КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 2020 г.
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Логистична
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РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
КИНО

1

„Арт Фест” ЕООД

София Филм Фест е най-мащабният кинофестивал в България и едно от водещите филмови събития в Централна
Международен филмов
и Източна Европа. След натрупвания в продължение на две десетилетия опит и постижения, които отличават
фестивал "София Филм Фест" фестивала не само в областта на киното, но и в професионалното образование и развитие на публиките, той
придоби статут от медиите и професионалистите на едно от най-значимите събития в областта на културата в
"София Мийтингс"
България, представящо актуалните тенденции в световното кино и най-новото от българското кино пред света.
Награда „София творчески град на киното”
на Столична община

2

НАЦИОНАЛЕН
ДВОРЕЦ НА
КУЛТУРАТАКОНГРЕСЕН
ЦЕНТЪР СОФИЯ
ЕАД

Фестивал КИНОМАНИЯ

214,000

София Мийтингс е копродукционен пазар на филмови проекти и филми, който цели промотирането на филми и
създаването на нови европейски копродукции между България, държави от региона и Европейския съюз, а също и
професионалното израстване на българските продуценти и режисьори чрез образователни модули, дискусии,
лекции и майсторски класове.
КИНОМАНИЯ е най-старото и най-популярно филмово събитие в България, стартирало през 1987 г. като
Световна кинопанорама, а от 1993 г. е преименувана в Киномания. В своята 33-годишна история, фестивалът
остана верен на слогана „Филмовите събития на годината”. Киномания представя премиерно едни от найатрактивните и стойностни филми от световното кинопроизводство за текущата година, които не са показвани на
българския екран. Нашата основна цел е географското и жанрово разнообразие на филмовата програма, която
обхваща най-широк кръг от почитатели. КИНОМАНИЯ се превърна в знак за качествена селекция. Всяка eсен
събира хилядна публика, като я възпитава в любов към седмото изкуство.

30,000

ЛИТЕРАТУРА

3

Сдружение
"Асоциация
„Българска книга”

Софийският международен панаир на книгата е традиционно културно събитие в град София - най-мащабният
книжен форум в България, който събира на едно място всички български издателства, представящи своите найнови и популярни издания, както и чуждестранни представителства, които в продължение на една седмица
запознават гражданите на София със своята култура и литература. Провежда се богата културна програма с
48. Софийски международен литературни четения, срещи с автори и др.
панаир на книгата
В рамките на панаира през 2020 г. ще се проведе осмото издание на Софийския международен литературен
фестивал, а също и церемонията по връчване на наградите „Златен лъв“ за най-добър издателски проект на
годината и проект с най-голяма обществена значимост.
Софийският международен панаир на книгата е насочен към възможно най-широка публика.
Входът за посещение е свободен.

0

МУЗИКА

4

„Кантус фирмус” АД

"Европейски музикален
фестивал" 2020

Двадесетото издание на „Европейски музикален фестивал“ ще се проведе в София от 6 март до 28 май 2020 г.
Програмата презентира събития с класическа музика - симфонични концерти, филмова музика, опера, етно
музика, фадо, танцово събитие с български фолклор и събитие за деца. Във форума ще гостува елитният
оркестър „Руска филхармония“ от Москва, както и ярки солисти и диригенти с международен авторитет, сред които
Шломо Минц, Филип Куинт, Людмил Ангелов, Якуб Хренович, Мила Георгиева, Максим Ешкенази и др. Мотото на
юбилейното издание е „Музика за всички“. В програмирането сме се стремили да обхванем широк спектър от
музикални стилове, в които всеки да открие своето събитие.
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150,000

Логистична
подкрепа

№

5

6

ОРГАНИЗАТОР

Софийска опера и
балет

Фондация „Ей ту
Зет”

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

ФИНАНСИРАНЕ
2020

ОПЕРА В ПАРКА - 2020

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
През 2020 г. ще бъде реализирано
ХI-тото издание на Летния
Фестивал "Опера в парка". Изнасяйки своята
продукция извън сградата на театъра, Софийската опера и балет съумява да осигури и през летните месеци
активен културен живот в София за различни възрастови групи. Със своето ежегодно провеждане "Опера в парка"
осигурява достъп до прояви с висока художествена стойност и по този начин се постига осъществяване на
заложените цели в Стратегията за развитие на културата в София 2013-2013 "София - творческа столица".

100,000

“Ей ту Джаз Фестивал” отбелязва юбилейно десето издание, посветено на 100 годишнината от рождението на
Чарли Паркър на 03, 04 и 05 юли 2020 г. със специална концертна програма, включваща най-ярките имена от
българската, европейската и световната джаз сцена, с фокус върху най-младите и дебютиращи музиканти. Също
“Ей ту Джаз Фестивал 2020 –
майсторски класове, детска музикално-образователна работилница, джем-сешъни, фото-изложба и арт-базар с
10-то юбилейно издание”
изделия на български творци. “Ей ту Джаз” е член на Европейската джаз мрежа и е най-големият джаз фестивал в
България, привличащ над 35 000 души традиционна и нови групи публики. Фестивалът има ключово партньорство
с най-голямата телевизия за джаз и класическа музика в света MEZZO.

80,000

ТЕАТЪР

7

8

9

Съюз на артистите в
България

Фондация „ВИА
ФЕСТ”

Столичен куклен
театър

СОФИЙСКИ ТЕАТРАЛЕН
САЛОН И НАГРАДИ ИКАР
2020

Националнитe награди ИКАР се връчват всяка година на Световния ден на театъра – 27 март. Инициатор е
Съюзът на артистите в България, който е съставен от професионални гилдии в сферата на живите изпълнения и
сценичните изкуства. Отличават се 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, съвременната българска музика и съвременния танц и пърформанс. Акцент при
връчването на наградите са отличията за Най-добър спектакъл, Изключителен принос към българския театър,
Чест и достойнство. От 2006 г. спектаклите се представят в едномесечен фестивал преди 27 март – „Софийски
театрален салон“ с обединяващия слоган: „Вижте най-добрите“. Фестивалът включва още и редица паралелни
прояви (дискусии, семинари, изложби, ателиета, представяне на книга, уъркшопи).

130,000

СВЕТОВЕН ТЕАТЪР В
СОФИЯ

Световен театър в София е платформа, в рамките на която се осъществяват гостувания на чужди театрални и
танцови трупи в София на различни театрални сцени. През 2020 г. ще бъде 14-то й поредно издание. Около
представленията се организират 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.

72,000

Международният фестивал за уличен и куклен театър ПАНАИР НА КУКЛИТЕ се организира от Столичен куклен
театър от 2002 г., а от 2004 г. с решение на СОС № 73/13.05.2004 е учреден като биенале.
Фестивалът няма състезателен характер, а по-скоро е своеобразен преглед на едни от най-интересните и
модерни заглавия в областта на кукления и уличен театър не само от България и Европа, но и от света.
11-то Издание на
В досегашните десет издания на фестивала са показани повече от 250 заглавия, 95 от които на трупи и артисти от
Международен фестивал за 25 държави.
уличен и куклен театър
Предстоящото 11-то издание на фестивала си поставя за цел да представи разнообразна международна програма
'ПАНАИР НА КУКЛИТЕ 2020" за всички възрастови групи в двата жанра - уличен и куклен театър, както и редица съпътстващи събития работни срещи, уъркшоп ателиета, майсторски класове, семинари и други.
ПАНАИР НА КУКЛИТЕ бе отличен от Международното жури на платформата EFFE - Europe for Festivals, Festivals
for Europe с лейбъла EFFE LABEL, което е знак, за това, че се нарежда сред най-престижните европейски
фестивали.
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60,000

Логистична
подкрепа

№

10

ОРГАНИЗАТОР

Театрална
работилница
„Сфумато”

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

ФИНАНСИРАНЕ
2020

Малък сезон 2020

РАЗДЕЛ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
„Малък сезон“ е международен
фестивал,
с повече от шейсет
събития за най-креативните и най-младите в
изкуствата. Танцови и театрални пърформанси и представления, ателиета, 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 много страни. Те представят
институциите, с които са свързани, творчеството и методите си, гостуват със свои представления, провеждат
ателиета с български артисти и така се осъществява активен творчески обмен между практики и идеи, обогатяващ
европейския културен контекст. Най-активната творческа борса в българската култура.

20,000

РАЗДЕЛ „ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ”
ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

11

Фондация "Фото
Фабрика"

12

ФОНДАЦИЯ ЗА
ГРАДСКО
ИЗКУСТВО

Седми фестивал
Фотофабрика (7.ФФФ)

Фестивалът ФОТОФАБРИКА е актуална международна платформа за фотография. Седмото издание на
ФОТОФАБРИКА обединиява 13 мултидисциплинарни събития и локации в целия град. Фотофабрика продължава
избраната посока - да налага София като място за среща на най-доброто от света на документалната и
художествена фотография, да социализира нови пространства за култура, последователно да развива модели,
уникални за българската културна среда, привличайки нови участници и съмишленици.

20,000

URBAN CREATURES

Urban Creatures (www.urbancreatures.bg) е фестивал за изкуство, което се реализира в градската среда и се
вдъхновява от градската среда и градския начин на живот (urban art). Основан е през 2011 с традиционен
партньор СО Район Подуяне. Целта на фестивала е цялостна трансформация на средата и живота в района и
града чрез изкуство и култура.

25,000

“Майстори на фотографията” е ежегоден фотографски цикъл, който представя най-значимите творци в различните
сфери на фотографията. Платформата има за цел да пoкаже пред българската публика най-добрите примери на
световното фотографско изкуство, да постави София на международната културна карта, да повиши
компетентността както на професионалистите, така и на публиката, да предостави лесен достъп до знание и
култура. “Майстори на фотографията” започва през 2013 г. с изложбата на Хари Бенсън. До момента са
осъществени единадесет експозиции за седем години. Платформата се доказа като успешен и устойчив културен
продукт, който се радва на голяма полулярност и привлича изключително висок зрителски и медиен интерес.

17,000

Майстори на фотографията
13

Фондация "МУСИЗ"
Ново събитие
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Логистична
подкрепа

№

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

ФИНАНСИРАНЕ
2020

Логистична
подкрепа

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”

14

Фондация
„АМАТЕРАС”

15

Студентско
общество за
компютърно
изкуство

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ/СХАФ/ през своята девет годишна история остави значима следа в културния
календар на София, представяйки стотици изложби, над 3000 автори от 62 държави.
През 2020 /СХАФ/ навършва 10 години и юбилейното издание ще представи предимно произведения със
светлина, иновации и голямо форматни скулптури и инсталации в зала или градска среда . Структурата на Феста
е с няколко раздела за визуални изкуства и селекцията от произведения ще представят иновативни технологии в
хартиеното изкуство, светлинно кинетични скулптурни композиции за локации свързани с културното наследство
на София.
Периода е 23 април – 1 юни. Проекта е утвърден в публичното пространство в България и чужбина. Посветен на
София, част от културния календар на Столицата и двукратен носител на ЕВРОПЕЙСКИ ЛЕЙБЪЛ от EFFE за
иновация. Член на Българската Фестивална Асоциация, представя ежегодно пътуващи формати в различни точки
на света. Програмата е наситена с изложби и съпътстващи събития, привличайки различни публики. Авторите се
селектират спрямо конкретната концепция на изданието и стремежа е за нови тенденции в развитието на този дял
СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ
от съвременното изкуство.
През 2020 фокус са произведения със светлина и голямо форматни произведения с ясни екологични послания
към обществото, които ще бъдат обединени от заглавието АРТ КАРТА. Тези локации ще бъдат символите на
всяка една музейна или галерийна експозиция. Партниращите галерии и музеи са ключови точки от картата, която
ще бъде завършена в навечерието на Европейската нощ на музеите и галериите. Всяка скулптура ще се открива в
първия ден на конкретната експозиция с която е свързана.
Представянето на културното наследство на България остава във фокуса на фестивала предимно, като основни
локации – Триъгълна Кула, Музея за история на София, Източна Порта, под куполите в Ларгото, метро станции в
съседство с другите локации - НДК, Галерия Мазда, Галерия Сан Стефано, Галерия Мисията и Летище София.
Пътуващите формати тази година са насочени към някои по-далечни локации, където има българска диаспора и
експозициите ще са предназначени предимно към този таргет. Аржентина – юли - август, Австрия - юни-юли,
Бразилия – юли - август, Германия - юни, Индонезия октомври, Япония – септември и Китай - март.

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

Компютърно пространство (www.computerspace.org) е некомерсиален международен фестивал за компютърни
изкуства с престижно международно участие и отзвук във всички големи медии в София и страната. Това е един
от първите по рода си фестивали в София и Европа, който до момента има 31 издания. През октомври 2020 г. ще
се проведе 32-рото издание на форума. През годините в него са участвали над 10 000 международни участници и
проекти (фирми, студия и индивидуални участници). С многобройните си проекти и посетители от цял свят
“Компютърно пространство” е най-значимото събитие за компютърни изкуства в Югоизточна Европа.

10,000

7,000

Логистична
подкрепа

Блок Кино включва три отделни части, всяка посветена на различен вид кино - игрално (Блок Игрално Кино),
документално (Блок Документално кино) и анимационно кино (Блок Анимационно кино). Една от основните цели
на проекта е популяризиране на новото българско кино сред по-широка аудитория. Всяка от програмите е
насочена към различна публика, защото сме убедени, че българското кино, с цялото си жанрово и стилово
разнообразие, може да привлича хора от различни поколения и с различни интереси. Другият водещ приоритет на
Блок Кино е изнасяне на културния живот на града извън централната градска част.

8,000

Логистична
подкрепа

"Мастер оф Арт" е единственият в България и в Източна Европа международен филмов фестивал, за
документално кино посветено на изкуствата. Това е и най-големият в България международен фестивал за
Филмов фестивал "Мастер оф документални филми. От 9-ти до 30-ти април 2020 г. в София ще се проведе петото издание на "Мастер оф Арт",
Арт" 2020 - пето издание
на което ще бъдат показани над 65 премиерни за България документални филма за изкуство от цял свят.
Фестивалът ще посрещне десетки гости от чужбина, в това число международно жури, лектори, режисьори и
продуценти, които ще представят своите филми и ще участват в срещи с публиката от типа “Въпроси и Отговори”.

13,000

КИНО

„АС-Лаборатория за
16
културни
инициативи”

17

"СПОТЛАЙТ" ООД

Блок Кино

4/15

№

18

ОРГАНИЗАТОР

"Синелибри" ЕООД

СЪБИТИЕ

Кино-литературен фестивал
Синелибри 2020 (CineLibri)

АНОТАЦИЯ

РАЗДЕЛ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
Синелибри е международен
форум
на изкуствата - фестивал
с уникална формула, залагаща на активното
взаимодействие между киното, литературата и образованието. Обхваща конкурсна и паралелна програма, която
на свой ред има различни модули, в т.ч образователен модул. Престижно международно жури ежегодно връчва
награда „Синелибри” за най-добра интерпретация на литературна творба с изразните средства на киното.
Фестивалът води у нас едни от най-ярките фигури на съвременната европейска литература и кинематография продуценти, режисьори, сценаристи, писатели, филмови композитори и актьори, признати в цял свят.
Художествените качества на представяните произведения отчитат европейското културно разнообразие и са в
синхрон с цялостната културна програма на столицата.

ФИНАНСИРАНЕ
2020

Логистична
подкрепа

17,000

ЛИТЕРАТУРА

19

20

21

22

23

Сдружение
Асоциация
„Българска книга”

Фондация „Елизабет
Костова“

Чешки център
София

„7 старс” ООД

Сдружение
"Асоциация
„Българска книга”

Походът на книгите

Кампанията за насърчаване на четенето „Походът на книгите“ е ежегодно събитие, организирано от Асоциация
„Българска книга“ със съдействието на Столична библиотека, РУО – гр. София, ББИА, фондация „Глобални
библиотеки – България“, фондация „Детски книги“, Националния дворец на децата, 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 осем
издания досега „Походът на книгите“ се превърна в традиционно събитие, което обвързва голям брой институции
и хора с каузата за насърчаване на четенето сред децата.

4,000

СтолицаЛитература

През 2020 г. СтолицаЛитература ще постави ирландски фокус, с което ще отбележи 30 години дипломатически
отношения между България и Ирландия. Макар двете държави да са разполжени в двe противоположни
географии на Европа, културата им е близка по дух, а литературният живот на Ирландия е един от най-оживените
в Европа. Проектът ще засвидетелства именно ролята на културата за дипломацията и в частичност на
литературния обмен. Литературата в превод като основна функция на обмена оставя трайна следа в световното
наследство и е неизменна част от културната дипломация.
Изданието на СтолицаЛитература ще представи съвременни ирландски писатели съвместно с български автори.

10,000

Нощ на литературата 2020

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.
Съчетавайки интригуващи авторски имена, нетрадиционни места за четене и оригинално представяне, проектът
се стреми да предложи на широката публика уникално културно преживяване, да засили взаимното
разбирателство и междукултурния обмен.
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 8 успешни издания.
Планираната дата за провеждане на осмото издание е 13 май 2020 г.

6,000

Стара хартия за нова книга

„Стара хартия за нова книга“ е ежегодна инициатива с мисия да развива любов към книгите и четенето, отговорно
отношение към природата, опазването на околната среда и разделното събиране на отпадъци. Замисълът на
кампанията е всяко дете, което доведе възрастен придружител на събитието и предаде минимум 5 кг стара хартия
за рециклиране, да получи нова детска книга по избор и подаръци от организаторите и партньорите на празника.
Събитието е целодневно, с разнообразна забавна и обучителна програма за различни публики.

4,000

VIII. СОФИЙСКИ
МЕЖДУНАРОДЕН
ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ

Софийският международен литературен фестивал (СМЛФ) 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.
СМЛФ представя и съвременната българска литература в цялото й многообразие; създава възможност за срещи
между читатели и автори, както и между български писатели и поети и автори от други държави; активира
връзките между всички, свързани с литературния процес – автори, издатели, преводачи, критици, илюстратори;
организира множество събития, в които литературата се преплита с други изкуства – музика, кино, дизайн,
изобразително изкуство.
СМЛФ е ориентиран към максимално широка аудитория. Достъпът до събитията на Фестивала е свободен.
Богатата програма, организирана в отделни панели, дава възможност да се заинтригуват хора от различни
възрасти и професии.

25,000

5/15

Логистична
подкрепа

№

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

ФИНАНСИРАНЕ
2020

Логистична
подкрепа

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
МУЗИКА

24

25

26

Сдружение
„Арменско
благотворително
дружество
„Парекордзаган”

AGBU Sofia Chamber Orchestra през 2020 г. подготвя 2 цикъла по 3 концерта:
a) Пролетен Цикъл: “Да посрещнем пролетта ” - с творби на Комитас, арии от опери и др., с участието на Нарек
Балдрян – тенор (Армения) и Лусине Аракелян – сопрано (Армения) (м. март); “Новите имена на Армения“, с
творби от Дз. Хованисян, Ч. Думонт, К. Орбелян, А. Хачадурян (м. април); “Да бъдем деца“, съвместно с ВГ
"Радиодеца" - в програмата: популярни арменски и български поп-песни, концертът има идеята да покани за
AGBU Sofia Chamber Orchestra
слушатели гости от съюза на Слепите в България (м. юни);
(Камерен Оркестър
б) Есенен Цикъл: “Преданост“ - В програмата: творби от Koмитас, Aлександър Долуханян, Едуард Aбрахамян,
"Парекордзаган" - София)
Степан Джрбашян, Константин Бедросян, Роберт Амирханян, Гехуни Чтчян, със солист Сарибек Сар Саркисян
(Армения) (м. септември); “Концерт с нова арменска музика” - с участието на млади арменски и български
солисти, в програмата: творби от Дикран Мансурян и др.(м. ноември); “Познати и непознати“ - със солисти Сергей
Вардеварян – певец (България), Георги Грозев – тромпет (България), в програмата: Асламазян, Бабаджанян и
популярни рок-песни (м. декември).

25,000

Нов български
университет (НБУ)

Проектът представя юбилейното XX издание на международния майсторски клас на Райна Кабаиванска в София.
През последните 20 години неговото провеждане в столицата я превърна в център за изграждане на млади
София и Райна Кабаиванска в
оперни артисти, привлякъл 850 изпълнители от 31 държави. Най-талантливите от тях вече се изявяват с признат
подкрепа на млади таланти
успех на сцените на престижни национални и световни театри. За юбилея през 2020 г. се предвижда Livestream
излъчване по БНТ на заключителния галаконцерт, предоставяне на отворен достъп до майсторския клас и
Ново събитие
подготовка и разпространение на специален рекламен клип, с което се цели активиране на интереса на нови
публики към събитието и към града-домакин София.

25,000

ФОНДАЦИЯ
„МЛАДИ
ВИРТУОЗИ“

Фондация „Млади виртуози“ с решение на организаторите на конкурса в своето ШЕСТНАДЕСЕТО издание ще
реализира:
• Международен конкурс „Млади виртуози“ 2020 специалност кларнет на името на Петко Радев;
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС • Международен конкурс „Млади виртуози“ 2020 специалност пиано във връзка с 250 годишнина на Бетовен.
"МЛАДИ ВИРТУОЗИ” 2019 • Годишна среща на Борда на EMCY / Европейския съюз на младежките музикални конкурси/ Среща - разговор с
Международното жури и изработване критериите за оценяване на младите музиканти.
• Като акцент в това издание ще организираме Академия за майсторство. Майсторски класове на членове на
Международното жури от изминали издания.

5,000

Фондация
27
„Софийски
музикални седмици“

28

29

Софийска
филхармония

Фондация „180
Градуса лаборатория за
иновативно
изкуство”

Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ се провежда вече 50 години без прекъсване и е найстарият и престижен музикален фестивал в столицата. Той е мост между българските и чуждестранните
музиканти, място за премиери, сцена на млади наши таланти, с богата концертна и съпътстваща програма от над
50 събития, включително уъркшопове, майсторски класове, семинари и конференции, представяне на дискове и
др.

35,000

Цикъл от 8 концерта на открита сцена в градините на двореца Врана и обществено достъпно ателие за деца и
възрастни. Летният фестивал на класическата музика на Софийската филхармония вече се превърна в знаков за
Сподели музиката в Двореца столицата. Амбицията тази година е да представяме само изявени български и световни музиканти и солисти.
Врана 2019
Програмата е съобразена с важни годишнини от света на класическата музика. Тя е балансирана и включва
различни жанрове. Високото ниво на музикантите гарантира качествено културно събитие, от каквото столицата
има нужда

50,000

51-ви Международен
фестивал "Софийски
музикални седмици"

180° - лаборатория за
иновативно изкуство

180° е едно от най-иновативните събития за съвременно изкуство, случващи се в България. 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. Идеята е да се изключат всякакви артистични филтри и по този начин те да получат пълна
свобода на креативност. Публиката би могла да се включи в този процес не само като наблюдател, но и в някои
случаи като участник.
По време на 180 Градуса артистите обменят знание, креативни похвати и новости на международната сцена, а по
този начин се създават и нови международни колаборации и мрежи.

6/15

7,000

Логистична
подкрепа
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ФИНАНСИРАНЕ
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40,000

20,000

30

Сдружение
„Луксуриа Еуропае“

Четиринадесети фестивал
"Изкуството на барока"

За 14-ти пореден път през
октомври
- ноември 2020 г. фестивал
„Изкуството на барока“ ще зарадва почитателите
РАЗДЕЛ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
на класическата музика с изпълнения на виртуозни музиканти от световна класа като Рейчъл Поджър, Дмитрий
Синковский, Федерика Бианки, Кристофър Глин и др.
На 7-те концерта ще прозвучат творби от изминали столетия с непреходна художествена стойност (някои от тях
са премиерни за България), изпълнени на оригинални инструменти от епохата.
Уъркшоп за млади професионални инструменталисти и певци и преглед на изпълнения на деца и любители ще
съпътстват основната програма.
Специално внимание е отделено на 400-годишнината на Шмел Шмелцер и 250-годишнината на гения на
класицизма Бетовен.
Откриването е на 1 октомври с безплатен концерт в Ларгото на Сердика с Фестивален бароков ансамбъл и млади
български солисти с успешна кариера в Европа.

31

Фондация „Пиано
Екстраваганца”

Фестивал "Пиано
Екстраваганца"

Mузикален фестивал със специфична тематика, правеща го уникален по неговия характер и програмно
съдържание. В програмата на събитието се залагат, наред с познатите шедьоври на класическата музика, творби
със също такава висока стойност, но рядко изпълнявани или от автори останали незаслужено в сянката на найгениалните композитори през епохите.

Логистична
подкрепа

МУЛТИЖАНРОВ

32

Фондация „Стоян
Камбарев“

Официалнатацеремонияза връчване на Наградата за полет в изкуството е кулминация в целогодишната работа
на Фондация „Стоян Камбарев” в подкрепа на млади български артисти от всички сфери на
Официална церемония за
изкуството.През 2020г. събитието ще се проведе за единадесети път.Всяка година се номинират петима млади
връчване на Награда за полет
таланти. Един от тях печели голямата награда, коятосе състои от специално изработена бронзова статуетка от
в изкуството “Стоян Камбарев”
художника Кольо Карамфилов, парична премия в размер на 3000 лв., почетна грамота и най-важното -подкрепа в
2020 /стипендия/
осъществяването на конкретен проект не само за носителя на голямата награда, а и за всички останали
номинирани творци.

5,000

ОБРАЗОВАНИЕ

33

34

Британски съветклон България

Фондация "Изиарт"

Софийски фестивал на
науката

Предстои десетото, юбилейно издание на най-мащабното международно събитие за наука в България.
Софийският фестивал на науката (СФН) е единственият в страната фестивал за постиженията на действащи
учени и изследователи от България и чужбина. Програмата включва над 100 събития на сцена, 50
демонстрационни щанда и много допълнителни активности.
Ежегодно участват около 130 учени, сред които световноизвестни и млади чуждестранни и български учени. СФН
се осъществява с помощта на над 80 доброволци, предимно гимназисти от столични училища. Сред партньорите
на инициативата са държавни институции и организации, университети и научни институти, чужди мисии, културни
институти и корпоративни организации.

20,000

Детски панаир

Детски панаир е вече традиционно събитие в Културния Календар столицата, с което децата на София всяка
година отпразнуват 1 юни Дена на детето. Детски панаир 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, Архитектурно ателие, 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 и създадени от нас игри за
децата. В рамките на Детски панаир винаги включваме и тематични игри за град София, както и съвместно с
музеите и галериите в града, които промотират културното наследство на София и показват облика на
променящия се град. Публиките на събитието включват както деца, така и техните родители, както хора от София,
така и от близките градове и туристи.

20,000

ТАНЦ
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АНОТАЦИЯ

Резидентска програма на
Дерида Денс Център

„Резидентска програма на DeridaDanceCenter 2020“ е десето юбилейно издание и е насочена към предоставянето
на осем артистични резиденции в Derida Dance Center: 4 чуждестранни и 4 български екипа от танцьори и
хореографи в областта на съвременния танц. В продължение на 3 седмици всеки от тях ще работи и представя
свой авторски проект пред софийска публика. Тази година програмата пилотно ще обедини ресурс с платформа
“Aerowaves” с цел създаване на по-голяма видимост на участващите в нея, както и възможност за представяне на
успешни имена от съвременната танцова сцена в София.
Проектът има и образователна част, в рамките на която всеки от чуждестранните хореографи се съгласява да
проведе едноседмично танцово ателие и да сподели опит с българските си колеги. По този начин се развива
творческият потенциал в столицата.
Предвижда се взаимодействие на съвременни танцьори и хореографи с артисти от други области – видео и
музикални артисти, при което те заедно да изградят артистично съдържание, което дава възможност за отправяне
на силна творческа провокация както към публиката, така и към младите артисти в България.
Проектът предвижда дейности, насочени към засилване на диалога и активната комуникация с публиката, както и
преференциални условия за пенсионери, ученици и деца. Целта е да се улесни достъпа на тези групи до
съвременното танцово изкуство и да ги превърне в негови любители.
„Резидентска програма на DeridaDanceCenter 2020“ надгражда успешния модел на Derida Dance Center, който бе
представен като пример за добра практика в Европа от експерти от Главна дирекция по култура и образование
към Европейската Комисия през 2014-та година в Брюксел.

19,000

13-тото издание на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик” е значимо събитие
в културния живот на столицата. Той е първия фестивал в София посветен на оригинални, авторски и новаторски
артистични практики в сферата на съвременния танц и пърформанс. Фестивалът е един от разпознаваемите и
устойчиви форуми за развитието на съвременния танц и пърформанс в Европа.

13,000

АТОМ Хореографски Серии е международна образователна платформа за обмен и среща на танцьори,
хореографи, мениджъри и продуценти в сферата на съвременния танц. Събитията в проекта изграждат
динамично пространство, в което всички участници се срещат, обучават, сътрудничат, реализират партньорства и
АТОМ Хореографски Серии #4 експериментират чрез различни танцови методи. АТОМ Хореографски Серии се осъществява под формата на 14Сдружение "Фулс он
37
дневен интензивен тренинг, който завършва с представяне на танцов спектакъл пред публика. Мисията ни е да
дъ хил"
Ново събитие
утвърдим платформата като ежегодна международна среща, фокусирана върху развитието на българските
танцови артисти, популяризирането на съвременния танц в България, укрепването и разширяването на
българската съвременна танцова общност и повишаване на естетическата стойност на съвременния танц в
България.

7,000

През годините МФФ „Витоша” се утвърждава като едно от значимите събития на Столична община.
През изминалите 23 издания на фестивала са присъствали повече от 300 ансамбли от цял свят, като участие са
взели професионални ансамбли от над 25 държави.
През 2014г. МФФ „Витоша” става член на ФИДАФ. Членовете на ФИДАФ са над 150. На конгреса на ФИДАФ през
2016 г. в град Сеул, Южна Корея, МФФ „Витоша” получава най-голямото признание – „Най-добър фестивал за
2016г.”.
От 20-то юбилейно издание на Международен фолклорен фестивал „Витоша” през 2016 г, той придобива
конкурсен характер.
МФФ „Витоша” е една от културните прояви с международен мащаб и особена национална значимост, които ни
помагат да съхраним своя национален облик чрез нашия фолклор. На този форум се срещат представители на
различни култури от цял свят. Стотици танцьори, музиканти и певци стават съпричастни на една магическа
интернационална сила, която ги обединява, а именно голямата любов към фолклора, който тяхните предци са
сътворили през вековете.

8,000

Логистична
подкрепа

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”

35 Фондация „Арт Линк”

36

38

13-ти Международен
Фондация „БРЕЙН фестивал за съвременен танц
СТОР ПРОДЖЕКТ”
и пърформанс „Антистатик”
(основна програма)

Народно читалище
"Витоша - 1951"

24-ти Международен
фолклорен фестивал
"Витоша" 2020

ТЕАТЪР
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Логистична
подкрепа

№

39

40

41

42

43

ОРГАНИЗАТОР

„АРТИШОК“ ЕООД

Нов Български
Университет

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

ФИНАНСИРАНЕ
2020

Логистична
подкрепа

СОФИЯ МОНО 2020

РАЗДЕЛ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ
„София Моно“ е традиционен
фестивал
за София, койтоСЪБИТИЯ”
представя сценичните изкуства на открито в градска
среда. Започнал през 2010 г. като театрален фестивал за моноспектакли, той постепенно включва и други видове
изкуство, за да привлече по-широка и разнообразна публика.
Тематичният подход в програма го променя всяка година, а в юбилейното издание са представени нови заглавия
от изявени български автори и творци, както и образователна програма. Фестивалът достига публика до 10 000
човека годишно, като лоялната аудитория е около 50 000. Вече четвърта година програмата ще включва и дневни
събития с отворен достъп за творчески школи и образователни занимания в паркова среда. Сцена „Изява“ е
насочена съм деца и подрастващи и ги срещат с български творци и автори.

30,000

Логистична
подкрепа

Конкурс за нова пиеса е стратегически проект за подкрепа на новата българска драматургия в национален и
международен контекст.
Конкурсът въвежда изцяло нови практики, предлагайки пълен цикъл на създаване и реализация на драматургия
чрез:
1. Писане на драматургия по тема;
2. Лаборатория за писане на пиеси, водена от значима в театъра и литературата личност;
3. Награда на Конкурса за победителя, определен след журиране;
4. Издаване на сборник с финализираните в Лабораторията пиеси;
5. Реализация на наградената пиеса.
Проектът цели създаването на функционална национална и международна мрежа между автори, артисти,
академична общност, студенти, институции, българската диаспора, за да гарантира устойчивото развитие на
новата драматургия.

13,000

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА

Асоциация за
свободен театър

Юбилейното десето издание АСТ Фестивал ще бъде най-доброто и качествено до този момент, с най-висока
световна класа гости и експерти. То цели да бъде: качествен скок; образователна програма; средище и извор на
Международна програма на
вдъхновение, същински европейски театрален фестивал в София. Събитието ще срещне над 50 чуждестранни
Юбилейния 10-ти АСТ
експерти с български професионалисти, като даде възможност за обмен и бъдещи проекти. Предвижда се
Фестивал за свободен театър
представянето на 4 спектакъла от някои от най-големите компании в света: GOBSQUAD (Германия), FORCED
2020
ENTERTAINMENT (Англия), PHIA MENARD (Франция), ORTO-DA (Израел) и уъркшоп с двама танцьори от SASHA
WALTZ & GUESTS (Германия) .

13,000

Младежки театър
„Николай Бинев“

Фестивалът „Панаир на младите“ се провежда всяка година от 2007 г., като има за цел да даде трибуна на наймладите артисти в сценичните изкуства, които реализират своите първи професионални опити. От 2016 г.
фестивалът се преформатира, запазвайки фокус върху младите, но развивайки една слабо застъпена у нас
XIII „Панаир на младите – Site- сценична практика – site-specific театъра, който представлява вид сценично представление, вдъхновено от
specific theatre“ 2020
конкретно специфично пространство. Фестивалът е единственият по рода си в България, който се провежда в този
формат. Насърчаването на този вид сценично изкуство ще спомогне за утвърждаването на София като
съвременен театрален център, развиващ европейските сценични практики и ще спомогне за изграждането на
необходимите културни мостове между българските и европейски творци.

5,000

Фондация „Арт
Проджектс“

„Европейска нощ на театъра“ кани по необикновен и личен начин всички театрални почитатели да станат част от
мащабен форум със завладяващи арт събития.
Зад идеята стои Елеонора Роси, но пилотно проектът стартира през 2008 г. в Хърватска. Нощта обединява и
Европейска нощ на театрите показва качествено театрално изкуство, без граници, езикови, религиозни или етнически бариери.
За 6 години в България инициативата успя да спечели сърцата на зрители, медии, актьори и режисьори, както и
да привлече вниманието на нови публики. Мащабът и съдържанията в програмата на Нощта непрекъснато се
увеличават, а в проучванията на „Алфа Рисърч“ зрителите в София дават на събитието много високи оценки.

10,000

ЦИРК
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№

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

ФИНАНСИРАНЕ
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РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
Мини Арт Фест 10
44 Фондация Мини Арт
Ново събитие

Мини Арт Фест 10 (МАФ10) е международен фестивал за съвременен и социален цирк. Основният фокус през
2020 г. е поставен върху юбилейно представяне на високо художествено ниво на артисти и спектакли.
Представяне на проектът “Социален цирк“, въвличане на нови публики и партньорства в периферията на града.
МАФ10 превръща обикновените места и ситуации в необикновени. МАФ се осъществява всяка година, показва и
представя международни циркови артисти, осъществява множество образователни уъркшопи и тренировъчна
част. Обръща внимание на гранични форми на изкуството, дебюти и дава видимост на добри градски практики.
МАФ10 е член на ЦиркоСтрада - международна организация за развитието на съвременния цирк.

7,000

РАЗДЕЛ "СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
45

4 ЯНУАРИ
142 години от
Дирекция "Култура"
Освобождението на София от
османско робство

2,000

46

Дирекция "Култура"

6 ЯНУАРИ
172 години от рождението на
Христо Ботев

2,000

47

Дирекция "Култура"

13 ЯНУАРИ
Ден на българското кино

3,000

48

Дирекция "Култура"

5 ФЕВРУАРИ
100 години от рождението на
Леда Милева

2,000

49

Дирекция "Култура"

19 ФЕВРУАРИ
147 години от обесването на
Васил Левски

6,000

50

3 МАРТ
142 години от
Дирекция "Култура" Освобождението на България
– Национален празник на
Република България

Дирекция "Култура",
Съюз на
51
тракийските
дружества в
България

3,000

26 МАРТ
Ден на Тракия /122 години
организирано тракийско
движение в България/

3,000

52

Дирекция "Култура"

22 АПРИЛ
100 години от рождението на
Валери Петров

2,000

53

Дирекция "Култура"

3 АПРИЛ
141 години от обявяването на
София за столица на
България

2,000

54

Дирекция "Култура"

9 МАЙ
Ден на Европа

9,000
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55

Дирекция "Култура"

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

56

Дирекция "Култура"

1 ЮНИ
Ден на детето

7,000

57

Дирекция "Култура"

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

2,000

58

Дирекция "Култура"

27 ЮНИ
170 години от рождението на
Иван Вазов

15,000

59

Дирекция "Култура"

18 ЮЛИ
183 години от рождението на
Васил Левски

2,000

60

Дирекция "Култура"

6 СЕПТЕМВРИ
135 години от Съединението
на България

2,000

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”
5,000

17 СЕПТЕМВРИ
Ден на София – Официална
церемония по издигане
Дирекция "Култура", знамето на Столична община
отдел
и тържествен водосвет.
61
''Международна
Тържествена церемония за
дейност и протокол''
връчване Наградите на
Столична община за ярки
постижения в областта на
културата.

110,000

21 СЕПТЕМВРИ
Международен ден на мира

62

Дирекция "Култура"

63

22 СЕПТЕМВРИ
Дирекция "Култура" 112 години от обявяването на
Независимостта на България

200

2,000

64

Дирекция "Култура"

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

65

Дирекция "Култура"

24 ОКТОМВРИ
Международен ден на
Обединените нации

2,000

66

Дирекция "Култура"

1 НОЕМВРИ
Ден на народните будители

5,000

11/15

2,000

Логистична
подкрепа

№

АНОТАЦИЯ

ФИНАНСИРАНЕ
2020

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

67

Дирекция "Култура"

Коледна украса на София и
тържествено включване на
светлините на елхата на
Столична община.
Празнична програма и заря,
както и техническо
обезпечаване на съоръжения
и елементи.

68

10 ДЕКЕМВРИ
Дирекция "Култура" Международен ден за правата
на човека

69

Столична община,
БНТ

70

Дирекция "Култура"

71

Дирекция "Култура"

72

Дирекция "Култура"

73

Дирекция "Култура"

74

Дирекция "Култура"

Нощ на музеите

75

Дирекция "Култура"

Галерии на открито

76

Дирекция "Култура"

Национален конкурс за поезия Дванадесето издание на конкурса, в който се приемат за участие стихове на свободна тема, оценявани от
„В полите на Витоша”
авторитетно жури. Специална категория отличава творчеството на млади автори.

8,000

77

Дирекция "Култура"

Национален детски конкурс за Конкурсът има за цел да стимулира творческото мислене у децата. Провежда се в две възрастови категории: 9-12
авторска приказка:
години и 13-15 години. Тази година ще се състои седмото му издание. Наградените творби се издават в
„Ще ти разкажа приказка”
илюстрован сборник.

10,000

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”

50,000

2,000

31 ДЕКЕМВРИ
Новогодишен концерт "Сцена
под звездите"
Европейски дни на
наследството
Срещи на ученици и студенти
с изявени творци
Дни на София в европейски
столици
170 години от рождението на
Захари Стоянов

150,000
4,000
20,000
50,000
2,000
0
Изложби в Галерии на открито на Столична община.

30,000

РАЗДЕЛ "ЛЯТНА ПРОГРАМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
78

Дирекция „Култура”, Включва събития, които се провеждат в месеците юни-септември, със свободен достъп в парковете, градските градини, площадите, летните
външни организации сцени на Столична община и други открити пространства.

70,000

СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В ПАРТНЬОРСТВО
79

Логистична
подкрепа

Дирекция "Култура", Национална изложба за карикатура.
Награда на Столична община за съвременна българска карикатура на името на Доньо Донев, приета с Решение № 293/30.04.09 г. на Столичен
СБХ – Секция
общински съвет, връчва се в рамките на Националната изложба за карикатура.
"Карикатура"

"Музейни намеси в залите на Регионален исторически музей - София" включва два модула: "История помежду" и
Музейни намеси в залите на
"Историята като образ". И двете части на събитието си поставят за цел да обогатят и допълнят постоянната
Регионален исторически
Фондация "Изкуство експозиция наРегионален исторически музей - София, внасяйки нови елементи в съществуващия исторически
80
музей - София
Дела и Документи"
разказ, или да работят с напълно отсъстващи в Музея исторически периоди. Събитието е вдъхновено от идеята,
че историята е жива материя, подлежаща на ново преосмисляне и интерпретиране, а начинът по който достига до
Ново събитие
хората минава през съпреживяването на личните истории и разкази.

12/15

1,000

30,000

Логистична
подкрепа

№

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

Теодор Ушев е артист, който
изнася
майсторски класове
по цял свят. С реализацията на проекта ни, такъв клас
РАЗДЕЛ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
МАЙСТОРСКИ КЛАС НА
ще има за първи път и в София - в салона на СГХГ. Нашата продуцентска къща „Прожектор“ приема
ТЕОДОР УШЕВ "НЕВИДИМИ предизвикателството за първи път да осъществи такъв сложен, синергичен проект, който свързва двете културни
ВРЪЗКИ"
програми на Столична община в общ проект - „МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ТЕО УШЕВ: НЕВИДИМИ ВРЪЗКИ".
Проектът обединява усилията ни за провеждането на майсторски клас на световния артист, със заснемането на
Ново събитие
филм за него. Нашият екип ще направи документалния филм MASTER CLASS:НЕВИДИМИ ВРЪЗКИ, какъвто Тео
и неговите блестящи проекти заслужават.

81

"ПРОЖЕКТОР"
ЕООД

82

Дирекция "Култура",
Организационен
комитет

Рок фест „Цвете за Гошо”

83

Дирекция "Култура"

Празник на 6-те аврамични
общности в България

84

Дирекция "Култура"

85

86

87

АНОТАЦИЯ

ФИНАНСИРАНЕ
2020

5,000

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 песен от репертоара на Георги Минчев.

18,000

Събития, посветени на диалога и толерантността между религиите.

15,000

Програми, реализирани
съвместно с чуждестранните Столична община работи в сътрудничество с чуждестранните културно-информационни центрове и културни
културно-информационни
отдели към посолствата в София.
центрове в България

8,000

Фондация
"A'ACKEEP"

Ежегодните, национални награди за постижения в театралното изкуство “Аскеер”, вече 30 години не само
отразяват, но и формират тенденциите в театралния живот на родината ни. Отличавайки най-добрите творци и
“30-та юбилейна церемония за спектакли в цялата страна, наградите “Аскеер” спомагат за съхраняването на ценностите и формирането на висок
връчването на наградите
вкус у българската публика. Ядрото на творческия екип на Галаспектакъла е трупата на театър „Българска армия“,
ACKEEP 2020“
който вече 70 години е сред водещите театри. Записите на Галаспектакълите се пазят в Златния фонд на
Българската национална телевизия. През 2020г. предстои 30-тото, юбилейно издание на наградите “Аскеер”,
което още повече покачва и без това високите очаквания към тях.

5,000

Фондация "Ей ту
Зет"

Европейската джаз мрежа е организация с идеална цел, с над 30 годишна история. Тя е представляваща
асоциация на европейските фестивали, продуценти, независими промоутъри, експерт-офиси, национални
организации, пространства за програмиране на джаз и редица институции, свързани с джаза и
импровизационната музика. Съставена от над 150 члена от 35 страни, а целите й са да подкрепя идентичността и
разнообразието на европейския джаз, да стимулира неговото развитие, като важен културен и образователен
фактор.
Европейска джаз конференция Европейската джаз конференция е годишно събитие на Европейската джаз мрежа, събиращо всички културни
оператори, мениджъри, фестивални директори, програматори и организатори - членове и гости - свързани с джаза
и импровизационната музика от цяла Европа, в това число и извън ЕС. Събитието традиционно фокусира
вниманието върху страната-домакин, нейната сцена и творци, както и върху проблемите, и предизвикателствата
пред цялата европейска джаз общност.
София беше официално презентирана като домакин на последното издание на конференцията в гр. Новара през
септември 2019 г.

130,000

Във връзка с честването на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов, Народет театър "Иван Вазов" ще
направи драматизация на романа "Нова земя".
Романът ще бъде драматизиран от Юрий Дачев и поставен от режисьорката Бина Харалампиева на Голяма сцена
в Народния театър "Иван Вазов". С представлението ще бъде отбелязан юбилейният 170-ти рожден ден на Иван
Вазов на 9 юли 2020 г. на сцената на "Театър пред театъра".

25,000

Народен театър
"Иван Вазов"

88

"Алфа Приоритис"
ЕООД

89

Кооперация
“Хранкооп - София”

Театър пред театъра
Ново събитие

Франкофоли България 2020 През 2020 г. две от най-актуалните имена на британската поп сцена – Мика и Rag'n'Bone Man, ще вземат участие
във "Франкофоли".
Ново събитие
След пет проведени издания, през 2020 г. за първи път София ще бъде домакин на събитието.

Фермерски фестивал
Оборище 2020

Фермерски фестивал Оборище събира над 100 производители от цялата страна с чиста храна и напитки,
натурална козметика, произведения на изкуствата и занаятите, които ще се представят в рамките на 12
фестивални събития през годината - всяка последна неделя на месеца и ще споделят опит, знания, умения и
емоцията от това да са сред съмишленици и ценители.
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Логистична
подкрепа

0

Логистична
подкрепа

0

Логистична
подкрепа

№

90

91

ОРГАНИЗАТОР

СББ МЕДИА

Сдружение
Асоциация
„Българска книга”

WWF - Световен
фонд за дивата
природа, Дунавско92
Карпатска програма
България (WWF
България)

93

"Момичетата от
града" ООД

Национален клуб за
94
аниме и манга
НАКАМА

ФИНАНСИРАНЕ
2020

Логистична
подкрепа

РАЗДЕЛ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ
СЪБИТИЯ”
„Клуб МАЛКИ ОТКРИВАТЕЛИ”
е проект,
чието име е взаимствано
от слогана на списание National Geographic KIDS
България – „списанието на малките откриватели”. Основната цел на проекта е чрез претворяване в реалността на
богатото съдържание на списанието да бъде предизвикан интерес у децата от предучилищна до около 12 годишна
възраст към различни аспекти на заобикалящия ги свят – култура, история, палеонтология, природа, естествени
науки и други. По своята концепция „Клуб МАЛКИ ОТКРИВАТЕЛИ“ представлява поредица от събития със
Клуб малки откриватели на
занимателно-образователен характер, които се провеждат на открито в обособено пространство с каравана и
списание National Geographic
шатри, наречено „Градчето на National Geographic KIDS“. В рамките на всяко събитие се провеждат няколко
KIDS
различни модула: творчески игри, образователни игри, активни игри, отдих. Творческите работилнички целят да
пробудят желание у децата за креативни занимания, а също така да стимулират родителите за работа с техните
деца в тази насока. През целия ден по предварително обявен график в шатрите на територията на градчето на
National Geographic KIDS се провеждат работилнички (в рамките на 30-45 минути всяка в зависимост от
необходимото време за изпълнение на конкретното занимание).

0

Логистична
подкрепа

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“. „Алеята“ се състои от временни конструкции - шатри, които
представят пред широката публика българската книгоиздателска традиция и най-новите заглавия на българския
книжен пазар. Целта на формата е да създаде по-близка връзка между хората и книгите, които стават част от
градския пейзаж и привлекателно място в забързаното градско ежедневие. В специално изграден Литературен кът
се реализира Културната програма на събитието, която позволява личен контакт между читатели, творци и
издатели.

0

Логистична
подкрепа

Часът на Земята 2020

Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива в света. И тази година ще я отбележим заедно на
28 март пред Народен театър “Иван Вазов”, когато светлините угаснат между 20:30 и 21:30 ч. WWF България и
Център АЛОС ви канят да се включите в уникална по рода си интерактивна художествена инсталация – „SOS
Земя“. За да светне Земното кълбо, е необходимо множество хора да се хванат за ръце. Така се създава импулс,
който задейства инсталацията. Свържете се един с друг, за да се свържем и с природата. А посланието е “Заедно
можем” - можем да създаваме изкуство, можем да пазим природата.

0

Логистична
подкрепа

“Mish Mash Fest“ е един от големите градски фестивали в София, представящ приложни, ювелирни и текстилни
изкуства, както и мода, дизайн на предмети и аксесоари др. Фестивалът представя по естествен и ненатрапчив
начин младото поколение български дизайнери, творци и творчески марки. В продължение на 5 години той
създава контакт между представители на различни творчески индустрии и градския човек, като изгражда
позитивна нагласа към културни и творчески дейности чрез програма, представяща музика, приложни изкуства,
литература, социални и екологични каузи.

0

Логистична
подкрепа

Aniventure Comic Con е най-големият български фестивал за фенове на филми, сериали, комикси, влогъри,
аниме, манга, западна и азиатска култура, kpop.
Фестивалът предлага изключително разнообразие от забавления за цялото семейство и за всеки фен на
популярната култура – срещи със световноизвестни актьори, популярни влогъри, автори на комикси, графити
артисти, косплейъри от България и света. Изданието през 2019 година беше посетено от 29 000 души.

0

Логистична
подкрепа

СЪБИТИЕ

Mish Mash Fest

Aniventure Comic Con 2020
Ново събитие

АНОТАЦИЯ

14/15

№

ОРГАНИЗАТОР

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

Пролетен базар на книгата

Целта на„Пролетния базар на книгата“ е да поддържа и утвърждава традициите в областта на книгите, четенето и
книгоразпространението, посредством подпомагането, популяризирането и въвличането на повече граждани и
гости на града в честването на 24 май, като основен и емблематичен празник, по отношение на цивилизационния
принос на страната ни към световното културно наследство.
През 2020 г. традиционният „Пролетен базар на книгата“ 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.
Международният ден на детето е допълнителен акцент през дните на изложението, като базарът ще допринесе
за утвърждаването на нова традиция и допълнение в честването на тези празници в столицата, оформяйки нови
обществени пространства за четене и общуване за най-малките и учениците.
Базарът има за цел да създаде условия за връзка между читателите и книгите, чрез осъществяване на личен
контакт с техните автори и издатели, както и да окуражи младите творци и автори да се развиват и участват
активно в културния живот на столицата, чрез представяне на техните произведения пред широка публика.

ФИНАНСИРАНЕ
2020

Логистична
подкрепа

0

Логистична
подкрепа

РАЗДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪБИТИЯ”

95

Сдружение
Асоциация
„Българска книга”

БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА
Дирекция „Култура“
и КИЦ „Босилеград“,
КИЦ „Цариброд“ и
96
Генералното
консулство на Р.
България в Ниш

БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В
ЧУЖБИНА

30,000

РАЗДЕЛ „СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНИТЕ РАЙОНИ”
97

Районни
администрации

Подкрепа на реализацията на значими културни проекти на районните общински администрации, насочени към запазване на културната
идентичност на населените места на територията на Столична община и съответстващи на мисията, целите, принципите и приоритетите на
Календара на културните събития на Столична община, както и подпомагане създаването на условия за равен достъп до културата на всички
граждани.

ОБЩО КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2020 г.:
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250,000

2,500,200

