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1 Сюжетен огнен спектакъл „Озарение”
Метафоричен и поетичен, богат на внушения и със силно
въздействаща визия, спектакълът увлича зрителите в своеобразно
пътуване през един фантазен и населен с митични създания свят, в
търсене на отговор на въпроса как да опазим Искрата в душите си?
Онова, което отличава най-много това представление от
конвенционалните му събратя са изразните му средства –
експресивните и „говорещи“ чрез действията си тела на актьорите
и огънят – главното действащо лице, което присъства във всички
елементи на спектакъла – костюм, сценография, реквизит,
драматургия. Спектакълът е безсловесен.

Паркът на Националния дворец на културата, при
паметника с Лъва (до кино Кабана)
18 май, 21:00
www:facebook.com/ﬁretheatre

2 Театър “София”,

бул. Янко Сакъзов 23А

АНА КАРЕНИНА
Спектакълът разказва историята на едни хора, които „не могат да се
шегуват със сърдечните работи”. Лични, сърдечни работи, случващи се
обаче пред очите на безмилостното Общество. Една груба и жестока сила,
сила неясна, маскирана и потайна, която безцеремонно управлява живота им.
По 900-те страници на романа “Анна Каренина“ от Л.Н.Толстой са снимани
много филмови версии. Аз и Театър "София" ви предлагаме една театрална.
Струва си да я видите, дори само заради искрената актьорска работа.",
споделя режисьорът и автор на драматизацията Николай Поляков

ТИРАМИСУ /комедия/
Пиесата “Тирамису” е плод на лични преживявания на полската авторка
Йоанна Овшанко като рекламен агент – работила е в мощна агенция и
познава този нов модерен начин на живот. Разказва за 7 млади, успели, силни
и красиви жени, които водят своята битка за успех в обществото.
Зрителите стават свидетели и на най-интимните им изживявания,
съпреживяват сблъсъка на личността и наложените обществени правила за
успех, реализация, норми за щастие.

ПАРИЖКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА /драма/
„Парижката Света Богородица“ е дреха изтъкана от бляскави думи,
която никога не се къса. Зимата ще те топли, лятото ще носи хлад
на сърцето ти. Ще ти служи за завивка, под която ще сънуваш
приказни истории за любов, коварство, страст и падение. Такава
дреха не остарява.” - Д. Стоянович, автор на драматизацията

АЛОНСО /комедия/
Съвременна комедия от Щефан Фьогел, един от най-търсените немскоезични
драматурзи. Четирима прекрасни актьори ще Ви срещнат със своите герои и
ще Ви забавляват от сърце. Любопитното е, че никой от техните герои не се
казва Алонсо. Кой тогава е Алонсо? Алонсо е този, който разкрива кой кога

ПА Л АЧИ /черна комедия /
Съвременна комедия от Щефан Фьогел, един от най-търсените
немскоезични драматурзи. Четирима прекрасни актьори ще Ви срещнат със
своите герои и ще Ви забавляват от сърце. Любопитното е, че никой от
техните герои не се казва Алонсо. Кой тогава е Алонсо? Алонсо е този, който
разкрива кой кога лъже, и то без думичка да каже. Звучи Ви интересно? Така е!
.

ЖЕНИТБА /комедия/
Екипът на спектакъла „Женитба“ откри зад думите на Гогол, написани
преди повече от век и половина, изключително актуални и съвременни
герои и ситуации. Темата на пиесата предизвика сред нас бурни спорове,
появиха се различни гледни точки за и/или против брака, за смисъла на
женитбата и смисъла на избора. За това как, потънали в собствените си
страхове, сме изгубили сетивата си да забелязваме другия, а това прави
влюбването невъзможно.

ФРАНКЕНЩАЙН /драма/
“Този “Франкенщайн” не e онзи “Франкенщайн”, който помним и знаем, но
не познаваме… Този “Франкенщайн” е модерна философска приказка,
съвременен жив мит, сътворяващ и разказващ сам себе си чрез
хиперреализма на собствените си, уникални образи и конструкции,
превръщащи се в модерни архетипи.
Този “Франкенщайн” е история, разказваща за малформациите,
настъпващи в човешките душа и тяло, когато бъде прогонена любовта.
Когато я зачеркнеш и заклеймиш. В името на егото. В името на разума. В
името на самия себе си.” - Стайко Мурджев, режисьор

СКАЧАЙ! /мюзикъл/
Главният герой на тази история се оказва пред врата, зад която се намира
един друг свят. Едно 18 годишно момче опознава живот, който е далеч от
неговия. Какво би си взел от това време преди 60 години в своето, какво би
променил в онова? Сред другите герои има някои твърде реалистични,
други - комични, трети - романтични, наивни, пресметливи, уморени, други
неуморни и т.н.

ОЛД СЕЙБРУК И ПОСЛЕДНИЯТ
СТРАСТЕН ЛЮБОВНИК /комедия/
Две пиеси от най-успешните световни драматурзи днес – Уди Алън и Нийл
Саймън са на сцената на Театър "София". Две комедии, вдъхновени от
вечните въпроси около любовта и брака. Смешни, проникновени пиеси за
това как двойките изпадат в криза, къде бягаме от собствените си
комплекси, възможно ли е да обичаме само един партньор.
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ПИТЪР ПАН
Елате в чудния свят на Питър Пан – момчето от приказната страна
Невърленд, което отказва да порасне. То кръстосва шпага с пиратите
на злия капитан Хук, изживява лудата тръпка от летенето и магията
на първата целувка. Мюзикълът на Театър „София“ завладява с красиви
костюми, романтични дуели на пиратски кораб, мелодични песни и
великолепни актьорски изпълнения.

Програмата на театър „София” може да намерите
на www.soﬁatheatre.eu
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Театър „Азарян” – Национален дворец на културата
АЗ, СИЗИФ
„Всяка съдба може да се превъзмогне с презрение.” „Митът за Сизиф”
от Албер Камю
режисура и драматургия: Веселка Кунчева
сценография и кукли: Мариета Голомехова
музика: Христо Намлиев
хореография: Мария Димитрова
с участието на Стоян Дойчев
текстът в спектакъла се изпълнява от Леонид Йовчев
„Аз, Сизиф“ е великолепният спектакъл под режисурата и
драматургията на Веселка Кунчева и впечатляващата визуална среда
от сценографски идеи на Мариета Голомехова. Забележителната роля
на Стоян Дойчев, вплетена във впечатляващата визуална среда и
текстът, изпълняван от Леонид Йовчев, оформят този изящен
спектакъл.
„В спектакъла „Аз, Сизиф” изследваме пътя на непрекъснатото
завръщане на Човека към себе си. Още в античността философите
съзират абсурдността на човешкото поведение. По какъвто и път да
тръгне, в каквото и да се опитва да се превърне, каквито и бягства да
прави, Човек вечно се завръща към себе си. Човешкият живот е
повторение на едно и също действие. Спираловидно, еднакво,
предвидимо. И този безкраен акт ни кара да се замислим не над смисъла,
а над безсмислието на човешкия живот.”

www.ndk.bg

КОРАБЪТ НОЩ
КОРАБЪТ НОЩ по текстове на Маргьорит Дюрас „Четири актриси.
Четири гласа. Четири жени, които преминават заедно през необятния
и възбуждащ свят на Маргьорит Дюрас, писателката, която дръзна да
коментира и да пише за любовта, както никой друг не се осмели.
Сценична версия: Яна Борисова и Стилиян Петров; режисьор: Стилиян
Петров; сценограф: Венелин Шурелов; превод: Мария Георгиева, Албена
Стамболова; костюми: Елица Георгиева; композитор: Иван Шопов; саунд
дизайн: Иван Шопов; рекламна визия: Явор Веселинов; участват: Петя
Силянова, Пламена Гетова, Татяна Лолова, Цветана Манева

www.ndk.bg

НАЕМАТЕЛЯТ
театрален спектакъл на ДТ „Н.О.Масалитинов” гр.Пловдив - от
програмата на Софийски театрален салон
Самостоятелен апартамент е нает от трима приятели, които си
търсят още един съквартирант за свободната стая. Пуснали са обява
и очакват кандидата. В един прекрасен ден идва тайнственият
Владимир, чието минало е загадка. Те го приемат и оттук започват
истинските им срещи. Прилагайки стратегията “разделяй и владей”,
Владимир ще направи всичко необходимо в този дом да “владее мир”.
Вълнуваща история за трудно уловимата граница между реда и
тиранията, любовта и репресията, между „нормалното“ и
екстремното. Авторът Матяж Зупанчич е професор по режисура в
Любляна, многократен носител на най-голямата театрална награда в
Словения – Грумовата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Спектакълът съдържа сцени на насилие.
Участват: Тодор Дърлянов , Радина Думанян , Димитър Банчев , Добрин
Досев
Постановъчен екип
Режисьор: Александра Петрова
Сценография: Десислава Банкова
Музика: Милен Апостолов

www.ndk.bg

НИРВАНА

Театрален спектакъл на ДТ „Васил Друмев” гр. Шумен от програмата на Софийски театрален салон
“Нирвана” е индийска дума. Означава състояние на покой, на абсолютно
блаженство.
Само че в състояние на покой не се броди и не се тръпне.
Как може човек да бъде едновременно “знойно жаден” и “блажен”?
Каква е тази нирвана?”
Поетът Яворов и съпругата му Лора прекарват последната си нощ
заедно.
Да, това са Яворов и Лора, но и много повече от това - това са Мъжът и
Жената, притиснати от кризата на една любов, която се е превърнала в
кошмар. Маниакално вкопчени един в друг, те се задушават в тясното
пространство на кабинет, в който отдавна не се пише поезия. Те сякаш
разговарят, но не се чуват и колкото повече търсят другия, толкова
повече се изгубват. Цикълът на кошмара става все по-ужасяващ,
кабинетът все по-задушаващ, а те не искат да се пуснат.
Що за “нирвана”, наистина?
Постановка: Максима Боева
Сценография: Борис Далчев
Костюми: Василена Ялъмова
Сценична пластика: Анна Мария Недкова
Участват: Ирина Митева и Александър Евгениев

www.ndk.bg

ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА
Островът на съкровищата” е вдъхновен от популярния роман на Робърт
Луис Стивънсън. Режисьор на спектакъла е нашумелият млад режисьор
Анастасия Събева, която заедно с осем талантливи актьори (Стелиан
Радев, Августина-Калина Петкова, Елена Нацариду, Веселин Петров, Ненчо
Костов, Боян Арсов, Борис Кашев,Весела Петрова) създаде на сцената на
Театър Азарян „Кралят Елен” – спектакъл с много театрални награди,
номинации, гостувания на престижни фестивали и многобройни
признания на публиката.
Сега екипът, с няколко свежи допълнения в лицето на актьорите Явор
Вълканов, Михаил Сървански, Димитър Несторов, Елица Костова, Васил
Витанов, Нено Койнарски, Иван Станчев, Виктор Иванов, Деян Жеков,
Денис Хаят и Шахин Шехзен, е подготвил за публиката ново вълнуващо
приключение, този път за пирати, скрити съкровища и тайнствени
острови. Всичко това е обгърнато от запомнящата се музика на Стелиан
Радев, ефектни декори и много младежка енергия и настроение.

www.ndk.bg

ПРИНЦЕСА ТУРАНДОТ
Спектакъл на Драматичен театър „Н.Й.Вапцаров” гр.Благоевград –
от програмата на Софийски театрален салон
Турандот – мистичната принцеса от древната китайска легенда остава
далечна, недостижима, забулена с коварните воали на жестоката
красота, на безответните любовни копнежи. Образът ѝ се носи в ефира
от воплите, търсещи любов. Любов, която е мъчителна като еротичен
сън, като жаждата за топлота и обвързаност, която никога не смогва да
бъде утолена. Принцесата така силно копнее за близост, че копнежът ѝ
се превръща в ненаситна жестокост.
Един принц в изгнание нахлува в нейната мечта, потъва в желания ѝ и
самият той превръща идеята за красивата и жестока принцеса в свой
блян, в свой любовен копнеж, в своя съдба. Без дори да е видял силуета на
нейната сянка. Любовното безумие предопределя съдбата му. Каква ще я
види той след разкриването на нейните загадки – този въпрос остава
отворен. Точно така, както се случва в реалния живот.
сценичен вариант и постановка - Маргарита Мачева
сценография и костюми - Теодор Киряков
музика - Пламен Мирчев-Мирона
участват: Божана Косева, Лъчезар Кацарски, Пепа Манева, Биляна Дилкова,
Огнян Спиров, Кънчо Кънев, Андраш Кончалиев, Александър Митев,
Анастас Жайгаров, Илия Павлевчев, Мартин Лазаревски, Теодор Куков

www.ndk.bg

ХРОНОЛОГ
Театрален спектакъл на Куклен театър гр.Видин - от програмата на
Софийски театрален салон
Спектакълът „Хронолог” е по-скоро оживявала пластика, отколкото
конкретна драматургия. Той разказва за света днес такъв, какъвто е, с
нашите утопии, мечти и отказа от тях, за всички наши ламтежи,
страсти и фантазми. ”Хронолог” разказва времето и разкрива нас самите
с типичните за нашето всекидневие проблеми: свобода, демокрация,
екология, човешки взаимотношения. ”Хронолог” е едно пътуване извън
времето и вселената, което още по- силно ни възвръща към техния
смисъл.
Режисьор и сценограф: Езекел Гарсия Ромеу
Звукова среда: Ангел Симитчиев
Музика на живо: Жоро Иванов
Участват: Ирослав Петков, Христо Иванов, Маргарита Костова,Теодора
Рашед, Пламен Кънев, Жоро Иванов

www.ndk.bg

ЧЕХОВ х 3

Вечер, посветена на 85-та годишнина от рождението на
проф. Крикор Азарян

www.ndk.bg
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Малък Градски Театър "Зад канала"
гр. София, бул. „Мадрид“, № 1

Малък градски театър винаги е носил големи радости на столицата.
Превърнал се е в едно от лицата на нейния културен живот. Много се
радвам, че той е в „родствени връзки“ със Столична община, които
носят знака на взаимна гордост и подкрепа.
Нашият град живее своето сложно, разнопосочно, напрегнато
ежедневие. В него е изключително важно да се усеща енергията на
творчеството, която надмогва несгодите, убеждава, че има
територии, недостъпни за кризата, обнадеждава, че има време и място
за духовни полети.

Театрален сезон:
септември, 2018 - юни, 2019
Представленията са с начален час 19:00
Програмата може да намерите на:
www.zadkanala.bg
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1 КАРНАВАЛ-ЕКСПРЕС 2019 -

поредица от открити карнавални лаборатории
Поредица от безплатни карнавални лаборатории за подрастващи и
младежи (и за желаещите деца и възрастни) и съпътстваща
фотографска изложба на открито „Айляк Парад – Пловдив ЕСК‘2019“.
Запознаване и сближаване с европейската карнавална традиция и
практика чрез личен опит и практическо обучение, по атрактивен
начин. Интензивна тренинг-програма за по-амбициозните и редовни
участници.

Парк „Заимов” (Оборище – основно пространство)
Парк „100 години София“ (кв. Младост
Градинката при езерото Дружба/Искър)

26 май – Парк „Заимов“, 17:00 – 18:30
09 юни – Парк „100 години София“ - Младост 2, 17:00 – 18:30
30 юни – Парк „Заимов“, 17:00 – 18:30
14 юли – парка при езерото в ж.к. Дружба, 17:00 – 18:30
28 юли – парк „Заимов“, 17:00 – 18:30
www:facebook.com/ﬁretheatrefoundation.bg

2 Mish Mash Fest - градски фестивал
Фестивалът ще представи най-добрите независими творци в България,
ще предложи на посетителите творчески работилници и ателиета, ще
ги забавлява с нови имена от арт и музикалната сцена. Двете големи
издания – през месец юни и през месец декември, обещават неповторим

градина „Кристал“
7-9 юни, 10.00 – 22.00
пл. „Независимост” („Ларгото“)
13-15 декември, 10.00 – 22.00
www.momichetata.com

фестивал на науката
3 Софийски
Софийският фестивал на науката е единственият български фестивал,
който показва постиженията на световноизвестни учени и млади
изследователи от България и чужбина. Основната цел на фестивала е да
стимулира интереса към науката сред младите хора, да информира за
най-новите научни усилия и да установи науката като част от

София Тех Парк
9-12 Mай, 9.30 - 21.30

www.britishcouncil.bg
www.facebook.com/soﬁa.science.festival/

SUMMIT – ЧАСТ ОТ WEBIT FESTIVAL
4 URBAN
Urban summit представлява поредица от културни събития, на които се

провеждат срещи с присъствието на предприемачи от цял свят, като
предоставя маркетинг ресурси и менторинг, създава възможност за
младите и иновативни компании да се свържат с инвеститори, медии и
корпорации, да споделят и креативни иновационни идеи за развитието
на града. Планирани са над 40 срещи с хостове, с които може да се
разговаря на теми като маркетинг и иновации, дигитална
трансформация, големи бази данни и облачни услуги, финансови
технологии, интернет на всичко, поверителност и сигурност и
разработване на софтуер. В трите фестивални дни красивият булевард
„Витоша” се превръща в сцена за музика, култура и флашмоб.

13 -15 Май 2019
www.webit.org

5 МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ПЪРФОРМАНС

и СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО„Soﬁa Underground”

22 издание на фестивала за пърформанс „Soﬁa Underground”, включващ
изпълнения на живо, аудио-визуални пърформанси . Темата на фестивала тази
година е „Източният въпрос”, като тематичната рамка е зададена още през
2011 г. от Руен Руенов-основател на този легендарен международен
фестивал за пърформанс и съвременно изкуство. Програмата ще включва
кураторска селекция на артисти с международно присъствие, както и
български артисти, избрани да участват чрез отворена покана.

Национален дворец на културата – енергиен център
17-21 април
soﬁaunderground.com
20 април между 18-24 ч.
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1 Гореща стая за професионална публика

Проект-програма за развитие на професионална публика в полето на
съвременният танц, съвременната хореография и пърформанс.
Програмата предлага пространство за споделяне на нови методи за
критически анализ и обратна връзка между артистичните практики и
по-широката аудитория.

Институт Сервантес – София
1 април - 30 юни
всеки четвъртък - споделяне на артистични практики на локални артисти
Всяка втора сряда - срещи за Четене и анализ на танцова теория
Всяка втора сряда - организирани срещи с локални артисти и процеси на
обратни връзки за техните артистични практики
за всички детайли около събитията и срещите следете на сайта:

www.steamroom.site
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1 Национална кампания за насърчаване на
четенето „Походът на книгите”

«Походът на книгите» е традиционно събитие, което обвързва голям
брой институции и личности с каузата за насърчаване на четенето от
ранна детска възраст. Ежегодната инициатива, организирана от
Асоциация «Българска книга» е обвързана със световните дни на
детската книга и на авторското право, които отбелязваме на 2 и 23
април.

гр. София – в столични учебни заведения и образователни
учреждения
2 април - 23 април
www.abk.bg

IT

2 „Пролетен базар на книгата“ и

Софийски международен литературен фестивал
за деца и младежи
През 2019 г. традиционният „Пролетен базар на книгата“ в НДК ще се
проведе за тринадесети път. В него участват най-големите издателства
в България. В програмата му се организират срещи между читателите и
популярни български автори, провеждат се четения, дискусии и изложби.
Тази година ще се проведе и второто издание на Софийския международен
литературен фестивал за деца и младежи. Програмата ще представи
както класически литературни произведения, така и съвременни
европейски автори и произведения за деца в неформални срещи и
образователни сесии, детски работилници, игри и др.

Национален дворец на културата
28 май - 2 юни

работно време на изложението понеделник/събота 10:00 20:00
неделя 10:00 - 19:00
www.abk.bg

3 Нощ на литературата 2019 -

публични литературни четения

Нощ на литературата е събитие, популяризиращо съвременната
европейска литература. Включва серийни литературни четения на
неочаквани за публиката градски пространства. Организира се по
инициатива на Чешкия център от EUNIC България, Представителството
на ЕК, посолства и културни институти на други европейски страни.

Пространството в района между ул. „Г. С. Раковски“, бул.
„Патриарх Евтимий, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар
Освободител“
15 май, 18.00 – 22.00 ч.

www.soﬁa.czechcentres.cz/
@noshtnaliteraturata
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1 23-И МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ СОФИЯ
ФИЛМ ФЕСТ И 16-И СОФИЯ МИЙТИНГС

Международният филмов фестивал София Филм Фест е най-мащабният
кинофестивал в България и едно от водещите филмови събития в
Централна и Източна Европа.

Зала 1 на Националния дворец на културата, Кино Люмиер,
Дом на киното, Кино Одеон, Евро Синема и Културен център
G8, кино „Влайкова”, кино „Славейков” и др.
7 – 17 март, 2019

siﬀ.bg

ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ МАСТЕР ОФ АРТ
2 Международен
филмов фестивал за документални филми, посветени на

изкуствата. Публиката в София има уникалния шанс да се докосне до
интимния творчески свят и изкуството на творци от всички епохи и
жанрове от цял свят. Програмата на фестивала през 2019 г. ще представи
над 60 премиерни за България заглавия.

Кино Люмиер – Лидл, кино Одеон, Дом на киното, Евро синема, G8 и
Cine Grand (Парк център) и Френски културен институт
5 – 25 април, 2019

masterofartﬁlmfestival.com
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НА ОТКРИТО
1 ГАЛЕРИЯ
МОСТ НА ВЛЮБЕНИТЕ /НДК/
18 март – 1 април
Изложба Urban Summit - част от Webit.Fesitval
8 април - 3 май
„Снимки от София”, автор – Темелко Темелков
Изложбата е посветена на 140-годишнината от обявяването
на София за столица на България
14 април - 29 април
Изложба Фестивал „Мастър оф Арт”
29 април – 13 май
Изложба, посветена на папа Франциск

www.artsoﬁa.bg

2

ГАЛЕРИЯ НА ОТКРИТО
ПАРК ПРЕД НДК – вход от бул. „Фритьоф Нансен”
20 март – 1 април
Изложба, посветена на 15-годишнината от членството на
България в НАТО
23 април – 8 май
Urban Summit – част от Webit.Fesitval

3 ГАЛЕРИЯ

www.artsoﬁa.bg

НА ОТКРИТО - ГРАДСКА ГРАДИНА

18 март- 1 април
Изложба, посветена на Димитър Манчев
1 април – 15 април
Изложба на Държавения архив, посветена на 140-годишнината
от обявяването на София за столица на България
15 април – 29 април
Изложба Urban Summit – част от Webit.Fesitval
29 април – 13 май
Изложба „Последвай стъпките”
13 май – 27 май
Изложба, посветена на 140-годишнината от обявяването на
София за столица на България
www.artsoﬁa.bg

В СОФИЙСКАТА ГРАДСКА
4 ИЗЛОЖБИ
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Изложба по повод 120 години от рождението на
Николай Райнов
Изложбата представя творби от всички етапи на
творчеството на художника – живопис, акварели, рисунки,
фотографии, документи, монографични и авторски издания,
теоретични текстове и др. Интересен акцент е поставен
върху ранните му сецесионни работи, както и върху военните
картички, създадени от Райнов по време на Балканската,
Междусъюзническата и Първата световна война.
Зали партер, СГХГ
26 февруари - 7 април

Непознати произведения от 80-те и
90-тегодини на 20 век
За първи път пред публика ще бъдат показани видео
документации от пърформанси от 80-те и 90-те години
на 20 век, които до сега са съхранявани в частни архиви.
Зала 3, СГХГ
12 март – 14 април

Другото око: Портрет на мой приятел
В поредицата „Другото око“ е поканена кинорежисьорката
Иглика Трифонова. На базата на нейната концепция ще бъдат
представени интересни портрети от колекцията на СГХГ.
Зала 1, СГХГ
до 2 юни

Майстори на фотографията – Вивиан Майер
Продължава представянето на изявени американски
майстори на фотографията съвместно с Фондация
„Музис“. Платформата представя една от
най-известните жени - фотографи на 20 век – Вивиан
Майер.
Зала 2, СГХГ
23 април – 2 юни

Изложба, посветена на Дружеството на
южнобългарските художници
Представяне на повече от 140 автори, значителна част от
които непознати за публиката. Изложбата включва
непоказван от десетилетия визуален материал, както и
непубликувани и до днес архивни материали и ценни образци
на българската живопис, графика и скулптура.
Зала 1 и Зала 2, СГХГ
11 юни – 18 август

Изложба на Райко Алексиев - карикатура и
живопис
Изложбата включва оригинали и копия на неговите
най-значими карикатури, а също и живописни творби, както и
текстове.
ПРОГРАМАТА НА
Зала 3, СГХГ
ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ
www. sghg.bg
18 юни – 14 юли
В СОФИЯ МОЖЕ ДА
вторник до събота 10.00 – 19.00,
НАМЕРИТЕ НА
неделя 11.00 – 18.00
Soﬁa-art-galleries.com

„СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ”
5 „СОФИЯ
ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ” е основан и успешно развиван от

фондация „Аматерас”, чиито създатели са и едни от
най-успешните и разпознаваеми творци в България и чужбина.
Тяхната основна идея е да популяризират хартиеното изкуство
чрез различни прояви, като изложби, пърформанси, лекции. Тази
година е деветото издание на фестивала и ще представят
както съвременни български и чуждестранни артисти, така и
изложба от произведения от международния конкурс за
произведения от хартия в малък формат.
Национален дворец на културата - мраморно фоайе и
полуетаж запад

2-14 май 2019, от 11 до 19 ч.
www.artsoﬁa.bg

6 Национален конкурс

“ФОТО АКАДЕМИКА”

През 2019 г. се навършват двайсет години от най-дълго
провеждания в страната ни национален фотоконкурс ФОТО
АКАДЕМИКА организиран от Национално сдружение ФОТОГРАФСКА
АКАДЕМИЯ „Янка Кюркчиева”. И тази година изложбата ще
представи наградените фотографии от конкурса за
възрастовата група 18 + в два раздела (артистична и
репортажна фотография).
Национален дворец на културата, ет.3
6-20 юни , от 11 до 19 ч.
photoacademy.com

годишен младежки конкурс
7 Национален
за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн
В конкурса участват около 250 ученика, а класираните
произведения са 45 в 15 категории, които ще бъдат показани в
изложбата и ще бъдат връчени наградите на учениците. В
рамките на експозицията се предвижда и провеждане на
дискусия по въпросите свързани с обучението на талантливи
деца с представители на средните и висши училищата по
изкуства.
Национален дворец на културата,
полуетаж изток и галерията
6-16 юни, от 11 до 19 ч.
www.artsoﬁa.bg
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Владигеров лично“ и „Панчо Владигеров
1 „За
в музикалния калейдоскоп на ХХ век.

Посоки, връзки, отражения“ - Юбилеен концерт
и откриване на две изложби по повод 120-годишнината
от рождението на проф. Панчо Владигеров.
Юбилеен концерт и изложба „За Владигеров лично“ ще бъдат представени в
неговия дом на ул. „Якубица“ №10, сега превърнат в музей. Ще прозвучат
емблематични произведения от творчеството на Владигеров, в изпълнение
на изтъкнатите наши изпълнители – проф. Ангел Станков, проф. Йосиф
Радионов и Зорница Радионова, както и техни студенти от НМА „Проф.
Панчо Владигеров“. Публиката ще чуе увлекателния разказ на изпълнителите
за срещите им с Маестрото, за възторга от неговата музика у нас и в
чужбина.

Изложбата „За Владигеров лично“ представя малко популярни снимки от
семейните албуми на Владигеров и навлиза в интимния свят на твореца.
В зала „България“ на 21 март в 18:00 ч. ще бъде открита
художествено-документална изложба „Панчо Владигеров в музикалния
калейдоскоп на ХХ век. Посоки, връзки, отражения“. Изложбата представя
Владигеров сред най-ярките фигури в музикалния калейдоскоп на ХХ век и
показва вниманието и уважение към неговата личност, засвидетелствано
от европейския музикален елит. Изложбата е двуезична, с превод на
английски език и включва уникални и по-рядко показвани материали от фонда
на къщата музей.

Къща музей „Панчо Владигеров“ и фоайе на концертна зала
„България“.
24 март до 1 май - изложба “За Владигеров лично“
Откриване: 24 март, 18:00
Камерен концерт
24 март, 18:00
Зала „България”
21 до 31 март – изложба „Панчо Владигеров в музикалния
калейдоскоп на ХХ век. Посоки, връзки, отражения“
Откриване: 21 март, 18:00 ч.
www.beta.vladigerov.org/events/yubileen-kontsert-po-povod
-120-godini-ot-rozhdenieto-na-prof-pancho-vladigerov/

2 Честване на Деня на Тракия

121-ва годишнина на организираното тракийско
движение в България
26 март, 10:30
Заупокойна молитва в църквата Св. Николай в София и
официална церемония на Мемориала за героите от Одрин
www.artsoﬁa.bg

– 140 години от обявяването на София
3 3зааприл
столица на България
Тържествена церемония по освещаване и
Връчване на знамена на столични училища – с участието на
Националната гвардейска част и Гвардейския представителен духов
оркестър и Софийска митрополия;

3 април, 11:00 - ул. „Оборище“ / пл. „Св. Ал. Невски“
Концерт на Софийски духов оркестър
3 април, 18:00 – пл. Независимост /Ларгото/

>>>

3 април, сряда, 2019 г., 11:00 ч., ул. „Оборище“ / пл. „Св. Ал.
Невски“: Тържествена церемония по освещаване и връчване
на знамена на столични училища – с участието на
Националната гвардейска част и Гвардейския
представителен духов оркестър и Софийска митрополия;

>>>

3 април, сряда, 2019 г.: вход свободен - Регионален
исторически музей - София, Софийска градска
художествена галерия, Парк-музей „Врана“ и Зоологическа
градина -София;

>>>

Всяка сряда, през месеците април и май, от 16:00 до 18:00
ч.: Ретро трамвая (с вагон) ще се двежи по централните
софийски улици по повод 140 години от обявяването на
София за столица и 20 години от реставрирането му и
пускането му в движение; Актьорите от театър „Сириус“
ще представят куклени етюди, игри и закачки с пътниците
и децата в трамвая. Всеки актьор ще бъде с кукла или
няколко. Освен това, децата ще имат възможност да
пробват как се води професионална кукла и да се запознаят
с различните видове кукли.

>>>

10 април, сряда, 2019 г., 18:00 ч. , в Ларгото: Концерт на ТА
„Здравец“ и Вокална студия „Дъга“;

>>>

1 май, сряда, 2019 г., 18:00 ч., в Ларгото: Концерт на
квартет „Славей“ и лауреатите от Национален конкурс
„Пиленце пее“

>>> 14 май, вторник, 2019 г., 18:00 ч., в Ларгото: Концерт на
Джаз формация „София“ и Вокална студия „Дъга“;
Програма: авторски композиции, български песни с нов
аранжимент

>>>

15 май, сряда, 2019 г., 18:00 ч., в Ларгото: 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“;

>>>

29 май, сряда, 2019 г., 18:00 ч., в Ларгото: Спектакъл на
Театрална студия „Игра“ - „Джуджето и седемте
Снежанки“.

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ
Като част от празничните събития за честване на
140-годишнината от обявяването на София за столица на
България, дирекция „Култура” и екипът на уеб сайта historikalroutes.bg организират исторически маршрут, представящ
културното наследство на София под името „Зад фасадите на
софийските домове”.
В маршрута са включени Паметникът на Васил Левски, Галерията
за чуждестранно изкуство, храм-паметник „Александър Невски”,
базиликата „Света София”, кооперацията „Палата Света София”,
Старото руско посолство, Софийската банка, Къщата на
Димитър Греков, Къщата с часовника, Старият факултет,
Националната художествена академия и др., както и сгради,
собственост на Столична община, като къщата на Атанас Буров
на ул. „Московска” №41, къщата на д-р Георги Калинков на ул.
„11-ти август” №4, къщата на Киро Стефанов на ул. „Париж” №1,
централната сграда на Столична община на ул. „Московска” №33.

www.artsoﬁa.bg

май – Ден на Европа
4 9Празнични
концерти
www.artsoﬁa.bg

5 Ден на българската просвета и

култура, и
на славянската писменост – 24ти май

Шествие в чест на Деня на българската просвета и култура, и на
славянската писменост
24ти май, 10:30 Шествие до Националната библиотека
11:00 Официална церемония на Паметника на Св. Св. Кирил и Методий

www.artsoﬁa.bg

на Ботев и на загиналите за свободата
6 Ден
и независимостта на България – 2ри юни
Официална церемония за годишнината от смъртта на българския
революционер и в чест на героите, паднали за свободата и
независимостта на България.

2 юни, 11:30
Паметник на Христо Ботев в Борисова градина
www.artsoﬁa.bg
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и публикация 1 Конференция
Обединени чрез изкуство

Проектът представя интерактивни подходи за повишаване на
толерантността, намаляване на ксенофобските прояви и
предоставяне на по-голяма видимост на различни общности.
Представяне на добри европейски практики от Манчестър и Хъл,
Брюксел и Остенде, които да послужат като примери за включването
на местни общности и маргинализирани групи в артистични
дейности.

Галерия „Сердика”, район „Възраждане” (Адрес: Обновената част на
женски пазар - нова сграда на ъгъла ул. "Стефан Стамболов" и
ул. "Лозенград" - ет. 2)
15,16 март – конференция
29 май - представяне на публикацията
www.artoﬀice.bg
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01 Музикален пърформанс -

“Седемте чудеса на България”

“Седемте чудеса на България“ е пресечна точка на българската традиция и
модерното изкуство. Пърформансът е колаборация между автентичния
български фолклор и съвременното електронно звучене и представя седемте
основни фолклорни области на България чрез характерни песни, танци, костюми
и визуално изкуство.

Подлез на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(бул. “Цар Освободител” и бул. Васил Левски)
7 юни, 20:00

02

www.facebook.com/Алтернативен-святОренда-Alternative-world-Orenda
-177522349475899/

Международен фестивал за съвременна клавирна
музика ppIANISSIMO

Фестивалът е фокусиран върху неизчерпаемите възможности на пианото не
само като клавишен, но и като перкусионен инструмент. Форумът е
лаборатория за ново изкуство – творческо пространство за утвърдени и
дебютиращи интерпретатори, изследващи сложните процеси на
съвременната клавирна естетика.

Българско национално радио, Студио 1,
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”,
концертна зала

22 март – 07 април
Програма:

www.ppianissimo.info

22.03.2019, 19:00, БНР – TRANSITion: мултимедиен концерт на Триша Дoун
Уилямс (Малта) с участието на Рубен Зара (Малта)
23.03.2019, 19:00, НМА – Клавирен рецитал на Константинос Дестунис
(Гърция)
24.03.2019, 19:00, БНР – Клавирен рецитал на Софя Меликян
(Армения/Франция)
29.03.2019, 19:00, БНР – EURientale: концерт на Котаро Фукума (Япония) с
участието на вокален ансамбъл DAI MONTI VERDI (България)
30.03.2019, 19:00, НМА – Българската клавирна соната: солов рецитал на
Маргарита Илиева (България)
31.03.2019, 19:00, БНР – Микро/макро-космос: концерт на Стефка
Перифанова (България/Швейцария) с участието на Борислава Танева
(България)
05.04.2019, 19:00, БНР – Концерт на Керстен МакКол (Германия/Холандия –
флейта) и Камелия Миладинова (България/Холандия – пиано)
06.04.2019, 19:00, НМА – Музиката на Стивън Гарднър (Ирландия): концерт
с участието на Росен Идеалов (кларинет), Георгита Бояджиева-Николова
(виолончело), Мартин Павлов (флейта), Сара Паносян (цигулка), Богдан Иванов
(пиано) и Александър Ботушаров (пиано)
07.04.2019, 19:00, БНР – ppIANISSIMO JAZZ: клавирен джаз концерт на
Константин Костов (България/Германия) и Любо Цанев (България/САЩ)

концерти
03 Цикъл
/кантатно-ораториален концерт/

Събитията се организира със сътрудничеството на концертен
комплекс „България“ и НФХ „Св. Обретенов“ и с участието на
Симфониета „София“, диригент Свилен Симеонов
Зал а „България ”
15 май, 19.00 – 20.30

Солисти:
Емилия Барановска /виолончело/- Франция, Даниела Андонова /пиано/
В програмата:
Л.ван Бетовен - Фантазия за пиано,хор и оркестър, оп.80
Л.ван Бетовен – Симфония № 7 или 10
Едуард Лало – Концерт за виолончело и оркестър d minor

Зала „България”
24 април, 19.00 – 20.30
Солист : Шантал Стилиани /пиано/ - Франция
В програмата:
Ф.Шуберт – Deutsche Messe, D 872
Ф.Шуберт - Симфония No 8 in b minor, D 759
В.А.Моцарт – Концерт за пиано и оркестър № 2, C major, K

Зала „България”
15 март, 19.00 – 20.30
Солист - Жулиде Ялчън – цигулка, Турция
В програмата:
В.А. Моцарт: Rondo Alla Turca – оркестр. Св.Симеонов
Ulvi Cemal Erkin – Концерт за цигулка и оркестър
www.oki-nadejda.com
Й.Хайдн - Mass No 11 in D minor, "Nelson Mass"

концерт с участието на
04 Празничен
Симфониета „София“
В навечерието на 24 май - Ден на славянската писменост и
българска култура, Общински културен институт „Надежда“
съвместно с Общински културен институт Дом на културата
„Средец“ организират празничен концерт с участието на
Симфониета „София“. За пореден път солисти в концерта ще са
млади инструменталисти - ученици от Националното музикално
училище „Л. Пипков“. Ще участва и Софийски камерен хор „Васил
Арнаудов“ с диригент проф. Теодора Павлович. Диригент - Свилен
Симеонов, гост-диригент - Кирил Ламбов. В програмата са
включени различни произведения за солисти и оркестър, както и
премиерно изпълнение на Missa Brevis от словенския композитор
Амброж Чопи.
Пл. „Независимост” ( „Л арго“ )
22 май, 18.00 – 20.00

www.oki-nadejda.com

05

Цикъл „Лауреати на наши и международни конкурси“
Събитието се организира от Общински културен институт
„Надежда“ с участието на Симфониета „София“ с диригент
Свилен Симеонов, солисти - финалисти на клавирния конкурс
„Албер Русел
Концертна зал а НМУ „Любомир Пипков“
29 март, 18.30 - 20.30

на Джаз формация „София“ и вокална
06 Концерт
студия „Дъга“
Събитието се организира от Общински културен институт
„Надежда“ и Общински културен институт Дом на културата
„Средец“. В програмата ще участват Джаз формация „София“ с
авторска музика и съвременни интерпретации на световни
евъргрийни. Участие в концерта ще вземе и вокална студия
„Дъга“ при ОКИ ДК „Средец“ с ръководител Снежана Полихронова.
Пл. „Независимост” ( „Л арго“ )
10 април, 18.00 - 19.30

www.oki-nadejda.com
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XXVII Международен конкурс за
инструменталисти и композитори “Музиката и
Земята” и Фестивал „Изкуствата за Земята“,
под мотото „Откровенията на Земята“ посветени на 22 април – Международния ден на
Майката-Земя
Конкурсът допринася за повишаване на компетенциите на младите
музиканти, за укрепване и разширяване на правата на децата в областта на
музиката. Младите таланти получават оценка и стимул за развитието на
своите творчески идеи. Фестивалът „Изкуствата за Земята“ в цикли от по
5 концерта, представя Природата в творчеството на изтъкнати световни
композитори. Концертите на лауреати на конкурса и членове на журито. Чрез
встъпителни лекции към концертите аудиторията се запознава с интересни
факти за създаването им.

Национален музей „Земята и хората“, адрес: бул. „Черни връх” № 4
1 март - 3 юни
18-25 април, 2019 - Конкурс “Музиката и Земята”, Майсторски класове на
членове на журито

18 април - 3 юни, 2019 - концерт на фестивала Фестивал „Изкуствата за
Земята“, под мотото „Oткровенията на Природата“ с участието на
изтъкнати мизиканти: проф. Шантал Стилиани, пиано, Франция; проф.
Фулвио Турисини, Италия, проф. Антон Мартинов, цигулка, Русия-Франция,
Фумие Фукуи, пиано, Япония, проф. Лидия Ошавкова, флейта, Ксавие Льоконт
Де Ла Бретонери, пиано, Франция и др.
25 април, 2019 - Награждаване и Гала концерт на лауреатите
Май, 2019 - Концерти на лауреатите, организирани от Асоциация
„Филомуза“ във Франция и в Ню Йорк в Български културен център
www.musicandearth.org/bg/

08 „Европейски музикален фестивал“ 2019
Фестивалът представя 11 събития с класическа музика, в които ще се
изявят над 500 български и чуждестранни участници. Акценти в
програмата са изявите на елитните музиканти Пламена Мангова, Антон
Бараховски, Неманя Радулович, Мила Георгиева, Максим Ешкенази и много
други изпълнители.

Зала „България“, зала 1 на НДК, зала на НМА „Проф. П. Владигеров“,
„Ларгото“ и др.
21 март 2019 – 23 юни

Програма:
21 март 2019, зала „България“, 19:30 - ОТКРИВАНЕ
Концерт „120 години от рождението на Панчо Владигеров“
Солист: Марио Хосен, цигулка
Софийска филхармония
Диригент: Георги Димитров

12 април 2019, зала „България“, 19:30
Концерт „40 години с песните на „Пим-Пам“
С участието на Детски хор „Пим-Пам“
Оркестър на Класик ФМ радио
Диригент: Григор Паликаров

17 април 2019, зала „България“, 19:00
Откриване на фотографска изложба „Музика в обектива“

19 април 2019, зала „България“, 11:00 ч.
Концерт за деца „Музикално пътешествие“ по музика на Добри Палиев

23 април 2019, зала „България“, 19:30
Концерт „Солисти от световните сцени“
Солисти: Пламена Мангова, пиано
Антон Бараховски, цигулка
Кирил Злотников, чело
Оркестър на Класик ФМ радио
Диригент: Лучано ди Мартино

15 май 2019, концертна зала на НМА, 19:30
Камерен концерт с творби от Панчо Владигеров
Изпълняват студенти от НМА „Проф. П. Владигеров“

22 май 2019, пл. „Независимост” („Ларго“), 16:00
Церемония „Златно перо“

22 май 2019, пл. „Независимост” („Ларго“), 18:30
Музикално-танцов спектакъл „Европа танцува“

29 май 2019, зала НМУ
Майсторски клас по цигулка на Мила Георгиева

31 май, зала „България“, 19:30
Концерт „Tango & Campanella“
Солист: Мила Георгиева, цигулка
Оркестър на Класик ФМ радио
Диригент: Максим Ешкенази

23 юни 2019, НДК, зала №1, 20:00
Концерт „Огнени струни“
Солист: Неманя Радулович, цигулка
Ансамбъл „Double Sens“

www.cantusﬁrmusbg.com
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Фестивал „ЕТЮД И ПРИЯТЕЛИ”

Фестивалът представя две гостуващи продукции: Heroes на John Scott,
Дъблин в партньорство с Matteo Fargion, Лондон; Olof Persson projects; и Gun
Lund / E=mc2 Dance & 3rd Floor – Dance & Artspace in Göteborg , Гьотеборг.
Включени са и няколко български продукции, премиерни за 2018, дебютен
проект, изложба на Ани Колиер и филм за балерината Фео Мустакова.

Галерия Етюд и ДНК-Пространство за съвременен танц
и пърформанс (Национален дворец на културата)
10 юни - 30 юни
www.etudgallery.com/bg/festival

на SLOKAR Quartet 10 Концерт
Тромбонът и съвременната европейска музика
Концертът на един от елитните камерни духови състави в Европа SLOKAR
Quartet представя атрактивността на тромбона като солиращ
инструмент с програма от ефектни пиеси. Събитието е част от
образователния проект “Тромбонът и съвременната европейска музика” на
Българска музикална асоциация.

НМА “Проф. Панчо Владигеров” - Голяма зала
29 март, 19.00 - 21.30
www.bgma.bg

11

ОПЕРА В ПАРКА

През 2019 ще се реализира Десетото юбилейно издание на превърналия се
в любим за жителите и гостите на Столицата Летен фестивал „Опера в
парка”. Изнасяйки своята продукция извън сградата на театъра,
Софийската опера и балет осигурява и през летните месеци активен
културен живот за жителите и туристите в София.
Програмата включва класически опери и балетни спектакли на Софийска
опера и балет, оперетни спектакли на Националния музикален театър и
съвременните танцови спектакли на Балет „Арабеск”, както и спектакли
на Младежката филхармония при Националното музикално училище.

Парк на Военна академия „Г. С. Раковски”
28 юни – 14 юли
www.operasoﬁa.bg

12 Сертифициран майсторски клас

на Бранимир Слокар –
„Тромбонът и съвременната европейска музика”

Сертифицираният майсторски клас на проф. д-р Бранимир Слокар (Швейцария)
е ориентиран към музикантите в специалност „тромбон” - както учещи,
така и вече започнали музикантска кариера. Събитието е част от
образователния проект на Българска музикална асоциация “Тромбонът и
съвременната европейска музика”.

НМА “Проф. Панчо Владигеров” - аудитория 48
30 март, 10.00 - 17.30
www.bgma.bg
Такса за участник: 60 лв., такса за слушател: 30 лв.

на Джошуа Бел и Софийската
13 Концерт
филхармония

Носителят на награда «Грами» и една от най-големите звезди в
класическата музика Джошуа Бел се завръща в зала България на 1 април за
концерт със Софийската филхармония. Диригент на концерта ще бъде
маестро Найден Тодоров. Програмата на концерта:
Иван Ерьод - Ферметюра
Рихард Щраус - Симфонична поема „Дон Жуан“
Антонин Дворжак - Концерт за цигулка и оркестър

зала България
1 април, 19:00 ч. www.soﬁaphilharmonic.com
Държавен музикален театър “Стефан
Македонски”, бул. Васил Левски 100

www.musictheatre.bg

Suitable for a foreign language audience

Performances for Children with Еscort

Free Entrance

w w w. a r t s o ﬁ a . b g

Organisers have the right to change event's agenda.

www.soﬁa.bg/culture
www.visitsoﬁa.bg

Information about events to be found on Soﬁa Municipality sites:

S u p p o r te d by S o ﬁ a M u n i c i p a l i ty ( Ca l e n d a r O f Cu l t u ra l E ve n t s - 2 0 1 9 )
Pro g ra m m e Cu l t u re 2 0 1 9

direkcia.kultura

