
THE WHITE RABBIT EXPERIENCE



Фондация „Култура в каше“ в партньорство със Столична Общшина представят градския 
фестивал White Rabbit Fest, който цели ежегодно да преобразява софийската улица „Иван 
Вазов“ в импровизирана сцена за музика, дизайн и съвременно изкуство.
Белият Заек е замислен в двудневен формат със съвременно и провокативно съдържание, 
насочен към активния градски човек. 
Локацията на събитието е отсечка от емблематичната ул. „Иван Вазов“ с естествена 
„сценография“ от внушителни архитектурни паметници. 
Магичност, новост, открития  – това е изживяването, което носи Белият Заек.

СЪДЪРЖАНИЕ



МИСИЯ

Проектът е с мисия за създаване на съвременна и устойчива градска среда, като свързва 
различни арт форми от музика до съвременно изкуство, дизайн и нови технологии, в едно 
резониращо и пълноценно изживяване. Фестивалът залага на некомерсиални творци, 
като им дава сцена за изява. Посланията от тяхното авторско творчество ще открият на по-
широката публика непознати досега за нея съкровища. 



БЕЛИЯТ ЗАЕК ПРЕЗ 2017

Белият Заек се състои за пръв път във фестивална форма през април 2017. Реализира 
се еднодневно събитие в по-малък мащаб от планирания за 2018, в което взимат участие 
около 20 артиста от различни сфери на изкуствата. Монтирано е документално клипче от 
първото издание на фестивала. Него може да гледате тук:

https://vimeo.com/233211721 www.facebook.com/thewhiterabbitfestival



Второто издание на фестивала е в двудневен формат. Събитията са с вход свободен, 
което предразполага очакваната посещаемост за двата дни на фестивала с продъжителност 
от 10 до 22 часа, да е около 7 000 човека. Тук може да видите фейсбук страницата на 
фестивала:

БЕЛИЯТ ЗАЕК ПРЕЗ 2018

www.facebook.com/thewhiterabbitfestival



ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - МУЗИКА

Димитър Горчаков е добре познат на любителите на джаз музиката в България. На сцената 
на фестивала виртуозният клавирист ще представи новия си акустичен джаз/соул проект с 
изключително талантливите вокалисти Aled Urdu и Павел Терзийски. 



Българският хореограф и изпълнител Иво Димчев е носител на множество международни 
награди за своите ексцентрични театрални и танцови постановки. И макар да е популярен 
в цял свят благодарение на тези превъплъщения, е сравнително непознат на българската 
публика. “Белият Заек” ще прeдстави Иво в концерт - перформанс, запознавайки широката 
публика с вокалния талант на артиста.

ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - МУЗИКА



Les Animaux Sauvages е нов електро/уейв/пост пънк проект с европейска насоченост,
визия и звучене, зад който стоят три от най-оригиналните, стилни и интересни личности 
на софийската музикална сцена – Сибила Серафим, Насо Русков и Ивайло Стоядинов – 
Чарли. Сибила Серафим е актриса, певица и пианистка, участвала в редица театрални, 
филмови и музикални проекти. Насо и Чарли са познати от култовата рокендрол група Baby-
face Clan, срещнали одобрението на артисти като Stereo MC’s, Asian Dub Foundation, Molotov 
и Placebo.

ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - МУЗИКА



The Bedlam Club идват по целия път от суровите степи на Русия, мъгливите блата на
Шотландия, дълбоките джунгли на Западна Франция и, разбира се, могъщата България. 
Samuel Pocreau свири на клавир и кларинет, Tavis Preston на бас китара, Dmitry Yago-
din на барабани и Георги Попов на перкусии, а музиката им се определя най-лесно като 
психаделичен филмов джаз.

ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - МУЗИКА



ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - МУЗИКА

Когато музиката е на запис, ще разчитаме на едни от най-интересните родни музикални 
селектори. Потвърдени са DJ-сетове от 1000 Names, Emil Doesn’t Drive, Phoenix, Clipper, 
Vanderley, Varkolak и др. 



ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - НОЩ

Нощната клубна програма ще се случва в обединеното пространсто на клуб Tell Me и One 
Gallery. За съботната нощ са поканени французите DADA Disco спечелили симпатиите на 
публиката на събитя като Sonar, Amsterdam Dance event, Berlienale, Berlin and Milan Fashion 
weeks и др. 
https://www.residentadvisor.net/dj/dadadisco

Неделната нощ е отредена на българското DJ дуо Violeta & Julieta



Предстои двуседмична резиденция в София на американският художник Edward Granger, 
преди откриване на изложбата му в ONE gallery по покана на фондация Single Step. 
Специално за фестивала артиста ще създаде инсталация на открито на ул. Иван Вазов. 
Едуард е инспириран от хармония и дуалности, представени безскрупулно в наситени 
цветове.

Повече за Едуард може да видите тук: http://egranger.com/

ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - ИЗКУСТВО



Иван Мудов застава на оживено кръстовище в центъра на Грац, Австрия и регулира с палка 
и свирка движението в продължение на 15-тина минути облечен в униформа на български 
полицай. Мудов е български авангардист и концептуалист, който се движи от една територия 
в друга без да се страхува, че прекрачва физически или въображаеми граници. Понеже на 
Белият заек няма да има трафик от коли, очакваме друг остроумен коментар от художника.

ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - ИЗКУСТВО



Инсталациите тип намеса в градска среда ще целят да променят визуалния облик на 
улицата. В двата дни на събитието познатата отсечка на ул. “Иван Вазов” ще се превърне от 
синя зона за паркиране в пъстър дом на изкуствата. Проектите ще имат задание да използват 
еко материали и да насочват към екологична устойчивост в градската среда. 

ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - ИЗКУСТВО



В сутрешните часове, в градината на ресторанта Check Point Charlie и пред нея, ще се 
провеждат музикални работилници за по-малките посетители на събитието.  Децата 
ще имат възможност да се изявят творчески, вдъхновени от артистичните си ментори. 
Произведенията, които оставят след себе си, ще красят улицата по време на останалата 
част от фестивала.

ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА  2018 - ДЕЦА



Изброени са част от партньорите на фондацията и начините, по които те ще популяризират 
фестивала чрез личните си комуникационни канали:

* Столична Община
* Народният  Театър “Иван Вазов”, Съюза на композиторите и Българска Роза, които се 
намират на същата улица ще подкрепят фестивала логистично.
* Галерия One ( https://www.facebook.com/onecontemporary/ ), клуб Tell Me ( https://www.face-
book.com/TellMeBar/  ) и ресторант Check Point Charlie (http://www.checkpointcharlybg.com/
en/ ) ще предоставят пространствата си за целите на фестивала.
* Фондация Single Step (www.singlestep.bg) 
* Музейко (https://www.muzeiko.bg/bg) разработват сутрешните творчески работилници за 
деца.
* VR city (https://vrcity.bg/) разработват виртуална игра част от кампанията на фестивала
* Epay Go (www.epay.bg/v3main/epaygo)
* Club Mate, Tatratea, Absolut

КАМПАНИЯ И ПАРТНЬОРИ



КОНТАКТИ
whiterabbitfestival@gmail.com

Виолета Хубенова - програмен директор
тел. 0888321106
violeta.houbenova@gmail.com

Виолета Генджелиева - проджект мениджър
тел. 0878118211
optimistscompany@gmail.com

Сияна Петрова - координатор
тел. 0898433636
sianissimo@gmail.com


