатор:

Асоциацията на автомобилните 
производители и техните оторизирани 
представители в България” (ААП)

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147

httpm://mifiatitirmhiw.bg/

Всяка събота – 09:00 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За 
всеки желаещ без ограничение в пол и 
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски 
колички, както и с кучета на повод. *Основно
трасе 5ktrun се намира в София, Южен Парк.
Стартът и финалът са на централната алея 
пред паметника с птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg/

октомври/ноември Фестивал ИЗКУСТВОТО 
НА БАРОКА 

Целта на фестивала е да бъде представена 
старинната европейска музика на 
исторически музикални инструменти, 
българската публика да се запознае с 
известни европейски изпълнители, както и с 
български музиканти, утвърдени на 
европейските сцени. Фестивал „Изкуството 
на барока” е част от   Календара на 
културните събития на Столична община и се 
осъществява с подкрепата на Столична 
община.
Проявата ще предложи на софиянци 
поредица от вълнуващи срещи с 

София,  ул.  „Суходолска”  175
Lupuria Euripae

https://sofiamotorshow.bg/
http://www.earthandman.org/
http://www.5kmrun.bg/
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европейската музика от епохата на барока.

октомври - 19:00 МУЗИКАЛЕН  ФЕСТИВАЛ
ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА 

Театър Българска Армия София, ул. "Г.С. Раковски" № 98

 октомври – 19:00 АСТ Фестивал за 
свободен театър 

Основна локация за 
събитието ще бъде 
новата зала ДНК в НДК 
(бившия BLEN ER клуб, 
подлеза на НДК)

АСТ Асоциация за свободен театър представя
селекция от българската изпълнителска 
сцена, която създава своята продукция на 
проектен принцип. Артистичната програма 
отново е придружена с образователни 
панели – сесия тип Open mpace и 
разнообразна вечерна програма с музикални
изненади. 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

 октомври  –   ноември София  Индипендънт
Филм Фестивал НДК

Фестивалът ще ви предложи най-доброто от 
игралното, документалното и късометражно 
независимо американско кино.
С подкрепата на Столична община.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.miindependenfiatfemt.cit

 октомври СТРОЙКО НДК

Най-голямото специализирано търговско 
изложение за архитектура, строителство и 
обзавеждане, провеждано в България от 
1993 година.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
http://mtriiki2000.cit/

http://www.ndk.bg/
http://www.ndk.bg/
http://stroiko2000.com/
http://www.soindependentfilmfest.com/
http://www.ndk.bg/
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НОЕМВРИ
NOVEMBER

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

01 ноември Ден на народните будители

01 ноември Ден на народните будители Национален музей 
"Земята и хората"  

София, бул. "Черни връх" № 4
www.earthandtan.irg

06 ноември – 12:00
ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА 
КАРАУЛА ПРЕД 
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата 
на президентската администрация се 
отбелязват националния и 
официалните празници в република 
България. Официална смяна на 
караула се извършва всяка първа 
сряда на месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. 
Дондуков" № 2
www.president.bg

06 – 09 ноември Интерфуд и дринк Интер Експо Център Хранително - вкусова промишленост

София, бул. „Цариградско шосе” 
№147
httpm://iec.bg/

www.  ephibitinm.bg/indep.php/bg/inter-  
fiid

 

http://www.president.bg/
http://www.earthandman.org/
http://www.exhibitions.bg/index.php/bg/inter-food
http://www.exhibitions.bg/index.php/bg/inter-food
https://iec.bg/
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06 – 09 ноември Салон на виното Интер Експо Център Вина и спиртни напитки

София, бул. „Цариградско шосе” 
№147
httpm://iec.bg/
http://fiid-ephibitinm.bg/indep.php/
bg/vini

06 – 09 ноември Булпек Интер Експо Център

Хлебопроизводство и сладкарство
ОРГАНИЗАТОР:
Национален браншови съюз на 
хлебарите и сладкарите и Интер Експо 
Център

София, бул. „Цариградско шосе” 
№147
httpm://iec.bg/
http://fiid-ephibitinm.bg/indep.php/
bg/buapek

06 – 09 ноември Светът на млякото Интер Експо Център

Млекопреработвателна индустрия
ОРГАНИЗАТОР:
Интер Експо Център и Асоциация на 
млекопреработвателите в България

София, бул. „Цариградско шосе” 
№147
httpm://iec.bg/
http://fiid-ephibitinm.bg/indep.php/
bg/taiaki

 06 – 09 ноември Месомания Интер Експо Център

Месопреработвателна индустрия
ОРГАНИЗАТОР:
Асоциация на месопреработвателите в
България и Интер Експо Център

София, бул. „Цариградско шосе” 
№147
httpm://iec.bg/
http://fiid-ephibitinm.bg/indep.php/
bg/temitania

10 ноември - 20:00 ЛОЛА АСТАНОВА

НДК, Зала 1

БЛЕСТЯЩАТА ПИАНИСТКА СЪС 
СВЕТОВНА СЛАВА ЛОЛА АСТАНОВА 
ИДВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ  
Новата сензация на световната 
музикална сцена Лола Астанова ще 
завладее сцената на Зала 1 на НДК на 
10 ноември (неделя) с един 
изключително въздействащ и 

София, пл. „България” 1
www.ndk.bg

http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/vino
http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/vino
http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/mesomania
http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/mesomania
http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/bulpek
http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/bulpek
http://www.ndk.bg/
https://iec.bg/
http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/mliako
http://food-exhibitions.bg/index.php/bg/mliako
https://iec.bg/
https://iec.bg/
https://iec.bg/
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емоционален концерт. Родната 
публика ще има уникалната 
възможност за първи път да се 
наслади на забележителните 
клавирни умения на атрактивната 
пианистка, успяла да привлече с 
таланта си вниманието на величия 
като Андреа Бочели, Джон Корбет, 
музикалния продуцент Дейвид 
Фостър, легендарния пианист Байрън 
Янис и дори на американския 
президент Доналд Тръмп.   

23  и  24 ноември

Международна изложба на 
котки Национален музей 

"Земята и хората"  

София, бул. "Черни връх" № 4
www.earthandtan.irg

Всяка събота – 09:00 5 KM RUN Южен парк

5 км. свободно, но организирано 
бягане. За всеки желаещ без 
ограничение в пол и възраст (вкл. 
инвалиди, родители с детски колички, 
както и с кучета на повод. *Основно 
трасе 5ktrun се намира в София, 
Южен Парк. Стартът и финалът са на 
централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5ktrun.bg/

 ноември

SIHRE

Интер Експо Център Хотелско и ресторантско оборудване

София, бул. „Цариградско шосе” 
№147
www.buacintriaa.cit

 ноември
КИНОМАНИЯ 

НДК Създаден през 1986 г. Наред с най-
горещите филмови премиери и 
нашумели фестивални фаворити, 
фестивалът представя музикални, 
документални филми за историята на 

София, пл. „България” № 1
www.  ndk.bg/  

http://www.earthandman.org/
http://www.ndk.bg/
http://www.5kmrun.bg/
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киното, класически шедьоври, има 
богата детска програма. От години 
съществува ползотворно партньорство
с Френския културен институт и богата 
панорама на съвременното френско 
кино. През последните години, все по-
актуална става и програмата 
«кулинарно кино». С всяка изминала 
година, «Киномания» има все по-
нарастващ зрителски интерес и е едно 
от най-чаканите културни събития у 
нас през м. ноември.

ноември - декември

Софийски  международен
литературен  фестивал  и
Софийски  международен
панаир на книгата 

Представя съвременна поезия и проза
и  се  стреми  да  популяризира
качествената  литература  сред
четящите  българи.  Идеята  на
организатора  -  Асоциация  „Българска
книга“ - е Фестивалът да се провежда
ежегодно  и  да  се  превърне  в  най-
представителния литературен форум у
нас, събиращ автори от всички страни.
Всяка година международното участие
в събитието има различен регионален
акцент.  Четвъртото  издание  ще  бъде
посветено на литературата на Турция и
ще  представи  в  своята  програма
съвременни  писатели  от  България  и
Турция  и  събития,  посветени  на
връзките  между  литература,  кино,
театър  и  визуално  изкуство,  както  и
разнообразна  детска  програма.
Събитието  е  част  от  Културния
календар на Столична община за 2016
година. 

www.aiteraryfemt.irg
/

http://www.literaryfest.org/
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ноември

Европейска нощ на театрите

Фондация
"Арт Проджектс" 

Инициативата  "Европейска  нощ  на
театъра"  от   години  се  реализира  в
няколко  европейски  страни.  Зад
идеята стои Елеонора Роси (Франция),
но  пилотно  проектът  стартира  през
2008  г.  в  Хърватска  –  иницииран  от
Детски  театър  Добрава  и  Театър
Шибеник. Поетапно към инициативата
се  включват  Босна  и  Херцеговина,
Черна  гора,  Словакия,  Австрия,
Словения,  Германия,  Испания  и  за
първи  път  тази  година  България,
Белгия и Чехия. 
Програмата  включва  представления,
пърформанси,  музикални  изпълнения
и  изложби,  “отворени  врати”,
театрални срещи и прожекции. 

София
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ДЕКЕМВРИ
 EnEMBER

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

ноември - декември
11:00 - 22:00

Немски Коледен базар
В Градската градина (на 
мястото на бившия 
мавзолей)

София,  пл.  „Княз  Александър
I“ 2, 
www.db-eventm.eu/bg/

01 декември -  17:00

Тържествено  включване  на
светлините  на  елхата  на  Столична
община - Празнична програма и заря
 

Градска градина Празнична програма и заря София, Градска градина 

03/04 декември
10:00 – 17:00 Ежегоден благотворителен базар Интер Експо Център 

Ще се проведе за 23-та  поредна година
Организиран от Международния женски
клуб София. 
С подкрепата на Столична община

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
www.iwc-mifia.irg/

04 декември - 12:00 ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА 
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се 
отбелязват националния и официалните 
празници в република България. 
Официална смяна на караула се 
извършва всяка първа сряда на месеца 
от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. 
Дондуков" № 2
www.premident.bg

05 декември Световен ден на почвата Национален музей 
"Земята и хората"

 
София, бул. "Черни връх" № 4
www.earthandtan.irg

http://www.db-events.eu/bg/
http://www.iwc-sofia.org/
http://www.earthandman.org/
http://www.president.bg/


Календар на събитията 2019

08 декември Коледна вечер на геолога Национален музей 
"Земята и хората"  

София, бул. "Черни връх" № 4
www.earthandtan.irg

13 - 15  декември Дни на минералите 
Национален музей 
"Земята и хората"

 Коледно изложение на минерали, 
фосили и скъпоценни камъни

София, бул. "Черни връх" № 4
www.earthandtan.irg

16  декември-  20:00 LARA FABIAN «Арена Армеец»

Харизматичната Lara Fabian ще посети 
България през декември 2019, като част 
от световното й турне 50. То ще започне 
тази година и ще продължи  през 2020. 
По време на обиколката, Lara Fabian ще 
изпълни едни от най-обичаните си 
хитове, както и песни от новият албум 
“Papiaain”. 
С над 20 милиона продадени албума по 
света, Lara Fabian е най-успешната 
белгийска певица на всички времена. Тя 
е носителка на редица отличия, сред 
които два пъти Световна музикална 
награда за най-продаван бенелюкски 
изпълнител, награда Feaip за Най-добър 
женски изпълнител, френската награда 
Victiirem de aa Mumique и други.

София, бул. „Асен Йорданов“
1 (4-ти километър
www.arenaarteecmifia.cit

31 декември – 22:00 „Сцена под звездите” БНТ
площад
„Княз Александър 
Батенберг“

Новогодишен концерт
София,  пл.  „Княз
Ал.Батенберг“

Всяка събота – 09:00 5 KM RUN Южен парк
5 км. свободно, но организирано бягане.
За всеки желаещ без ограничение в пол 
и възраст (вкл. инвалиди, родители с 

София, Южен парк
www.5ktrun.bg/

http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.earthandman.org/
http://www.earthandman.org/
http://www.5kmrun.bg/
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детски колички, както и с кучета на 
повод. *Основно трасе 5ktrun се 
намира в София, Южен Парк. Стартът и 
финалът са на централната алея пред 
паметника с птиците.

  декември 
Софийски  международен
литературен фестивал - откриване НДК, Мраморно фоайе

Софийският  международен литературен
фестивал  е  най-големият  и  престижен
форум за  литература в  България.  Всяка
година  Фестивалът  има  тематичен
център  или  се  фокусира  върху
чуждестранна  литература  от  различен
регион.  Представя  съвременната
българска  литература  в  цялото  й
многообразие;  създава  възможност  за
срещи между читатели и автори, както и
между  български  автори  и  автори  от
други  региони;  активира  връзките
между всички, свързани с литературния
процес  –  автори,  издатели,  преводачи,
критици, илюстратори.
Събитието е част от Културния календар
на Столична община.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.aiteraryfemt.irg

 декември

10:00 – 20:00

Софийски  международен
литературен фестивал 
Софийски  международен  панаир
на книгата 

НДК Софийският  международен  панаир  на
книгата е най-мащабният книжен форум
в България, който събира на едно място
всички  български  издателства,
представящи  своите  най-нови  и
популярни  издания,  както  и
чуждестранни  представителства,  които
запознават  гражданите  на  София  със
своята култура и литература. Събитието
е  част  от  Културния  календар  на
Столична община.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.aiteraryfemt.irg

ноември –декември НДК, Зала 1, Кино В програмата тази година са включени София, пл. „България” № 1

http://www.literaryfest.org/
http://www.ndk.bg/
http://www.literaryfest.org/
http://www.ndk.bg/
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КИНОМАНИЯ Люмиер

50 заглавия, обединяващи едни от най-
силните и стойностни филми от 
световното кино, излезли през 
последните две години, които не са 
показвани в България.
Селекцията е изключително прецизна, 
като всяка година форматът се 
надгражда, за да остане атрактивен за 
зрителите.
С подкрепата на Столична община. 

http://ndk.bg/

http://ndk.bg/
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