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Театър ДРАМАТИЧНО-
КУКЛЕН ТЕАТЪР 
"ВАСИЛ ДРУМЕВ" 
КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

Участие във Phuket 
Harmony World Puppet 
Festival 2018 Thailand

държава Тайланд, 
град Пукет

31-10-18 06-11-18 8282 4000
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Аудиовизуални 
изкуства, 
Игрално кино, 
Културен 
мениджмънт

КОНСЕПТ СТУДИО 
ЕООД

Новото българско кино 
среща индустрията в Кан

Франция, Кан 14-10-18 19-10-18 2498 1418

3500

709

Списък с резултати по програма „Мобилност, Период трети“ 
Модул „Професионални културни организации и артисти“

Драматично-куклен театър Васил Друмев е селектиран за участие в Световния куклен фестивал Хармония в град Пукет, Тайланд със спектакъла Цветни 
вълшебства от Румен Николов.

 Участието на Драматично-куклен 
театър „Васил Друмев“  във 

фестивала в Пукет е важно за 
развитието и презентацията на 

дейността му, както и за 
натрупването на професионални 

контакти. Селектираната постановка 
е добра. Проектът е одобрен за 

финансиране с редукция в 
бюджета.

На срещата на ТВ индустрията в Кан, Франция, ще представим нови български филми и ще продължим да развиваме създадените контакти, за да 
договорим реализацията на филмите. Участието на този форум е един от малкото начини, по които българските филми могат да достигнат до хиляди 
зрители в Европа и извън нея.

1
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Срещата в Кан е събитие от 
изключителна важност, което 

предполага възможност за  
професионален диалог в сферата на 

кинопроизводството и 
разпространението. Целите и 

очакваните резултати, описани от 
кандидата, показват ясни параметри 
на планираната дейност и важността 
на пътуването. Въпреки, че поканата 

е отправена към двама 
човека,поради ограничени 
финансови възможности се 

предлага подкрепа за пътуването на 
един от участниците. Проектът е 

одобрен за финансиране.
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Музика, Хорово 
изкуство

БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО РАДИО 
ДРУГА П.Ф.

Музикални срещи с 
Детския радиохор край 
Дунав

Будапеща, 
Унгария, Виена, 
Австрия

06-11-18 12-11-18 4700 3900

MOB-117-3-1-
18-ORG0358-
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Дейност на 
библиотеки и 
архиви, 
Кураторска 
дейност, 
Музейна дейност

НАЦИОНАЛНА 
БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 
КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

Участие в 1-ви 
Международен форум на 
библиотеките, Хангжу, 
Китай, 19-22 октомври 
2018 г.

Хангжу, Китай 17-10-18 23-10-18 4828 3390

MOB-117-3-1-
18-ORG0041-
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Литература СДРУЖЕНИЕ 
АСОЦИАЦИЯ 
БЪЛГАРСКА КНИГА 
СДРУЖЕНИЕ

Българско национално 
представяне на 
международното книжно 
изложение във 
Франкфурт, 10-14 
октомври 2018 г.

Франкфурт, 
Федерална 
република 
Германия

10-10-18 14-10-18 1750 1750

Участие на Детския хор на Българското национално радио в честванията на 75-годишнината от създаването на Симфоничния оркестър на Унгарското 
радио и концерт под патронажа на Българския културен институт във Виена, Австрия - страната, която поема Председателството на Съвета на ЕС от 
България.

5

АБК ще представлява България на юбилейното 70 - то издание на най-голямото международно книжно изложение - Международен панаир на книгата - 
Франкфурт.Почетен гост през 2018 г. ще бъде Грузия и изложението ще бъде съпътствано от множество професионални и културни мероприятия.

3

4 1130

2500

Гостуването на Детския хор на БНР 
във Виена е важно събитие не само 

заради опита, който ще натрупат 
участниците, но и от гледна точка на 

приемственост - Австрия поема 
Председателството на Съвета на ЕС 
от България. Приложената покана 

предполага значимостта на 
участието на хора. Проектът е 

одобрен за финансиране с 
редуциране на сумата.

Проектът е много значим. 
Международният форум на 

библиотеките, който ще се проведе 
в Китай, предполага активен диалог 
и обмен на важни работни модели в 

посока на дейността на 
библиотеките и архивите. Поради 
ограничения в бюджета на сесията 

се предлага подкрепа за пътуването 
на един представител. Проектът е 

одобрен за финансиране.

Международен форум, чрез който ще се укрепят професионалните връзки, ще се предостави чудесна възможност за развитие на културната общност и 
най-важното, ще допринесе за подобряване на отношенията между Китай и Централна и Източна Европа.

Проектът има за цел да представи 
България в много значим форум - 

книжното изложение във 
Франкфурт. Впечатление прави 

изрядността на подадените 
документи. Тъй като това не е 

единственият проект, който 
предвижда популяризиране на 

българската литература в рамките 
на това изложение и поради 

ограничените средства в рамките на 
сесията, се предлага редуцирано 
финансиране на проекта, което 

покрива разходите за път на трима 
от участниците. Проектът е одобрен 

за финансиране.

1050
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Приложни 
изкуства

НАЦИОНАЛНА 
ГИМНАЗИЯ ЗА 
ПРИЛОЖНИ 
ИЗКУСТВА "СВ. ЛУКА" 
УЧИЛИЩЕ

След 65 години - 
юбилейна изложба на 
Национална гимназия за 
приложни изкуства Св. 
Лука - София

Чешка република, 
Прага

02-12-18 06-12-18 1920 1920
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Интердисциплин
арен проект, 
Културно 
наследство, 
Дейност на 
библиотеки и 
архиви

НАТАЛИЯ 
ДАНИЕЛОВА 
ВЛАДИНОВА

Ел Манускрипт 2018 Виена, Австрия 
Кремс, Австрия

13-09-18 18-09-18 643 250

Проекта е свързан с посещение на международна конференция, която се провежда на всеки две години и има фокус върху създаване и развитие на 
информационни системи за съхранение, описание, обработка, анализ и публикуване на средновековни и ранно-съвременни ръкописни и печатни 
текстове и документални записи. Участник в проекта е консерватор-реставратор, работещ в тази сфера.

7
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250

В годината на културното 
наследство участието от българска 

страна на консерватор - реставратор 
в конференция, свързана със 

съхранението и опазването на 
текстове от различен характер, е от 
изключителна важност. Освен това 

конференцията предлага и 
обучителен модул. Поканата за 

събитието предполага участието на 
кандидата. Бюджетът е реалистично 

изготвен. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Изложба на НГПИ Св. Лука София - След 65 години по покана на БКИ в Прага с творби на ученици от всички изучавани специалности - Художествена 
дърворезба, Художествена тъкан, Художествена обработка на метали, Детски играчки и сувенири, Рекламна графика, Силикатен дизайн, Моден дизайн, 
Пространствен дизайн.

1000

Проектът предполага възможността 
ученици да представят творбите си, 

но и да направят съспоставка с 
творби на техни връстници. 

Обменът на опит между 
непрофесионалисти под тази форма 

често води до дългосрочни 
резултати в развитието на артистите. 

Биографиите на участниците са 
впечатляващи, имайки предвид 

възрастта им. Проектът е одобрен 
за финансиране.Поради 

ограничените средстава на сесията 
се предлага финансиране само на 

пътните разходи на учениците.
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Танц АНГЕЛИНА ПЕТРОВА 
ГЕОРГИЕВА

Посещение на 
Международния танцов 
фестивал Tanz im August 
2018, Берлин

Германия, Берлин 09-08-18 19-08-18 404 404

MOB-117-3-1-
18-IND1598-
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Литература ИЛКА ЛЮБЕНОВА 
БИРОВА

Академични работни 
срещи и презентация на 
монография на доц. д-р 
Илка Бирова и д-р Ирина 
Манова в 

Русия, Санкт 
Петербург

24-09-18 30-09-18 1400 1400

MOB-117-3-1-
18-ORG1573-
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Музика ФОНДАЦИЯ 
АПОЛОНИЯ 
ФОНДАЦИЯ

Осигуряване 
транспортните разходи 
за участници в Аполония 
2018

Созопол, България 31-08-18 08-09-18 1552 1552

8
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Проектът има за цел да бъде приета работна програма за дългосрочно културно и академично сътрудничество в рамките на договор между СУ и 
Санктпетербургския държавен университет. Програмата включва съвместни дейности в областта на русистиката и българистиката - интеркултурна 
комуникация и превод, лингвокултурология, лингводидактика, обмен на полезни практики в обучението по руски и български език и култура, обмен на 
преподаватели и студенти.

Настоящият проект ще даде възможност да се осъществи участието в Аполония на трима талантливи музиканти - проф. Деян Гаврич е известен сръбски 
флейтист, а цигуларката Йоанна Каменарска и пианистката Надежда Табакова живеят и работят в чужбина. Те участват в художествената програма, 
срещат се с фестивалната публика в Созопол и със свои колеги от България и други европейски страни.

Международният танцов фестивал Tanz im August отбелязва 30-годишен юбилей и ще се проведе между 10 август и 2 септември в Берлин, Германия. 
Програмата му включва 30 продукции на утвърдени хореографи и нови имена от цял свят, дискусии и професионални срещи. Поканена съм на 
фестивала в качеството ми на танцов критик и културен мениджър в изпълнителските изкуства.

404

Юбилейното издание на този  
форум предполага присъствието на 

утвърдени имена както в артистичен 
план, така и представители на други 
фестивали, продуценти и културни 

мениджъри. Обменът на опит и 
изграждането на дългосрочни 
взаимоотношения е ключов. 

Кандидатът предлага не само 
отразяване на събитието в различни 

медии, но и излага като довод 
работата за български 

международни фестивали и 
разглеждането на спектаклите в 
Берлин като потенциални гости в 

България. Бюджетът е реалистичен. 
Проектът е одобрен за 

финансиране.

Въпреки значимостта на 
академичния обмен, който 

събитието предполага, характерът 
на проекта не отговаря на 
изискванията на програма 

"Мобилност". Поради тази причина 
проектът е неодобрен за 

финансиране.

0

1552

Фестивалът "Празници на изкуствата 
Аполония" е важен форум, който е 
доказал значимостта си в годините. 

Гостуването на три утвърдени имена 
в музикалния свят е възможност за 

среща не само с фестивалната 
публика, но и с професионалната 
такава, която се очаква да посети 

фестивала. Значимостта на проекта 
е предпоставка за неговото пълно 
финансиране.Проектът е одобрен 

за финансиране.
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Изящни изкуства РУМЕН МИХОВ 
ДИМИТРОВ

Международен фестивал 
вятър - Облачно дърво

Zierenberg , 
Habichtswald, 
Германия

12-08-18 02-09-18 1500 1200

MOB-117-3-1-
18-IND1640-
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Културен 
мениджмънт, 
Културно 
наследство

МАРИАНА 
НИКОЛАЕВА 
ПРОДАНОВА

Участие на български 
изследовател в 
международната 
конференция Споделяне 
на наследството в град 
Валета, Малта между 24-
26 октомври 2019 година 
в рамките на 
инициативата Валета, 
Европейска столица на 
културата 2018.

Валета, Малта 23-10-18 27-10-18 800 218

MOB-117-3-1-
18-IND1483-
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Аудиовизуални 
изкуства

МАРИАНА ХРИСТОВА 
ХРИСТОВА

Отразяване на Филмовия 
фестивал в Сараево

Босна и 
Херцеговина, 
Сараево

12-08-18 18-08-18 799 639
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На всеки две години международния фестивал в Германия,кани артисти от цял свят да участват в фестивала.

Международната конференция Споделяне на наследството ще се проведе между 24-26 октомври 2018 година в град Валета, Малта в рамките на 
инициативата Валета, Европейска столица на културата 2018. Изследователските теми насочват към различни аспекти на въздействие на инициативата 
върху развитието на града. Изследовател от България ще представи документа Градът като диалог. Културна политика и градско развитие в контекста на 
инициативата ЕСК.

Участие на българския кинокритик Мариана Христова в Международния кинофестивал в Сараево, с цел ежедневно отразяване на програмата за кино 
платформата filmsociety.bg с фокус върху балкански и български филми. Цели на проекта - да се затвърди партньорството между filmsociety.bg и 
фестивала, да се повиши критичното мислене сред българската аудитория, да се следи мястото на българското кино в глобалните културни процеси.

13

0

Проектът не предполага потенциал 
за развитие и устойчивост, а 

информацията за форума е непълна. 
Поради тези причини проектът е 

неодобрен за финансиране.

През 2018 г. малтийският град 
Валета е Европейска столица на 

културата. Участието от българска 
страна в международната 

конференция "Споделяне на 
наследството" дава възможност за 

създаване на полезни 
професионални контакти. В рамките 

на събитието кандидата  ще 
представи проект за Габрово - 

Европейска столица на културата в 
България и културното му развитие. 
Бюджетът е реалистичен, участието 

на кандидата - важно за 
организаторите. Проектът е 
одобрен за финансиране.

Проектът е важен поради 
мащабността на събитието. 

Предполага развитие на 
критическата рефлексия за кино, но 
и осмислянето на международната 
фестивална дейност. Участието на 

кандидата предполага не само 
отразяване на събитието, но и 

възможност за трайно партньорство 
между платформата filmsociety.bg и 

Международния фестивал в 
Сараево. Проектът е одобрен за 

финансиране. Поради ограничени 
средства на фонда се предлага 
пътуване с друг вид транспорт 

(автобус) и частично финансиране.

218
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Интердисциплин
арен проект, 
Културен 
мениджмънт, 
Културна 
антропология, 
Театър

"ОТВОРЕНА 
ТВОРЧЕСКА ОБЩНОСТ 
ГЛОБАЛ ВИЖЪН 
СЪРКЪЛ" СДРУЖЕНИЕ

Да се влюбиш в това, 
което е - лятна академия 
за театър на сетивата

България, община 
Велико Търново, с. 
Хотница

01-08-18 08-08-18 1300 1300

MOB-117-3-1-
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Музика ФОНДАЦИЯ ЕЙ ТУ ЗЕТ 
ФОНДАЦИЯ

Джаз формация Да-Йо в 
Литва 2018

Литва, гр.Сяулай 23-08-18 25-07-18 3844 3844

MOB-117-3-1-
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Литература СВЕТОСЛАВ 
ДИМИТРОВ НАУМОВ

Втори Литературен 
Форум Китай-Централна 
и Източна Европа - от 
формата 16 плюс 1

Китай, гр. Нинбо 16-09-18 22-09-18 1300 1300

Да се влюбиш в това, което е - е темата на тазгодишната лятната академия за сетивен театър-лабиринт, която се случва за втора година в село 
Хотница. Гост лектор и фасилитатор на творческия процес тази година е уелският режисьор, изследовател и антрополог Юън Бриок, който за първи път 
преди 12 година донася метода на сетивния лабиринт в България. В обучението ще участват млади български артисти, които заедно ще създадат 
интерактивен спектакъл.

Проектът Джаз формация Да-Йо в Литва 2018 е подкрепеното от НФК участие в тазгодишното издание на фестивала Сяулай в Литва. Финансирано беше 
пътуването до фестивала на четиримата артисти, състоял се на 24-25 авуст в рамките на програма Мобилност. Участието на Да-Йо е резултат на 
усилията на Фондация Ей ту Зет да представя извън пределите на България джаз музиканти и проекти от най-високо качество.

Участие във Втория Литературен Форум Китай-Централна и Източна Европа от формата 16 плюс 1, 2nd China-CEEC Literature Forum. Форумът ще се 
проведе от 16 до 22 септември 2018г. в гр.Нинбо до гр.Шанхай, Китай. Необходимо ми е финансиране за 1 - един самолетен билет София-Шанхай-
София round trip. Участвам в делегацията на Съюза на българските писатели. Необходимо ми е покриване разходите за индивидуално пътуване.

14

15

16

0

1300

0

Децентрализацията на културни 
прояви е една от целите, заложени в 

програма "Мобилност". Лятната 
академия за театър на Сетивата се 

провежда за втори път и предвижда 
гостуването на чуждестранен 
специалист, което показва и 

желание за артистичен обмен в 
избраната от артистите сфера на 

дейност. Проектът е изготвен 
прецизно и отговаря на целите и 

изискванията на програма 
"Мобилност". Проектът е одобрен 

за финансиране.

Фестивалът в Литва има 
дългогодишна история. За 

съжаление краткото описание на 
проекта в апликационната форма е 
подвеждащо. Бюджетът е изготвен 

неточно спрямо изискванията на 
НФК. Проектът е неодобрен за 

финансиране.

Форумът е важно събитие с оглед 
поддържане на културните връзки 

между Китай и страните от 
централна и източна Европа. В 

същото време обаче от проектната 
документация липсват важни 

документи, като покана и превод на 
поканата. Не е представена 

подробна програма на събитието, 
както и информация за останалите 

участници. Не са посочени 
конкретни устойчиви очаквани 

резултати от участието. Проектът е 
неодобрен за финансиране.
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18-ORG1499-
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Танц, Фолклор СДРУЖЕНИЕ "ЕМОНА" 
СДРУЖЕНИЕ

Участие във фолклорен 
фестивал Фиеста 
Фолклориада 2018 
Филипини, Манила

Филипини, Манила 12-12-18 16-12-18 26733 3819

MOB-117-3-1-
18-ORG1086-
18

Музика ФОНДАЦИЯ 
"ИЗКУСТВОТО Е" 
ФОНДАЦИЯ

Пътуване за участие в 
сeдмото издание на 
Фестивала Изкуството е... 
- Монтана, 2018 на 
световната рок звезда 
Ronnie Romero, както и 
на българските групи 
Еридан и The A.X.E. 
Project.

България, Монтана 06-09-18 08-09-18 1033 1033

MOB-117-3-1-
18-IND1552-
19

Изящни изкуства ЦВЕТЕЛИНА 
МАКСИМОВА 
ГЕОРГИЕВА

Участие в Резидентна 
програма и Изложба, 
Цукуба, Япония-Tsukuba 
International Artist-in-
Residence program 2018

Япония, Цукуба 20-10-18 04-11-18 1764 1300

19

Представителната фолклорна формация на сдружение Емона ФТА Никола Гинов е единственият български състав, който ще участва във Фолклорен 
фестивал Фиеста Фолклориада 2018. Престижното събитие ще се проведе от 12-ти до 16-ти декември 2018 година в град Манила, Филипини.Фестивалът 
е един от най- успешните проекти на Фондация за фолклорно изкуство Баянихан, която е и организатор на събитието.

Световната рок звезда и вокалист на Rainbow Ronnie Romero пристига в България за своя първи концерт в тази част на Европа. Гостуването му ще бъде 
кулминацията на седмото издание на Фестивала Изкуството е... в гр. Монтана. На сцената Ronnie Romero ще бъде в компанията на българската рок 
група Еридан. Подгряващи групи ще бъдат The A.X.E. Project и младежки рок групи от региона.

VI-то издание на Tsukuba International Artist in Residence program се организира от Арт център Цукуба, Япония. Резидентният център Цукуба предоставя 
възможност за работа и творческа изява в областта на ленд арта на местни и международни артисти. Събитието се закрива с изложба, представяща 
резултата от работата на авторите по време на резиденцията. Програмата цели преобразяване на областта чрез внасяне и обмен на различни култури, 
опит и умения.

17

18

1270

Участието е важно с оглед 
надграждане на професионалния 
капацитет на кандидата, както и 
възможността за представяне на 

български творби в областта на ленд 
арт в международен контекст. 

Резиденцията включва работни 
ателиета с деца, както и финална 

изложба, където ще бъде 
представена творба на Цветелина 
Георгиева. Проектът е одобрен за 
финансиране с известна редукция, 
поради ограничения в бюджета на 

сесията.

Проектът е важен поради качествата 
на програмата и участниците в нея, 

социалната кауза и насочеността 
към устойчиво развитие в един от 

най-проблемните райони на 
страната. Бюджетът и организацията 
са изключително добре подготвени. 

Предлага се за подкрепа в пълен 
размер. 

1033

0

 От проектната документация липсва 
достатъчно информация за 

кандидатстващото Сдружение. Няма 
и подробни данни за Фестивала, 

така че събитието не се отчита като 
приоритетно за програма 

Мобилност. Остава неясен състава 
на участниците, и дали те са 
професионалисти. Бюджетът 

значително надхвърля исканата 
сума, а няма представени данни за 

осигурено съфинансиране. Това 
поставя реализацията на проекта 
пред значителен риск. Проектът е 

неодобрен за финансиране.
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18-IND1635-
20

Аудиовизуални 
изкуства, 
Документално 
кино

НЕДА ХРИСТОВА 
МИЛАНОВА

Участие на Дните на 
киноиндустрията CineLink 
Industry Days в рамките 
на кинофестивала в 
Сараево с презентация 
на документалната 
киноидустрия в региона 
и съорганизация на 
събития от форума, 
посветени на 
документалното кино.

Сараево, Босна и 
Херцеговина

10-08-18 16-08-18 910 910

MOB-117-3-1-
18-ORG1324-
21

Аудиовизуални 
изкуства

СДРУЖЕНИЕ 
ИЗКУСТВО ДНЕС 
СДРУЖЕНИЕ

СЕДМИЦА НА 
СЪВРЕМЕННОТО 
ИЗКУСТВО, 2018 - 
Metaphorai. Narration 
Created Humanity

Пловдив 14-09-18 10-10-18 55000 2660

Дните на киноиндустрията CineLink Industry Days в рамките на кинофестивала в Сараево са най-голямото професионално киносъбитие в Югоизточна 
Европа. Неда Миланова ще участва като експерт с представяне и анализ на документалната индустрия и добрите практики в региона на Балканите, с 
акцент върху България. Освен това ще бъде ангажирана с координация и организация на събитията, поветени на документално кино в рамките на 
фестивала.

Заглавието на изложбата - Metaphorai, съответства на гръцката дума за превозни средства на масовия градски транспорт, За да отидеш на работа или 
да се прибереш вкъщи, взимаш метафора - автобус или влак. Историите също могат да носят това благородно име, всекидневни истории, които 
пресичат и организират места, те ги подбират и свързват помежду им, правят изречения и маршрути от тях.

21

20

Фестивалът в Сараево е сред най-
значимите прояви в областта на 

киното в Югоизточна Европа. 
Кандидатът е утвърден 

професионалист, и ще представи 
важен доклад за развитието на 

документалното кино в региона. 
Проектът е одобрен за 

финансиране с редукция в бюджета 
поради възможностите за 

осигуряване на по-достъпен 
транспорт до Сараево. 

300

2660

Проектът е важен с оглед 
стратегическа подкрепа за 

програмата на Пловдив като 
Европейска столица на културата 
през 2019г. и представянето на 

съвременно визуално изкуство в 
нея. Предвижда се участието на 

петима утвърдени творци от Италия 
и Франция в изложба, посветена на 

съвременно изкуство. Една от 
творбите на Алберто Гарути ще бъде 
подарена на Общината и ще остане 

изложена през цялата 2019г. 
Проектът е одобрен за 

финансиране.



MOB-117-3-1-
18-ORG1626-
22

Театър РДТ "НИКОЛАЙ 
ХАЙТОВ" КУЛТУРЕН 
ИНСТИТУТ

Участие в XV-то издание 
на Международния 
студентски и младежки 
фестивал Театрален 
куфар, провеждащ се в 
Минск, Беларус от 19-ти 
до 28-ми септември 
ежегодно.

Беларус, Минск 24-09-18 28-09-18 7882 4000

MOB-117-3-1-
18-ORG1533-
23

Хорово изкуство ОРТОДОКСАЛЕН ХОР 
"СВ. 
СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" 
СДРУЖЕНИЕ

Пътуване на 
Ортодоксален Хор Св. 
Седмочисленици за 
участие в музикален 
фестивал в Оксфорд, 
Великобритания

Оксфорд, 
Великобритания

25-09-18 27-09-18 3841 3841

MOB-117-3-1-
18-ORG0728-
24

Интердисциплин
арен проект, 
Музика, Нови 
медии, Танц, 
Театър

ХА ХА ХА ИМПРО ООД Импро мюзикъл уъркшоп София 01-11-18 30-11-18 1350 1350

22

23

24

Фестивалът се провежда за 
петнадесети път и е едно от 
значимите събития измежду 

младежките и студентски фестивали 
за изпълнителски изкуства. 

Поканата е за участие в конкурсна 
програма, което може да се окаже 

"вход" към участие в други 
фестивали и международни 

събития. Проектът е непредложен 
за финансово подпомагане поради  

недостиг на средства.                               
РЕЗЕРВА 2

2500

Проектът ще допринесе за 
международното утвърждаване на 

хора, и за присъствието на 
българска култура в утвърден 

образователен и културен център 
като Оксфорд. Програмата на 
участието включва творби на 

Рахманинов и творби от български и 
руски композитори и аноними от ІХ 
до ХХІ в.      Проектът е одобрен за 

финансиране.Предлага се частична 
подкрепа, поради ограничения 

бюджет на сесията.

XV-то издание на Международния студентски и младежки фестивал Театрален куфар, провеждащ се в Минск, Беларус от 19-ти до 28-ми септември 
ежегодно. Театрален куфар е един от най-влиятелните и престижни международни младежки фестивали за театър. Има за цел да срещне и обедини 
талантливи младежи от целия свят. Посещаван е всяка година от 15 до 20 театъра, над 250 участника от всички точки на света и има посещаемост от 
средно 12 000 души публика.

Орт. Хор Св. Седмочисленици е поканен за участие във Фестивал на хоровата музика в Оксфорд, Великобритания. Фестивалната програма представя 
музиката на страните от Европа и Великобритания, композирана в периода от Ренесенса до наши дни, представена в седемнадесет концерта и четири 
лекции.

Импро мюзикъл уъркшоп е интензивен тренинг, насочен към обучение на трупата на ХаХаХа Импро. В програмата на тримата гост-артисти от Франция 
има занимания с основните елелемнти на импровизационния мюзикъл, импровизационни композиране, пеене, танц и илюстрация, както и драматургична 
структура.

0

0

Проектът има важно значение за 
професионалното развитие и 
повишаване на капацитета на 

кандидата. В същото време обаче, 
той не попадат в обхвата на 
програмата. Препоръчва се 

кандидатстване по програма 
"Творческо развитие". Проектът е 

неодобрен за финансиране.
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Танц ИНА ДИМИТРОВА 
ГЕРГИНОВА

Танцов хоризонт - 
участие в международен 
фестивал за съвременен 
танц, Будапеща, Унгария

Унгария, Будапеща 04-09-18 09-09-18 1672 392

MOB-117-3-
1-18-
ORG1629-26

Изящни 
изкуства, 
Литература

„САРИЕВИ” ООД Пътуване за представяне 
на книгата Въведение в 
българското съвременно 
изкуство 1982-2015 и 
представяне на 
самостоятелна изложба 
на художника Лъчезар 
Бояджиев в рамките на 
Viennacontemporary 2018

Виена, Австрия 24-09-18 01-10-18 13756 2493

MOB-117-3-1-
18-ORG0992-
27

Интердисциплин
арен проект

ТЕАТРАЛНА 
КОМПАНИЯ МОМО 
СДРУЖЕНИЕ

Участие в годишна среща 
на мрежата TEH Trance 
Europe Halles

Париж, Франция 27-09-18 30-09-18 1889 579

27

25

26

Проектът предлага надграждане на 
професионалните умения и 

капацитет на кандидата, както и 
изграждане на международни 

контакти и възможности за бъдещи 
творчески проекти. Проектът е 

добре аргументиран и обоснован и 
предполага устойчивост на 

резултатите. Проектът е одобрен за 
финансиране.

392

Участие в международен фестивал за съвременен танц L1danceFest, Будапеща, Унгария, с цел обогатяване на професионалните умения в областта, 
създаване на устойчиви взаимоотношения с чуждестранни артисти, организации и мрежи, и поле за бъдещи партньорства в сферата на съвременните 
изпълнителски изкуства на регионално, национално и международно равнище.

През пролетта на 2018 галерия Sariev Contemporary получи покана от международния форум за съвременно изкуство Viennacontemporary 2018 да 
представи книгата Въведение в българското съвременно изкуство 1982-2015, от Весела Ножарова, на която е партньор, както и покана за изложба на 
един от художниците, представени в книгата, чието творчество е изключително важно за разбирането на българското изкуство - Лъчезар Бояджиев.

Проектът е обещаващ по отношение 
развитие на знания и умения за 

управление на независими 
артистични пространства. Тези 

знания и умения ще имат директно 
приложение при разработването на 

стратегия за развитие на проекта 
Топлоцентрала в София, както и при 
мениджмънта на други независими 

артистични организации и 
пространства. Проектът е одобрен 

за финансиране.

Значим проект, с оглед 
популяризация на българско 

съвременно изкуство зад граница, 
както и осъществяване на 
международни контакти и 
видимост. Предвижданата 

самостоятелна изложба на Лъчезар 
Бояджиев е изключително важно 
участие. Проектът е одобрен за 

финансиране.Предлага се с 
редукция в бюджета, поради 

възможността за осигуряване на по-
евтин транспорт до предлаганата 

дестинация. 

1250

Участие на представител на Асоциация Топлоцентрала на годишната среща на най-голямата мрежа в Европа на независимите арт центрове ТЕH в 
Париж, 27-30.09.2018 г. Асоциация Топлоцентрала е платформа от независими организации, която партнира на Столична община в превръщането на 
изоставена сграда в София в Център за съвременни изкуства. Взаимодействието е в решителна фаза и се нуждае от ноу-хау и контакти с европейски 
партньори.

579
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Музика Класика-
кросоувър

СВЕТОСЛАВ ЖИВКОВ 
ТОДОРОВ

Концерт - Класиката 
среща Поп музиката

Щум, Австрия 01-08-18 03-08-18 425 340

MOB-117-3-
1-18-
ORG1586-29

Театър ФОНДАЦИЯ ДЕН ГРИ 
ФОНДАЦИЯ

 Посещение на 
Медународен Куклен 
Фестивал в град Иида, 
Япония и установяване 
на културен обмен в 
сферата на кукленото 
изкуство.

Иида, Япония и 
Осака, Япония

28-07-18 12-08-18 3274 3274

MOB-117-3-1-
18-ORG0212-
30

Литература НАЦИОНАЛЕН 
ДВОРЕЦ НА 
КУЛТУРАТА - 
КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР 
СОФИЯ ДРУГА П.Ф.

Участие на 
международния панаир 
на книгата и 
книгоиздаването във 
Франкфурт, Германия - 
Frankfurt Book Fair 2018 и 
представяне на каталог 
Съвременна българска 
проза, издание 3 - 
Contemporary Bulgarian 
Prose III

Франкфурт, 
Германия

09-10-18 14-10-18 2816 548
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ОБЩА ИСКАНА СУМА

Поп музиката. Програмата включва класическата програма от дебютния ми концерт в Карнеги Хол в Ню Йорк тази година и съвременни кросоувър 
произведения. Това е първият ми концерт, който показва огромният ми опит в класическата музика и стилът, който особено ме отличава - кросоувър.

Участие в Международен Куклен Фестивал в град Иида и конфернеция на Международна Асоциация на Градовете на Куклените, и посещение на 
Национален Бунраку Театър в град Осака. Проектът ще представи България, ще установи партньорски отношения с три организации и ще вдъхнови 
двама български творци в създаването на бъдещ куклен спектакъл през 2019 в ДКТ Пловдив и ще се разработи програма за обмен между фестивалите 
в градовете Иида и Пловдив.

Представяне на каталога Съвременна българска проза III, издание на Национален център за книгата - НДК в превод на английски език по време на 
Международния панаир на книгата и книгоиздаването във Франкфурт, Германия, в периода 10 - 14.10.2018 г.
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Проектът има потенциал да 
допринесе към популяризирането 

на българска литература зад 
граница. Панаирът във Франкфурт е 

един от най-утвърдените 
международни форуми в тази 

област. Кандидатът ще представи 
там важно издание, включващо 
съвременни български автори. 

Бюджетът е реалистичен и 
обоснован. Проектът е одобрен за 

финансиране.
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Пътуването предполага принос към 
професионалното развитие на 

кандидата и към потенциалното 
разработване на нов спектакъл за 

ДКТ Пловдив. Предвижда се 
установяване на трайни двустранни 

контакти между два куклени 
фестивала. Проектът е 

непредложен за финансово 
подпомагане поради  недостиг на 
средства.                           РЕЗЕРВА 1

24785

Проектът се предлага за подкрепа, 
поради впечатляващата биография и 
творчески потенциал на кандидата, 
както и значимостта на събитието. 

Цялостната подготовка и 
аргументация на проекта е 

безупречна. Проектът е одобрен за 
финансиране.


