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Списък с резултати по програма „Мобилност, Период четвърти“
Модул „Непрофесионални културни организации и артисти“

Начало

Край

Общ
бюджет

Сума от
НФК

Отпусната
сума

София

06-10-18

06-12-18

11450

550

530

Гледането на изкуство изисква известна доза дисциплина, непосредствено въздействие и подреждане на факти. Първото тълкувание или впечатление, не
винаги е правилното. ТОВА Е ВСИЧКО е едновременно начало и край, строго организиране на пространство, където изпълнителите извършват
композиционни задачи, за да изградят един нов свят, който е динамичен, организиран и същевременно разпадащ се.

Един от
найНАРОДНО
древните
гр.Алтщате
ЧИТАЛИЩЕ ВАСИЛ
Климент - Българската роза на
Фолклор жанрове н,
15-02-19 18-02-19
9000
3900
2000
ЛЕВСКИ 1828Г.
Карнавала Роллелибутцен
Календа
Швейцария
ЧИТАЛИЩЕ
рноритуален
MOB-117-4Nфолклор.
18-ORG09692
Представителният Фолклорен ансамбъл към НЧ Васил Левски-1928г., с. Климент, общ. Карлово, ще вземе участие в Международния карнавал в
гр.Алтщатен, Швейцария. Проектната инициатива е по повод 100 годишния юбилей от организирането на Карнавала Роллелибутцен. След конкурсна
селекция, на тази престижна сцена на нематериалното културно наследство, ще се представят около 35 групи от цяла Европа, които ще покажат своята
култура и традиции.

Мотивация

Проектът е добре представен и аргументиран.
Възможността за реализация на спектакъл в
областта на съвременния танц и пърформанс с
помощта на специалист като Адриана Чернин е
предпоставка за ефективното популяризиране
на събитието. Една от главните мотивации на
НФК е да подкрепя международни
партньорства, а този проект позволява подобен
творчески обмен . Поради невъзможността от
бюджета на сесията да бъде отпусната пълната
сума, Проектът е одобрен за финансиране с 530
лв.

Високо е оценен мащаба на събитието в гр.
Атщатен Швейцария, в което ще вземат участие
групи от 35 държави. Мотивацията на НЧ "Васил
Левски" е добре обоснована. Фактът, че
кандидатстващата организация е преминала
процедура на селекция, показва важността и
уникалността на дейността им. Събитието
предполага потенциал за установяване на
международни партньорства
Проектът е одобрен за финансиране в рамките
на 2000 лв.

гр. Острава,
Чехия, гр.
Бърно,
Обмен на творчески опит между
Чехия, гр.
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MOB-117-4N- Музика музика
Европа и изграждане на нови
Унгария, гр.
КРУМОВА
18-IND1703публики
Грац,
3
Австрия, гр.
Риека,
Хърватска,
Българската рок група Grimaze бе селектирана след конкурс да се включи в серия от събития с популярната група Decapitated, където ще може да обмени
опит и практики с някои от най-популярните централно и източноевропейски групи, артисти и музикални специалисти.
Изящни
живопис
изкуства

ДИМИТРИНКА
ЖЕЙНОВА
ДОЙЧИНОВА

-

Изложба - Европейски мостове - град
Германия
Шьонебек, Германия

04-09-18

08-12-18

400

400

0

Арлингтън
Хайтс ,
щата
01-12-18
Илинойс,
САЩ

31-03-19

1300

1300

0

Въпреки значимостта и мащаба на описаната
музикална среща, програма "Мобилност" на
НФК не подкрепя пътувания под формата на
турнета. Събитието, описано в проекта,
предполага именно това. Българските участници
са поканени като подгряваща група.
Информацията, на която базираме решението си
може да бъда открита и в сайта на creativemusic.pl. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Според изискванията на НФК всички документи
и приложения трябва да бъдат попълнени от
кандидатстващото ФЛ или ЮЛ. В случая
MOB-117-4NПриложение 4 и 5 липсват. Поканата за
18-IND1712изложбата няма легализиран превод.
4
Пътуването (04.09-13.09) се състои извън
Изложба в Германия на Дружеството на художниците - Сливен- град Шьонебек - център ТРЕФФ, име ,,Европейски мостове,, , която ще се проведе от 8.09 до
рамките на програма "Мобилност".
2 .11 .2018 г Втора изложба в Град Магдебург от 8.10. до 8.12 в Немско български социо център. Нагледни уроци в училище в град Гнадау.. Участие във
Поради
горепосочените причини проектът не е
фестивал и благотворителност.
одобрен за финансиране.

ХУДОЖЕ
Литерату СТВЕНА ВАНЯ ДИМИТРОВА
ра
ЛИТЕРАТ
КРЕЙМЪР
УРА

-

ЧИКАГО ЧЕТЕ

Според правилата на НФК е недопустимо едно
физическо лице да кандидатства от името на
MOB-117-4Nдруго. В документите липсва потвържедние от
18-IND1686името на Алек Попов, което да удостоверява
5
неговото знание и съгласие във връзка с
Гост в ЧИКАГО ЧЕТЕ е Алек Попов. Среща с писателя в Споделена библиотека Магура, в която любителите на литературата и познанието препоръчват книги,
предвиденото пътуване до Чикаго. Проектът не
обсъждат любими заглавия на място в центъра или в социалните мрежи. Групата е отворена за всички четящи. Основната мисия е да сплоти българската
е одобрен за финансиране.
диаспора в Чикаго и да възпита любовта към добрата книга. Библиотеката е открита през 2017 година с вече над 1500 заглавия.

Интердис
циплина
рен
проект,
Културен
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мънт,
Културно
наследст
MOB-117-4Nво
18-IND17686

ГЕРГАНА ГРИШЕВА
ЛАПТЕВА

-

Антарктически диалози ЧилиБългария, Изкуство и култура, 2

Чили, Пунта
15-01-19
Аренас

20-01-19

3800

2600

1300

Съвместният семинар за култура и изкуство в полярните региони, затвърждава установените връзки с отдел Култура на Чилийския антарктически институт и
Регионалния съвет по култура на Чили. Дава възможност за обмен на творци любители и чрез изкуството в различните му форми апелира към внимание на
необходимостта и отговорността да се грижим за околната среда на нашата планета.

Театър

MOB-117-4N18-IND18147

куклен
театър

ЗЛАТИНА
ИВАНОВА
КАРАЕНЕВА

-

Покана за участие в Програма за
Международен Арт Обмен на
Seventh Land Theatre - гр. Дъблин,
Република Ирландия, Показ на
куклен моноспектакъл ЗЛАТНОТО
МОМИЧЕ, Участие в уъркшоп
ДУШАТА НА КУКЛАТА

Република
Ирландия, 26-02-19
Дъблин

03-03-19

2000

1000

1000

Моноспектакълът ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ е съвременна пъстра интерпертация по народната приказка със същото име. Традиционните форми на изказа се
преплитат със съвременни визуални средства. Иновативен подход в интерпретацията на една класическа народна приказка, която да надхврърли рамките
на един географски ареал.

Съвместният семинар за култура и изкуство в
полярните региони е нетрадиционно и
интересно събитие, със значим потенциал за
реализация на връзки и контакти както между
различни участници, така и между различни
обществени области като култура и екология.
Предвид съдържанието на поканата и ролята на
двамата участници, както и поради ограничения
бюджет на сесията, проектът е одобрен за
финансиране само за участието на Гергана
Лаптева.

Проектът включва представяне на любителски
куклен спектакъл в рамките на международен
обмен. Предвидена е и среща с българска
общност и провеждане на уъркшоп.
Любителските проекти в областта на кукления
театър са рядко срещани в програма Мобилност.
Оценява се високо мотивацията на участника,
както и установените вече международни
контакти, поради което проекта е одобрен за
финансиране.

Хорово
изкуство

песен

ОРФЕЙ1977
СДРУЖЕНИЕ

-

Национален фестивал на коледната и България,
новогодишната песен - Хасково,2018 Хасково

14-12-18

16-12-18

4160

3328

1500

MOB-117-4N18-ORG14208
Фестивалът е уникален и без аналог в културния живот на България.Целите са издирване и популяризиране на коледни и новогодишни песни от български
композитори и предоставяне на възможности за творческа изява на различни състави от страната, създаване на предпоставки и стимул за българските
композитори да напишат нови творби, свързани с празниците Коледа и Нова година.

http://w
фолклор НАРОДНО
Музика,
ww.chit
традици
ЧИТАЛИЩЕ
Танц,
alishteии
ВЪЗРАЖДАНЕ 1906
Фолклор
shtrakle
обичаи
ЧИТАЛИЩЕ
vo.org

Пътуване с фолклора - песните и
танците на с. Щръклево

Унгария,
Будапеща

01-11-18

31-03-19

6745

4000

MOB-117-4N18-ORG18179
Представяне на местни танци, автентични народни песни, обичаи, носии - чрез тях унгарските приятели да се докоснат до неповторимата красота на
България.

0

Проектът предлага интересна тема и фокус
върху специфичен аспект от народното
творчество - коледни и новогодишни песни.
Впечатляващи са положените усилия от
организаторите на фестивала, и постигнатите
договорености с три различни хорови състава от
Варна, Силистра и София. Проектът е единствен
постъпил в сесията за вътрешна мобилност.
Проектът е одобрен за финансиране с
редукция, поради възможностите за
осигуряване на по-рентабилен транспорт, както
и поради ограничения в бюджета на сесията.

Кандидатът НЧ "Възраждане 1906" е получил
покана от Дружество "Български културен
форум" за участие в Дни на българо-унгарското
приятелство. За съжаление от проектното
предложение не става ясно в какви локации ще
се проведе събитието, на кои дати, и за какви
публики е предназначено. Организаторите не
поемат никакви разходи на място, което поставя
под въпрос реализацията на проекта. Липсата на
информация пречи да се оцени потенциала на
събитието и възможностите за реализацията му.
Проектът не е одобрен за финансиране поради
липса на средства.

Фолклор
Танц,
но
Фолклор танцово
изкуство

СДРУЖЕНИЕ
"ТАНЦЬОРИТЕ"
СДРУЖЕНИЕ

Танцуващи посланици

Малайзия,
Куала
04-12-18
Лумпур

10-12-18

Участие в III-ти международен
фолклорен фестивал в Амстердам,
Холандия

Амстердам,
07-03-19
Холандия

10-03-19

Комисята оценява високо мотивацията на
участниците, както и получената покана за
участие в Международен фестивал на
барабаните и танцовото изкуство в Куала
Лумпур, Малайзия. В същото време събитието
MOB-117-4Nима по-скоро локален характер, и е представено
18-ORG1697с не достатъчно пълна информация в проектната
10
документация. Това предполага ограничени
възможности за популяризация на българската
Участие на ФТА Магия гр. Ловеч към Сдружение Танцьорите в Международния фестивал на барабаните и танцовото изкуство Drum and Dance Festival 2018,
култура, както и ограничен потенциал за
който ще се проведе в Куала Лумпур, Малайзия от 04 до 10 декември 2018г. Организатор е кметството на Куала Лумпур със съдействието на ЦИОФФустойчивост. Проектът не е одобрен за
Малайзия. ФТА Магия е единствен представител от България. Подготвени са за изпълнение 9 авторски танцови постановки от различните фолклорни
финансиране поради липса на средства.
области на България.

Музика,
Фолклор,
Хорово
изкуство

-

ФОЛКЛОРЕН ХОР
"ЕЛИЦА" - СОФИЯ
СДРУЖЕНИЕ

-

КРИСТИНА
МИТКОВА
БЕЛОМОРСКА

-

29150

3960

0

Фолкрорен хор "Елица" е сред активните в
столицата. Дадена е твърде оскъдна
информация за събитието, на което имат покана
за участие като напр. локация, други участници,
MOB-117-4Nпрограма, за да се прецени неговата
18-ORG1174представителност. Не е описано и с какво ще се
11
състои представянето на хора в единствената
Събитието е международен фолклорен фестивал, провежда се за трети път. Целта му е осъществяването на културен обмен между страните и запознаване вечер за изпълнения на всички участници.
с фолклора им.
Искана сума надвишава допустимата от
програмата. Проектът не е одобрен за
финансиране.

спектакъ
л

Москва
Руския

5785

5000

0

Проектът е за представяне на спектакъл с
участието на абсолвенти от НАТФИЗ в конкурсна
програма на студентски фестивал в Москва, като
има съфинансиране от страна на НАТФИЗ и на
MOB-117-4Nдомакините. Събитието е значимо и дава
18-IND1815Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов за пореден път е поканена на най-престижния студентски фестивал, който ще се възможност за признание на театралното
12
проведе от 12 до 16 ноември 2018 г. във ВГИК Москва. След оспорван конкурс Академията избра да бъде представлявана от спектакъла Изгубеното
образование в НАТФИЗ в международен
поколение по Робърт Патрик на класа по Актьорско майсторство за драматичен театър на професор Иван Добчев. .
контекст, както и за достъп до нови
професионални контакти. Проектът е одобрен
за финансиране.
Театър

Изгубеното поколение

12-11-18

16-09-18

13600

4000

4000

Танц

Съвреме
нен танц

АРТ ЛИНК
ФОНДАЦИЯ

http://w
ww.derid
adance.co
m

DanzINC-международен танцов
фестивал в Сингапур

Сингапур

05-11-18

11-09-18

5883

4000

3000

MOB-117-4N18-ORG076313
Поканата за фестивала в Сингапур DanzINC е в следствие на подписания тази година меморандум за сътрудничество между Odyssey Dance Theater и
Фондация Арт Линк. Odyssey Dance Theater е една от най-значимите организации в сферата на съвременния танц в Сингапур. През 2018 се навършват 20 г.
от създаването й. По този повод арт директорът на Odyssey Dance Theater кани ключови свои партньори, като ги представя пред публика и подкрепящи
институции.

Фолклор
MOB-117-4N18-ORG173414

ОБЩИНСКО
ПРЕДЕПРИЯТИЕ
,,ДЕТСКИ И
МЛАДЕЖКИ
ЦЕНТЪР" КУЛТУРЕН
ИНСТИТУТ

Танцувай с приятели

Calella Catalunya - 01-05-19
Espaсa

17-07-19

6437

5237

0

С участието на ДТС Гайтанче към ОП Детски и младежки център Димитровград на международни форуми ние целим да разпалваме гордостта и
самочувствието на българите по света и у нас. Проекта има за цел да се популяризира българското народно творчество и култура и пред други
националности. Това ще допринесе за възпитанието на децата към музикалната култура на народите и тяхната социална ангажираност.

ОБЩО

103428

42993

13330

Проектното описание демонстрира сериозна
мотивация и потенциал. Проектът предполага
качествено сътрудничество и обмен между
сингапурска и българска страна. Проектът е
одобрен за финансиране.

Оценява се мотивацията на кандидата за
участие в международен фестивал в Барселона,
но дейностите по проекта излизат извън
периода на настоящата сесия и той не отговаря
на условията к. Затова проектът не е одобрен за
финансиране.

