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Списък с резултати по програма „ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ , СЕСИЯ 2/ 2019 г.“ 
Модул „Краткосрочни събития“

ВХОДЯЩ 
НОМЕР

Област от 
изкуството Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проект

Място на 
реализация Начало Край

Общ 
бюджет

Сума от 
НФК

Отпусната 
сума Мотивация
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Театър -
ХРИСТИЯНА 

ВАЛЕРИЕВА ЙОТОВА -
Oбучение в центъра на Кристин 

Линклейтър
Великобритания

, Оркни 19.01.2020 01.02.2020 4573 4000 4000 Участие в международно обучение, което ще 
допринесе за професионалното развитие на 
кандидата, а придобитият опит ще бъде споделен със 
студенти в НАТФИЗ, което ще осигури добро 
разпространение на придобитите практите. Отговаря 
на целите на програмата. Проектът е одобрен за 
финансиране. Двуседмичен уъркшоп в обучителния център на Кристин Линклейтър, проведен от самата нея, в Оркни, Великобритания. Уъркшопът се състои от две части, всяка с продължителност 7 дни. 

Част първа 19-25 януари 2020 година - Въведение в техника на словото. Част втора 26 януари - 1 февруари 2020 година - Въведение в Шекспир.
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Музика Камерна музика
ЛИЛИЯ 

КОНСТАНТИНОВА 
ЖЕКОВА

-

Сесия на Европейската академия 
за камерна музика в Академия за 

изкуства Берн, Швейцария - 
участие на Камерен ансамбъл 

СИЛУЕТИ

гр. Берн, 
Швейцария 02.12.2019 09.12.2019 7395 3795 3795 Участие в престижен международен форум, който ще 

бъде от значение за бъдещото развитие на ансамбъла 
и представянето на български артисти в чужбина. 
Добре разписан и ясен. Проектът е одобрен за 
финансиране.

През 2019 г. Камерен ансамбъл СИЛУЕТИ участва успешно в събития на Европейската академия за камерна музика, вследствие на което съставът промени статута си от гостуващ към 
присъединен. Това доведе до покана за участие в сесията в Берн през декември, която е важна стъпка за бъдещото развитие на ансамбъла и надграждане на професионалното му ниво. 
Сесията включва безплатно обучение със специалисти в областта на камерната музика и участие в концерти.

TR-129-2K-
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Музика
класическа 

музика АЛЕГРА ФОНДАЦИЯ
http://www.

allegrafestival
.com

Фестивал и академия Алегра, 
Русе 2020 - Стипендия VIRTUOSO България, Русе 12.07.2020 26.07.2020 89000 4000 4000

Кандидатстващата организация е вече с утвърден 
опит в огранизацията на международни програми и с 
много добро изпълнение на предходен проект по 
тази програма. Кандидатурата е за стипендии на 
български участници в уъркшопите с международни 
специалисти. Ясно разписани цели и стойност за 
подкрепените участници. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Allegra е фестивален проект в сферата на класическата музика. Замислен е като ежегоден летен фестивал, в рамките на който се провеждат майсторски класове, камерни и симфонични 
концерти. През втората половинана месец юли 2020 г.в град Русе предстои да бъде проведено седмото издание на Фестивал и академия Allegra.

http://www.allegrafestival.com
http://www.allegrafestival.com
http://www.allegrafestival.com
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Фотография ФОНДАЦИЯ ТРЕЙМАН 
https:

//photovacati
on.org/

Обучение на изявени ученици от 
НПГПФ и участие в Inspiration 

Photo Conference 2020
София, България 24.01.2020 09.02.2020 3960 3960 2500

Проектът планира подкрепата на съвсем млади 
артисти, което е от голямо значение за  бъдещото им 
развитие. Участието е за престижен форум, а 
апликацията е коректна и добре подготвена. 
Проектът е одобрен за финансиране  с редукция на 
разходите за 10 такси за участиеФондация Трейман, в споразумение с НПГПФ, иска да подготви група от 11 изявени ученика и 3-ма преподаватели, които да вземат участие във второто издание на Inspiration Photo 

Conference. Заедно с 4 допълнителни лекции, това ще им позволи да се запознаят със световните тенденции във фотографията и да се срещнат на живо с някои от най-изявените и 
представители.

TR-129-2K-
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Дизайн
НИКОЛЕТА ХРИСТОВА 

ТЕОДОСИЕВА -
Участие в конференция за 

творчески индустрии Design 
INDABA 2020

Кейптаун, Южна 
Африка 26.02.2020 28.02.2020 3207 2927 0

Възможност за нов опит и професионални контакти. 
Не присъства ясна аргументация как се обвързва 
графичния дизайн и социално предприемачество. 
Участието не е следствие на селекция и не са 
изведени убедително ползите от него. Не е ясна 
връзката или концепцията за прилагане на 
придобитите знания или обмен в своята работа. 
Проектът не е одобрен за финансиране.

Дизайн ИНДАБА - Design INDABA е една от най-значимите световни конференции в областта на дизайна и творческите индустрии. Повече от две десетилетия конференцията събира идейни 
лидери и творци от различни направления, осигурявайки платформа за обмен на опит и идеи, възможности за надграждане на професионални практики и запознаване с най-съвременните 
тенденциии в сферата на творческите индустрии.

TR-129-2K-
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Музика
Класическа 

музика

ЦВЕТЕЛИНА 
ВЕСЕЛИНОВА 

ГЕОРГИЕВА
-

Арфата - историческо 
вдъхновение и принос към 

Българското общество в Лондон
Лондон 20.04.2020 24.04.2020 6983 3463 0

Проект със сериозна подкрепа, партньорства и в 
напреднала фаза на разивитие. В предложената 
кандидатура има пропуски. Проектът по-скоро цели 
да запознае детска група с арфата като инструмент, 
отколкото да надгради творческите умения на 
включените участници. Проектът не се вписва 
качествено в целите на програмата, но се отичита 
доброто намерение за осигуряване на достъп до 
културни събития за деца. Проектът не е одобрен за 
финансиране.Този проект цели да представи арфата на по-голям кръг от хора и по-специално млади ученици и финанасово необлагодетелствани да си позволят инструментът, както и да запознае хората 

с историята му и начинът по който тя се свързва с историята на Българското общество. Това ще допринесе за популяризацията на Българско изкуство в Лондон давайки възможността на 
хората да научат повече за този древен инструмент и приложението му в съвременния свят.

https://photovacation.org/
https://photovacation.org/
https://photovacation.org/
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Танц

Съвременен танц 
и хореография 

Артистични 
резиденции

ЖАНА ПЕНКОВА 
ПЕНЧЕВА -

Артистична резиденция CO-series 
в Скопие

Северна 
Македония, 

Скопие
01.05.2020 26.05.2020 4260 1510 1510 Участие международна програма и планирана 

продукция като резултат от творческия престой с 
представяне и в София. Проектното предложение е 
изготвено добре и убедително. Проектът е одобрен 
за финансиране.

Жана Пенчева е поканена да се включи в артистична резиденция в Кино Култура, град Скопие, като изпълнител-сътрудник в проект CO-series . Крайният продукт е хореографска работа, 
която ще се представи пред по-широка публика и в двата града, Скопие и София.

TR-129-2K-
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Музика
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 
УЧИЛИЩЕ

http://www.
sulkaravelov.

com

Лятна академия за тромбон и 
духови ансамбли Копривщица 

2020

България, 
Копривщица 01.07.2020 05.07.2020 12305 3680 0

Интересен проект за лятно училище, но бюджета е 
твърде неясен и не дава възможност за обектнивна 
преценка доколко е възможна качествена реализация 
на събитието. Няма документ, който да доказва 
наличието на самофинансирането. В кандидатурата 
има пропуски и аргументацията е неубедителна.
Кандидатът се насърчава да участва с този проект на 
следваща сесия след като го развие и допълни. 
Проектът не е одобрен за финансиране поради 
липса на средства.

Първото издание на Лятна академия за тромбон и духови ансамбли съсредоточава вниманието си върху възраждането на интереса у младите музиканти върху тромбона като солов 
инструмент и ансамблите от духови инструменти в мултижанровата им приложимост. Лятната академия поощрява младите музиканти, да развиват и повишават квалификацията си чрез 
най-модерните методи на преподаване в европейски мащаб за запазването на високото ниво на българската школа

TR-129-2K-
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Танц

Съвременен танц 
и хореография 

Артистични 
резиденции

ГАРАЖ - КОЛЕКТИВНА 
ПЛАТФОРМА ЗА 
НЕЗАВИСИМИ 

АРТИСТИ СДРУЖЕНИЕ

https:
//garagebg.
wordpress.

com/

Артистични резиденции за проект 
dragON

Тенерифе, 
Испания 

Будапеща, 
Унгария

07.03.2020 31.07.2020 10480 3730 1580
Добре разписана апликация с дългосрочен ефект и 
планирани резултати. Проектът съчетава участие в 
две събития. Поради недостатъчно средства по 
програмата се насочва подкрепа за събитието в 
Бъдапеща. Проектът е одобрен за финансиране.Александар Георгиев е един от авторите на проект dragON, който е селeктиран в Кръг 1 на програмата Creative Crossroads на Европейската мрежа за съвременен танц Life Long Burning. В 

този контекст е поканен да вземе участие в 2 значими артистични резиденции, организирани от Аудиторио де Тенерифе, Тенерифе и Уъркшоп Фондейшън, Будапеща.

http://www.sulkaravelov.com
http://www.sulkaravelov.com
http://www.sulkaravelov.com
https://garagebg.wordpress.com/
https://garagebg.wordpress.com/
https://garagebg.wordpress.com/
https://garagebg.wordpress.com/
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Културен 
мениджмънт музика, джаз

МИЛА ЮРИЕВА 
ГЕОРГИЕВА -

Участие на Мила Георгиева и 
Петър Димитров в Джаз конгрес, 

Ню Йорк, САЩ
САЩ, Ню Йорк 11.01.2020 18.01.2020 5866 4000 4000 Участие в престижен международен форум, 

кандидатите са вече утвърдени специалисти, за които 
участието ще допринесе за международни контакти и 
бъдещо творческо развитие. Предвижда се прилагане 
на резултат и на местно ниво. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Участие в ДЖАЗ КОНГРЕС 2019 НЮ ЙОРК - най-големия професионален форум за културни мениджъри в областта на джаза и включване на Мила Георгиева и Петър Димитров като 
представители на ЕЙ ТУ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ в панелите за обмен на успешни практики и обсъждане на световни тенденции в областта. Проектът предвижда и лични срещи с едни от най-
изтъкнатите професионалисти в областта от цял свят и установяване на дългосрочни партньорски отношения.

Бюджет 
проекти

Искана 
сума

Отпусната 
сума

ОБЩО 148 029 лв 35 065 лв 21 385 лв
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