Приложение № 1
КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 2018 г.
РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
№

ДАТА / МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

ФИНАНСИРАНЕ
2018

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
През 2018 година предстои 22-ият международен филмов фестивал София Филм Фест в
дните между 8 и 18 март, и с продължение до средата на април в София. В рамките на
фестивала ще се проведе и 15-ото издание на международния пазар на филмови проекти
и филми София Мийтингс - от 15 до 18 март. Международният филмов фестивал София
Филм Фест (Sofia International Film Festival) е едно от водещите филмови събития в
Централна и Източна Европа. След натрупвания и постижения, които отличават
фестивала не само в областта на киното, той придоби статут от медиите и
професионалистите на едно от най-значимите събития в областта на културата в
България, представящо актуалните тенденции в световното кино и най-новото от
Международен филмов фестивал "София Филм
българското кино пред света.
Фест"
София Мийтингс е пазар на филмови проекти и филми, който цели промотирането на
готови филми и подпомагане създаването на нови европейски копродукции между
"София Мийтингс"
България, държави от региона и Европейския съюз, от една страна, както и
професионалното израстване на българските продуценти и режисьори чрез образователни
Награда „София модули и дискусии, лекции и майсторски класове, от друга. Това събитие е в основата на
творчески град на киното”
промоцията и успехите на българското кино през последните години и е единственото по
на Столична община
рода си професионално събитие в България, подкрепено от програма „Творческа Европа
МЕДИА“ на Европейския съюз.
С Решение на Столичен общински съвет от 26 февруари 2015 е учредена специална
награда в рамките на Международния филмов фестивал „София Филм Фест“ – Голямата
награда „София – град на киното“ за най-добър филм в Международния конкурс за първи и
втори филми. Международното жури на фестивала решава кой филм печели престижната
награда.
Голямата награда „София – град на киното“ е парична премия в размер на 7000 евро,
които се разпределят по равно между режисьора и продуцента на филма-победител.

1

8 - 18 МАРТ
НДК Зала 1, ДНК, кино Люмиер,
Дом на киното, кино Одеон,
Културен център G8, Euro
Cinema, Френски институт,
Cinema City Mall of Sofia, Arena
Deluxe, Bulgaria Mall, Cine Grand
City Center Sofia, Кино „Влайкова”,
Културен център на СУ, ОКИ
„Искър”, Салон на бул. "Хр. Ботев"
- офис на ДДБ, Чешки културен
институт, Зала в кв. Филиповци

2

МАРТ
Столичните театри, Столичен
куклен театър, открити
пространства, НДК, Народен
театър "Иван Вазов

3

30 МАРТ – 7 ЮНИ
зала 1 на НДК , Концертен
комплекс „България“, Sofia Live
Club, Национална галерия, НМА
„Проф. П. Владигеров“, Ларгото

„Кантус фирмус” АД

Европейски музикален фестивал 2018

4

1 - 12 ЮНИ
НДК, Народен театър,
Сатиричен театър

Фондация „ВИА
ФЕСТ”

СВЕТОВЕН ТЕАТЪР В СОФИЯ

5

15 ЮНИ - 1 ЮЛИ
Националната Военна академия
„Г. С. Раковски“

Софийска опера и
балет

ОПЕРА В ПАРКА - 2018

„Арт Фест” ЕООД

Съюз на артистите в
България

Софийски Театрален Салон и Награди Икар
2018

Национални награди за сценични изкуства „Икар“ се връчват от 1974 година 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.
“Европейски музикален фестивал” е едно от най-реномираните събития за класическа
музика в столицата. Програмата на осемнадесетото му издание включва концерти със
симфонична и камерна музика, джаз, филмова музика, както и събитие за деца. Сред
имена на участниците са световноизвестният цигулар Максим Венгеров, талантливите
музиканти от испанския квартет „Далия“, виртуозният ансамбъл Italian WonderBrass,
изявените български цигулари - концертмайстори Албена Данаилова, Димитър Иванов,
Симеон Симеонов и др.
Световен театър в София е платформа, в рамките на която се осъществяват турнета на
чужди театрални и танцови трупи в София. За 2018 г., когато ще бъде 12-то й поредно
издание, са предвидени гостувания на трупи от Германия, Франция, Чехия, Италия,
Словения.
През 2018 г. традиционният фестивал „Опера в парка“ ще се проведе за девета поредна
година. Спектаклите се представят в Националната Военна академия „Г. С. Раковски“.
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6

14 - 23 СЕПТЕМВРИ
открити градски пространства,
Столичен куклен театър

7

ЯНУАРИ - ЮНИ
район Подуяне - изоставения
тунел /Галерия „Под моста”/

8

ЯНУАРИ - ЮНИ
Дерида Денс Център

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
Фестивалът
ще представи богата международна програма за всички възрастови групи в
двата жанра - уличен и куклен театър, както и редица съпътстващи събития - работни
10-то юбилейно издание на Международния
Столичен куклен
срещи, уъркшоп ателиета, семинари и др.
фестивал за уличен и куклен театър ПАНАИР
театър
Отличен е от Международното жури на платформата EFFE - Europe for Festivals, Festivals
НА КУКЛИТЕ 2018
for Europe със знака EFFE LABEL 2017-2018. Това е признание, че ПАНАИР НА КУКЛИТЕ
се нарежда сред най-добрите европейски фестивали.
РАЗДЕЛ „ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ”
Urban Creatures ( www.urbancreatures.bg ) е фестивал за изкуство, което се реализира в
ФОНДАЦИЯ ЗА
градската среда и се вдъхновява от градската среда и градския начин на живот (urban art).
URBAN CREATURES
ГРАДСКО
Целта на фестивала е цялостна трансформация на средата и живота в района чрез
ИЗКУСТВО
изкуство и култура.
Проект „Резидентска програма на Derida Dance Center 2018“ е насочен към
предоставянето на общо осем артистични резиденции в Derida Dance Center: 4
Фондация „Арт Линк” Резидентска програма на Дерида Денс Център чуждестранни и 4 български екипа от танцьори и хореографи в областта на съвременния
танц, всеки от които в продължение на 3 седмици работи и представя свой авторски
проект пред софийска публика.

ФЕВРУАРИ – ЮЛИ
120 ОУ „Г. С. Раковски”; НМУ
“Проф. Л. Пипков”, НАТФИЗ,
Институт Сервантес,
Регионален музей за история на
София, НХГ, СГХГ
МАРТ - НОЕМВРИ
26 СУ Йордан Йовков, парка в
квартал Св. Троица, парка до

„АС-Лаборатория за
културни
инициативи”

Блок Кино

11

МАРТ - МАЙ
ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ
НМА „Проф. Панчо Владигеров”,
зала "България", Студио 1 на
БНР, пред Арменската Църква

Сдружение
„Арменско
благотворително
дружество
„Парекордзаган”

AGBU Sofia Chamber Orchestra (Камерен
Оркестър "Парекордзаган" - София)

12

23 МАРТ и 28 АПРИЛ
Зала България

ДЖЕРМИ АРТ ЕНД
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ
ООД

9

10

АПРИЛ - ЮНИ
4 СЕПТЕМВРИ - 5 ОКТОМВРИ
13
Военен клуб, Аулата на СУ,
Софийска опера, Студио 5 на НДК

14

15

АПРИЛ / МАЙ
"България" МОЛ

АПРИЛ и НОЕМВРИ
Театралните сцени в София

АНОТАЦИЯ

Фондация Фото
Фабрика

Фондация „Пиано
Екстраваганца”

Фондация „Стоян
Камбарев“

Фондация „Арт
Проджектс“

ПЕТИ ФЕСТИВАЛ ФОТОФАБРИКА – СОФИЯ
2018 (V ФФФ)

Фестивалът ФОТОФАБРИКА е актуална международна платформа, която представя
ежегодно високи образци на фотографията. Петото издание обединиява
мултидисциплинарни събития: въшни изложби, фото книги, образователна програма,
лекции и демонстрации.
Блок Кино включва 3 отделни части, всяка посветена на различен вид кино - игрално (Блок
Игрално Кино), документално (Блок Документално кино) и анимационно кино (Блок
Анимационно кино). Основната му цел е популяризиране на българското кино в цялото му
AGBU Sofia Chamber Orchestra през 2018 г. подготвя 2 цикъла по 3 концерта - през
месеците март, април и май; октомври, ноември и декември. Репертоарът включва
шедьоври на музикалната класика – образци от български и арменски класици и
съвременни композитори. Оркестърът представя млади таланти и утвърдени солисти.

Програмата на фестивала включва две мащабни събития: КОНЦЕРТ НА WIENER
Нов фестивал за класическа музика СОФИЯ И SYMPHONIKER (Австрия) и КОНЦЕРТ НА АРЕНА ДИ ВЕРОНА КВАРТЕТ (Италия) с
МУЗИКАЛНИТЕ СТОЛИЦИ НА ЕВРОПА 2018 участието на КАМЕРАТА ОРФИКА НБУ с диригент ЙОХАНЕС МЕЙСЛ и 2 майсторски
класа.

Фестивал Пиано Екстраваганца

Основната цел на събитието е възстановяване на световното музикално наследство, чрез
представяне на музикални произведения с висока художествена стойност от композитори,
които не са придобили популярност или са останали в сянката на общоизвестните и вече
утвърдени гении на класическата музика.

Една от основните цели на Фондация "Стоян Камбарев" е откриване, насърчаване и
Официална церемония за връчване на Награда подпомагане на млади творци в областта на изкуството чрез ежегодно връчване на
за полет в изкуството “Стоян Камбарев” 2018 / Награда "Стоян Камбарев" за "полет" в изкуството. Наградата се състои от специално
стипендия/
изработена бронзова статуетка от художника Кольо Карамфилов, парична премия и
почетна грамота.

Европейска Нощ на театрите

Платформата „Европейска нощ на театъра“ кани по един необикновен и много личен начин
всички театрални почитатели да станат част от мащабен културен форум със завладяващи
съдържания и арт събития. С реализирането на Европейска нощ на театрите България
става една от 11-те държави в Европа, които празнуват театъра по този атрактивен начин.
Дългогодишната европейска традиция дава възможност на театъра да се „отвори“ към
публиката и да привлече младите хора в театралните зали.
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ФИНАНСИРАНЕ
2018

60 000

25 000

Логистична
подкрепа

20 000

5 000
Логистична
подкрепа

25 000

Логистична
подкрепа

10 000

4 000

10 000

№

ДАТА / МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

1 АПРИЛ - 6 ЮНИ
градината пред Народния
Фондация „Елизабет
16 театър, градския транспорт, СУ,
Костова“
СГХГ, Червената къща, Павилион
19, Читалнята

17

2 - 23 АПРИЛ
училища, детски градини,
библиотеки, книжарници,
културни центрове и др.

Сдружение
Асоциация
„Българска книга”

2 АПРИЛ - 30 ЮНИ
НДК, Концертен комплекс
Фондация
„България“, НМА „ Проф. П.
18
„Софийски
Владигеров“, БНР, НБУ, НМУ "Л.
музикални седмици“
Пипков", Ларгото, Читалището в
Княжево
15 - 22 АПРИЛ
ФОНДАЦИЯ
8 - 12 ОКТОМВРИ
19
„МЛАДИ
зала България, Ларгото,
ВИРТУОЗИ“
Музикалното училище

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
През 2018 г. СтолицаЛитература ще събере американски писатели, живеещи в Европа,
европейски писатели, живеещи в САЩ и разбира се европейски писатели, живеещи в
Европа. Всички те ще бъдат въвлечени в разговор за бъдещето на Европа. Поводът е
СтолицаЛитература (2018)
Българското председателство на Съвета на ЕС и променяща се Европа. Програмата
включва уъркшопове по творческо писане, мултижанров текст-пърформанс и няколко
акции в общественото пространство, които насочват вниманието върху литературата,
неразделна част от най-специалното качество на Европа – културата.

Походът на книгите

МФ "Софийски музикални седмици"

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "МЛАДИ
ВИРТУОЗИ” 2018

Националната кампания за насърчаване на четенето сред децата "Походът на книгите" се
организира всяка година от Асоциация "Българска книга" със съдействието на РИО София,
Българската библиотечно-информационна асоциация, столичните училища и детски
градини и голям брой популярни личности, които взимат участие в кампанията
безвъзмездно.
МФ „Софийски музикални седмици“ е мултижанров фестивал с акцент върху класическата
музика и танц, с кросовър проекти с джаз, фолкор и други жанрове, с премиери на нови
български и чужди произведения, писани специално за него, фестивални цикли (сред
които „Сцена на младия музикант“), с богата съпътстваща програма от майсторски
класове, ателиета, семинари, конференции, лекции, прожекции, изложби, представяне на
компактдискове и книги и др.
Международен конкурс „Млади виртуози“ в своето четиринадесето издание през 2018
година включва специалностите Камерна музика /Камерни ансамбли/ и Композиция. В
рамките на конкурса се провеждат редица творчески срещи, уъркшоп, „Академия за
майсторство“, както и концерти на именити музиканти.

Международният фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“ е единствения
Фондация „БРЕЙН XI Международен фестивал за съвременен танц фестивал в София, посветен на оригинални, авторски и новаторски артистични практики в
и пърформанс “Антистатик”
СТОР ПРОДЖЕКТ”
сферата на съвременния танц и пърформанс, реализирани от утвърдени и изгряващи
имена на международната и местна сцена.

20

20 - 30 АПРИЛ
ДНК, Младежки театър,
Червената къща

21

8 МАЙ - 16 ЮНИ
СГХГ, Триъгълната кула, Музей
за история на София, Моста на
НДК, ЛАРГО и др.

Фондация
„АМАТЕРАС”

22

9 МАЙ
различни градски пространства

Чешки център
София

23

10 - 13 МАЙ
София Тех Парк

Британски съветклон България

24

22 - 27 МАЙ
НДК

Сдружение
Асоциация
„Българска книга”

25

26 МАЙ – 2 ЮНИ
НДК кино Люмиер, кино Одеон,
кино Влайкова, СУ, Италиански
културен институт, Институт
Сервантес, училища, Клуб на
пенсионера и инвалида

Фондация „Формат
СФФ”

ФИНАНСИРАНЕ
2018

10 000

4 000

30 000

5 000

11 000

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

София Хартиен Арт Фест включва в програмата си изложби, театрални спектакли, лекции,
уъркшопи, презентации, дискусии и съпътстващи събития.

10 000

Нощ на литературата 2018

Нощ на литературата е международно събитие, което се провежда ежегодно в десетки
европейски градове. Събитието представя съвременната литература на европейския
континент чрез серийни литературни четения, провеждани на непознати, трудно достъпни
или неочаквани за публиката градски пространства.

6 000

Софийски фестивал на науката

Пролетен базар на книгата

16th IN THE PALACE International Short Film
Festival

Софийският фестивал на науката е първият и единствен в страната фестивал за
постиженията на действащи учени и млади изследователи от България и чужбина.
Фестивалът цели да повиши интереса на младите хора и децата към науката и да
информира широката общественост за най-новите теми, по които работят учените в
България и по света.
През 2018 г. „Пролетен базар на книгата“ ще се проведе за дванадесети 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.
IN THE PALACE Sofia International Short Film Festival, Bulgaria е международен фестивал,
посветен на продуктите на късометражното кино, новите медии и дигиталните изкуства с
продължителност до 27 минути. Основната цел на Фестивала е да представи
съвременното късометражно филмово изкуство в България, Европа и света.
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20 000

Логистична
подкрепа

10 000

№

ДАТА / МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
Wrong Fest е музикален фестивал, който се провежда в периферията на столицата до с.
Войнеговци. През лятото на 2018 г. фестивалът ще се проведе за шести път отново на
Wrong Fest 2018
същата локация. Фестивалът подпомага автентичната, млада българската рок сцена и
предоставя платформа за общуване между изпълнители и широката публика.

ФИНАНСИРАНЕ
2018
5 000

ЮНИ - ЮЛИ
с. Войнеговци

Ронг Ивентс

27

ЮНИ - НОЕМВРИ
ДНК, Червената къща, Derida
dence, УАСГ, др. пространства

Асоциация за
свободен театър

28

1 ЮНИ
Градската градина, музеи

Фондация Изиарт

Детски панаир

"Детски панаир-София" предлага еднодневна разнообразна програма от ателиета и игри
със 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 и игри.

20 000

29

4 - 8 ЮЛИ
в градините на двореца Врана

Софийска
филхармония

Сподели музиката в Двореца Врана 2018

Цикъл от 5 концерта на открита сцена в градините на двореца Врана, изложба, посветена
на Европейски музикални звезди и обществено достъпно ателие за деца и възрастни.

40 000

30

15 - 17 ЮНИ
пред Народния театър, чужди
културни институти, сградата
на ул. „Индустриална“

„Обединени
издатели” ЕООД

СОФИЯ: ПОЕТИКИ Международно издание

Концепцията на СОФИЯ: ПОЕТИКИ, първият и единствен международен поетичен
фестивал в България, е свързана с разбирането, че поезията е изкуство, което
осъществява връзки с всички останали – ето защо основната вечер на феста, провеждана
на открито, съчетава на принципа на пърформанса съвременна поезия, проза, визуални и
сценични изкуства.

8 000

„Срещи на младото европейско кино” 2018

"Срещи на младото европейско кино" е проект, който има за цел да съчетае кино и
образователни практики, да приобщи най-младата публика към съвременната европейска
кинематография, да представи филми на млади автори, показвани на редица престижни
фестивали, защитавайки своя избор: чрез тематични дискусии, открити лекции, киноконцерт, кръгли маси и професионални ателиета.

5 000

Urban Summit as part of Webit.Fesitval

Urban Summit e нетуъркинг събития за хора, които взаимно искат да споделят, изслушат и
проучат взаимно интересите си в дадена тема. Urban summit представлява поредица от
културни събития, на които се провеждат срещи с присъствието на предприемачи от цял
свят, като предоставя маркетинг ресурси, менторинг, и създава възможност за младите и
иновативни компании да се свържат с инвеститори, медии и корпорации и да споделят и
креативни иновационни идеи за развитието на града.

26

18 - 24 ЮНИ
31 Кино “Одеон”, Френския институт
и НАТФИЗ

25 - 27 ЮНИ
София Тех Парк,
пространстовото около НДК, бул.
32
„Витоша“, Езерото в „Дружба“,
Градска градина, Моста на
влюбените, Южен парк и др.

33

34

35

36

25 ЮНИ – 8 ЮЛИ
в сградата и в парка пред
театъра
6 - 8 ЮЛИ
“Южен Парк” II, Клуб “Каше”,
НМУ “Любомир Пипков”
7 - 17 ЮЛИ
в парка на Военна академия „Г. С.
Раковски”
21 - 27 ЮЛИ
“Фабрика 126”, Гьоте институт,
Борисова градина, открити
локации

Сдружение „Арте
Урбана Колектив”

„Е-АКАДЕМИЯ“
ЕООД

Фестивалът е доказала се платформа за представяне на най-новите постижения на
Международна програма на АСТ Фестивал 2018 свободната изпълнителска сцена у нас. Насочен към публиките на съвременните,
алтернативни и експериментални театрални и танцови формати.

Театрална
работилница
„Сфумато”

Малък сезон 2018

Фондация „Ей ту
Зет”

Ей ту Джаз Фестивал 2018

„АРТИШОК“ ЕООД

СОФИЯ МОНО 2018

Фондация „180
Градуса лаборатория за
иновативно
изкуство”

180° - лаборатория за иновативно изкуство

Проектът се реализира от Театрална работилница „Сфумато” в сградата и прилежащото
парково пространство на театъра. Програмата включва представления, ателиета,
дискусии, литературни четения, танцови и театрални пърформанси, филми на студенти,
концерти алтернативна музика, фотографски изложби и инсталации на млади художници,
скулптори и сценографи.
Фестивалът е най-големият форум у нас, популяризиращ и развиващ изкуството на
джазовата и импровизационната музика. Провежда се в “Южен Парк” II и е със свободен
достъп.
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.
180° е ежегоден фестивал, който предоставя алтернатива на обичайните концертни
формати и традиционните музикални и перформативни практики на българската публика и
по-конкретно на съвременно изкуство в сферата на музика, танц, дизайн, експериментален
театър и архитектура, като акцентът на фестивала е съвременната класическа и
експериментална музика, представена в интердисциплинарен аспект.
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Логистична
подкрепа

10 000

2 000

Логистична
подкрепа

16 000

30 000

30 000

7 000

№

ДАТА / МЯСТО

37

СЕПТЕМВРИ
бул. „Витоша“ - Книжен център
„Гринуич”, Столична библиотека
и филиалите и в Люлин и
Студентски град

„7 старс” ООД

38

СЕПТЕМВРИ
Зала 1, НДК

Сдружение „Спринт
Продакшън“

1 - 31 АВГУСТ
НХА, Музея на София, СГХГ, НАМ,
НПНМ, Ботаническата градина,
39
Летище София, Палеонтолически
музей, парковете, градините и
улиците на София

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
Основната
цел на събитието „Стара хартия за нова книга“ е да възпита у децата любов
към книгата и четенето и отговорно отношение към природата, опазването на околната
среда и разделното събиране на отпадъци. Събитието е свързано с осъществяване на
Стара хартия за нова книга
различни забавни инициативи през целия ден, чрез които децата усвояват знания за
рециклирането, как да пазят природата, как да събират разделно отпадъците, и умения за
създаване на предмети от отпадъци.
Международният фестивал за поп и рок музика София е събитие, което събира на една
сцена известни имена на българската поп и рок сцена и млади таланти, чуждестранни
изпълнители и композитори, поети, аранжьори.
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ПОП И РОК
Фестивалът се провежда в две категории: І Категория – Конкурс за нова българска поп и
МУЗИКА - СОФИЯ 2018
рок песен и ІІ Категория – Международен конкурс за изпълнители. Официалната част на
Събитието – Гала концертът се провежда през месец септември по случай празника на
София.

ФИНАНСИРАНЕ
2018

4 000

7 000

Фондация „Св.
Пимен Зографски“
към Национална
художествена
академия

„Лятна академия за деца и ученици – НХА“ е дългосрочен образователен проект,
ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ КЪМ
предназначен за деца от 6 до 15-годишна възраст. Учебната програма включва: рисуване,
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
живопис, графика, илюстрация, калиграфия, скулптура, керамика, стъклопис, мозайка –
(ЛАДУ)
индивидуална и екипна работа. Децата посещават музеите и галериите, участват в 3
девето издание
хепънинга в публичното пространство на София.

40

11 - 16 СЕПТЕМВРИ
бул. „Витоша“ м/у улиците
„Гладстон“ и бул. „Патриарх
Евтимий“

Сдружение
Асоциация
„Българска книга”

Алея на книгата

„Алея на книгата“ е събитие, което „пътешества“ из най-големите градове в България, като
неговата последна спирка е сърцето на столицата – булевард „Витоша“. Идеята на
формата е да създаде по-близка връзка между хората и книгите, които стават част от
градския пейзаж, разположени в красиви бели шатри.
Културната програма на събитието позволява личен контакт между читатели, творци и
издатели.

Логистична
подкрепа

41

1 ОКТОМВРИ 30 НОЕМВРИ
Зала България, Аула на СУ, БАН,
читалище „Славянска беседа“,
НМА, столични училища и др.

Сдружение
„Луксуриа Еуропае“

Единайсети фестивал "Изкуството на барока"

Единайсетият фестивал ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА продължава десетгодишната традиция
в есенните месеци акцент в културния живот на столицата да бъде исторически
информираното изпълнението на европейска музика от 17-19 век на инструменти от
епохата.

40 000

42

5 - 7 ОКТОМВРИ
Театър „Българска армия”

Фондация „Божура
Арт”

Софийски музикален фестивал „Жълтите
павета”

Фестивалът „Жълтите павета” е пъзел от стилове, жанрове и направления в световната
музика. В програмата на фестивала всяка година участват виртуозни чуждестранни и
български музиканти, които смесват стилове от световната музикална култура. В
съпътстващата програма са включени изпълнения на открито на млади дебютиращи
музиканти, образователна програма и фотографска изложба.

30 000

43

26 ОКТОМВРИ - 5 НОЕМВРИ
Кино Люмиер, Дом на киното, кино
Одеон, Г8, Евросинема

„Юнайтед
продъкшън” ЕООД

9-ти София Индипендънт Филм Фестивал

София Индипендънт Филм Фестивал е единственият форум за независимо кино в
Югоизточна Европа с две издания годишно - в Ню Йорк и София. Фестът подпомага
българското кино и в партньорство с IFP, го показва на различни публики.

20 000

44

26 - 28 ОКТОМВРИ
“Червената къща”,
Централен военен клуб,

Студентско
общество за
компютърно

30-то юбилейно издание на международен
форум за
компютърни изкуства “Компютърно

„Компютърно пространство” е международен фестивал за компютърни изкуства. Състои се
от конкурсна и фестивална част. Конкурсът стартира през март (на сайта
www.computerspace.org), а проектите се съревновават в категориите: Компютърна

7 000
Логистична
подкрепа

1 НОЕМВРИ
Музикален театър

Съюз на
българските
музикални и танцови
дейци

„Кристална лира 2018” - Връчване на
национални годишни награди за ярки
постижения в музикално-изпълнителското и
танцово изкуство.

Церемония по връчване на наградите "Кристална лира" за постижения в областта на
музикално-изпълнителското и танцовото изкуство.
През 2014 г. с Решение №621/9.10.2014 г. на Столичен общински съвет е учредена
ежегодна награда „София” на Столична община в рамките на изпълнителските категории
на „Кристална лира” за постижение в областта на музикално-изпълнителското и танцовото
изкуство, реализирано на територията на Столична община.

4 000

45
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5 000

№

ДАТА / МЯСТО

11 - 16 ДЕКЕМВРИ
НДК, „ДНК – пространство за
46
съвременен танц и пърформанс“ и
Литературен клуб „Перото“

47

11 - 16 ДЕКЕМВРИ
НДК

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

Сдружение
Асоциация
„Българска книга”

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
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
VI. СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН
литература в цялото й многообразие; създава възможност за срещи между читатели и
ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ
автори, както и между български автори и автори от други региони; активира връзките
между всички, свързани с литературния процес – автори, издатели, преводачи, критици,
илюстратори.

Сдружение
Асоциация
„Българска книга”

Софийският международен панаир на книгата е най-мащабния 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. В рамките на панаира през 2018 г.
ще се проведе церемонията по връчване на наградите „Златен лъв“ за най-добър
издателски проект на годината и проект с най-голяма обществена значимост.

XXXXVI. СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН
ПАНАИР НА КНИГАТА

РАЗДЕЛ "ЧЕСТВАНИЯ И ГОДИШНИНИ"
155 години от рождението на Алеко
Константинов

ФИНАНСИРАНЕ
2018

22 000

Логистична
подкрепа

48

13 ЯНУАРИ (1 януари стар стил)

Дирекция "Култура"

49

4 ЯНУАРИ
пред паметника на Българския
опълченец

Дирекция "Култура"

140 години от Освобождението на София от
османско робство

3 000

50

6 ЯНУАРИ
пред бюст-паметника на Христо
Ботев в Борисовата градина

Дирекция "Култура"

170 години от рождението на Христо Ботев

2 000

51

13 ЯНУАРИ

Дирекция "Култура"

140 години от рождението на Пейо Яворов

2 000

52

13 ЯНУАРИ

Дирекция "Култура"

Ден на българаското кино

1 000

53

19 ФЕВРУАРИ
пред паметника на Васил Левски

Дирекция "Култура"

145 години от обесването на Васил Левски

5 500

54

3 МАРТ
пред паметника на Българския
опълченец

Дирекция "Култура"

140 години от Освобождението на България –
Национален празник на Република България

4 000

2 000

10 МАРТ

Дирекция "Култура",
Организация на
75 години от спасяването на българските евреи
евреите в България
„Шалом“

56

26 МАРТ

Дирекция "Култура",
Съюз на тракийските
дружества в
България

Ден на Тракия /120 г. организирано тракийско
движение в България/

2 000

57

3 АПРИЛ
пред НТ „Иван Вазов“ и др.
локации

Дирекция "Култура"

139 години от обявяването на София за столица
на България

2 000

58

8 АПРИЛ

Дирекция "Култура"

Великден

3 000

59

1 МАЙ

Дирекция "Култура"

Ден на труда

1 000

60

9 МАЙ
открити градски пространства

Дирекция "Култура"

Ден на Европа

55

10 000

9 000
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№

ДАТА / МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

24 МАЙ
61 пред паметника на Св. Св. Кирил и Дирекция "Култура"
Методий
1 ЮНИ
62
Дирекция "Култура"
Градската градина, музеи

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост

ФИНАНСИРАНЕ
2018
5 000

Международен ден на Детето

10 000

63

2 ЮНИ

Дирекция "Култура"

Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата
и независимостта на България

4 000

64

ЮНИ - ДЕКЕМВРИ
концертна зала на НМА, зала
България, зала на СБК

Дирекция "Култура",
НМА "Проф. Панчо
Владигеров"

90 години от рождението на професор
Александър Танев (1928 - 1996)

4 000

Дирекция "Култура"

181 години от рождението на Васил Левски

2 000

Дирекция "Култура"

133 години от Съединението на България

2 000

65

66

67

68

69

18 ЮЛИ
Борисовата градна, пред бюстпаметника на Апостола на
свободата Васил Левски
6 СЕПТЕМВРИ
пред Мавзолея-костница на княз
Александър І Батенберг
17 СЕПТЕМВРИ
пред храм „Света София”,
Народен театър „Иван Вазов”
21 СЕПТЕМВРИ
пред паметника на Незнайния
войн
22 СЕПТЕМВРИ
пред паметника на
Независимостта

Ден на София – Официална церемония по
Дирекция "Култура",
издигане знамето на Столична община и
отдел
тържествен водосвет. Тържествена церемония
''Международна
за връчване Наградите на Столична община за
дейност и протокол''
ярки постижения в областта на културата.

100 000

Дирекция "Култура"

Международен ден на мира

200

Дирекция "Култура"

110 години от обявяването на Независимостта
на България

2 000

70

1 ОКТОМВРИ

Дирекция "Култура"

Международен ден на възрастните хора /ООН/,
Световен ден на музиката /ЮНЕСКО/, Ден на
поезията /България/

2 000

71

1 НОЕМВРИ

Дирекция "Култура"

Ден на народните будители

5 000

72

1 ДЕКЕМВРИ

Дирекция "Култура"

Коледна украса на София и тържествено
включване на светлините на елхата на

46 000

73

31 ДЕКЕМВРИ
площад "Батенберг"

Столична община,
БНТ

Новогодишен концерт "Сцена под звездите"

50 000

Национална изложба за карикатура –
Дирекция "Култура",
Награда на Столична община за съвременна
СБХ – Секция
българска карикатура на името на Доньо Донев,
"Карикатура"
приета е с Решение № 293/30.04.09 г. на

74

ФЕВРУАРИ

75

ФЕВРУАРИ – МАЙ

Дирекция "Култура"

Национален конкурс за поезия
„В полите на Витоша”

76

МАРТ – НОЕМВРИ
Градска градина, градина
„Кристал” и „Моста на
влюбените” до НДК.

Дирекция "Култура"

Галерии на открито

77

ЮНИ
"Южен парк"

Дирекция "Култура",
Организационен
комитет

Рок фест „Цвете за Гошо”

1 000
Десето издание на конкурса, в който се приемат за участие стихове на свободна тема,
оценявани от авторитетно жури. Специална категория отличава творчеството на млади
автори.

8 000

Изложби в Галерии на открито на Столична община.

25 000

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
7/9песен от репертоара на Георги Минчев.

18 000

№

ДАТА / МЯСТО

ОРГАНИЗАТОР

78

НОЕМВРИ

Дирекция "Култура"

79

ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ

Дирекция "Култура"

80

СЕПТЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

Дирекция "Култура"

81

23 - 25 МАРТ
НДК: Театър Азарян, ДНК, Кино
Люмиер, Младежки театър

Фондация „Арт Линк”

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
Национален детски конкурс за авторска
Конкурсът има за цел да стимулира творческото мислене у децата. Провежда се в две
приказка:
възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Тази година ще се състои седмото му
„Ще ти разкажа приказка”
издание. Наградените творби се издават в илюстрован сборник.
Програми, реализирани съвместно с
чуждестранните културно-информационни
центрове в България
Празник на 6-те аврамични общности в
България

10 000

Столична община работи в сътрудничество с чуждестранните културно-информационни
центрове и културни отдели към посолствата в София.

8 000

Събития посветени на диалога и толерантността между религиите.

15 000

Фестивалът Spring Forward е най-разпознаваемото събитие на платформата „Aerowaves” и
се състои всяка година в различна държава, събирайки най-активните арт мениджъри,
куратори, програматори, критици и директори от Европа и света, за да представи
селекцията най-добри 20 стартиращи хореографа.
Фестивалът получава 50% от финансирането си по Програма "Творческа Европа". Сумата,
с която е подкрепена е реципрочна на европейската подкрепа, което е водещ принцип на
Програмата.
През 2018-та година Aerowaves Spring Forward ще се проведе в София и ще я превърне в
Европейска столица на съвременния танц.

Фестивал “Aerowaves Spring Forward”

ФИНАНСИРАНЕ
2018

133 000

Логистична
подкрепа

РАЗДЕЛ „БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА”
81

19 ФЕВРУАРИ
гр. Босилеград

Дирекция „Култура“ 145 години от гибелта на Апостола на
и КИЦ „Босилеград“ свободата - Васил Левски

82

3 МАРТ
гр. Босилеград

Дирекция „Култура“ 140 години от Освобождението на България от
и КИЦ „Босилеград“ османско робство

1 000

83

3 МАРТ
гр. Димитровград

Дирекция „Култура“ 140 години от Освобождението на България от
и КИЦ „Цариброд“ османско робство

1 000

84

8 АПРИЛ
гр. Босилеград

Дирекция „Култура“ Международен детски великденски фестивал –
и Сдружение „ГЛАС“ Босилеград 2018

2 000

85

24 МАЙ
гр. Босилеград

Дирекция „Култура“ Ден на българската просвета и култура и на
и КИЦ „Босилеград“ славянската писменост

1 000

86

24 МАЙ
гр. Димитровград

Дирекция „Култура“ Ден на българската просвета и култура и на
и КИЦ „Цариброд“ славянската писменост

1 000

87

2 ОКТОМВРИ
гр. Босилеград

Дирекция „Култура“
20 години от откриването на КИЦ „Босилеград“
и КИЦ „Босилеград“

1 000

88

ОКТОМВРИ
гр. Димитровград

Дирекция „Култура“
и КИЦ „Цариброд“, Откриване на залата в Център за култура
Димитровград
Община
Димитровград

2 500

89

1 НОЕМВРИ
гр. Босилеград

Дирекция „Култура“
Ден на Народните будители
и КИЦ „Босилеград“

1 000

90

НОЕМВРИ
гр. Димитровград

Дирекция „Култура“
Балкан театър фест
и КИЦ „Цариброд“

5 000
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№

ДАТА / МЯСТО

91

ДЕКЕМВРИ
гр. Босилеград

92

ДЕКЕМВРИ
гр. Димитровград

93

ДЕКЕМВРИ
гр. Ниш

94

95

96

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

ФИНАНСИРАНЕ
2018

АНОТАЦИЯ

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
Дирекция „Култура“
Коледна програма в гр. Босилеград
и КИЦ „Босилеград“

1 000

Дирекция „Култура“
Коледна програма в гр. Димитровград
и КИЦ „Цариброд“

1 000

Дирекция „Култура“
и Генералното
Коледен концерт в гр. Ниш
консулство на Р.
България в Ниш

3 000

календари /КИЦ „Босилеград“ и КИЦ
„Цариброд“/
РАЗДЕЛ "ЛЯТНА ПРОГРАМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
Разделът обхваща прояви на открити сцени и
Лятната естрада в Борисовата
Дирекция „Култура”, пространства на територията на Столична
градина, Градска градина, Южен
външни организации община, както и събития от Програмата на
парк, Парк-музей „Врана” и др.
кмета на Столична община.
РАЗДЕЛ „СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНИТЕ РАЙОНИ”
Подкрепа на реализацията на значими културни
Районни
проекти на районните общински
администрации
НОЕМВРИ

Дирекция „Култура“

3 500

58 300

250 000

ОБЩО:
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2 041 000

