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K
IN THE PALACE International Short Film Festival e посветен  на 
късометражното кино, новите медии и дигиталните изкуства с 
продължителност до 27 минути и е сред трите най-стари по рода си 
филмови форуми на Балканите. Утвърден престижен фестивал за 
професионално късометражно кино в Югоизточна Европа.

НДК, кино Люмиер Лидл
20 - 22 април
www.inthepalace.com

Международният филмов фестивал София Филм Фест е най-мащабният 
кинофестивал в България и едно от водещите филмови събития в 
Централна и Източна Европа, представящ актуалните тенденции в 
световното кино и най-новото от българското кино пред света.
НДК - Зала 1, кино Люмиер Лидл, Дом на киното, кино Одеон, Културен център G8, 
Euro Cinema, Френски институт, Cinema City Mall of So�a, Arena Deluxe Bulgaria Mall, 
Cine Grand City Center So�a, кино Влайкова, Културен център на СУ, Дом на 
културата Искър, Чешки културен институт, ДНК – пространство за съвременен 
танц и пърформанс.
7 - 18 март
si�.bg

Международен филмов фес тивал София 
Филм Фес т – So�a Meetings 

16 Международен фес тивал за 
късометражно кино В двореца
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K Срещи на младото европейско кино съчетава кино и образователни 
практики, цели да приобщи най-младата публика към съвременната 
европейска кинематография, да представи филми на млади автори, 
показвани на редица престижни фестивали, защитавайки своя избор: чрез 
тематични дискусии, кръгли маси и професионални ателиета. 
Френски институт, кино Одеон, НАТФИЗ.
18 – 24 юни
youngcinemaso�a.eu

Фес тивал Срещи на младото европейско 
кино 2018

Първият на Балканите международен филмов фестивал за документални 
и рекламни филми в сферата на изкуствата. Представя най-доброто от 
документалното кино в България и по света, като продукциите се 
оценяват от международно жури. Програмата на Филмовия фестивал 
Мастер оф Арт 2018 ще включва над 50 премиерни за България 
документални филма в конкурсната и в паралелната извънконкурсна 
програма. 

Кино Люмиер Лидл, кино Одеон, Дом на киното, Euro Cinema, и G8.
12 – 30 април
masterofart�lmfestival.com

Киноклубовете са любителски обединения - традиционно място за 
разговор за филмовото изкуство в неформална среда. Настоящият 
проект има за цел да превърне в традиция Киноклуб София, чрез дейности 
за две възрастови групи:  5-11-годишни деца, и тийнейджъри и възрастни. 
Предвиждат се  прожекции с дискусии на български и европейски филми и 
прожекции със занимания с деца.

Театрална работилница Сфумато
до 15 декември
�lmsociety.bg

Филмов фес тивал Master Of Art 

Кино срещи 2018
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O13 февруари - 11 март  Тео Ушев, инсталация – Като в тъмно огледало, 
съвременно изкуство.
27 март - 21 април  Рон Галела, фотография.
26 април - 27 май  Захари Каменов, живопис.
5 юни - 8 юли  Нина Ковачева и Вальо Стефанов, съвременно изкуство.
www.sghg.bg 

ИЗЛОЖБИ В Софийска градска 
художес твена галерия

Салон на музеите е част от национална културна програма на 
Българското председателство. Представлява единствения по рода си 
формат, който има за цел да събере заедно на едно място българските 
музейни институции, които да представят богатото и многообразно 
културно наследството на страната ни, обединени от единна концепция. 
Вход свободен. 
НДК
3 - 5 март
www.ndk.bg

Салон на музеите

Изложбено-образователна акция, която показва за пръв път в столицата 
разширената територия на съвременната скулптура, насоките на 
пластичното развитие, взаимодействията и влиянията, изпитвани от 
творци от цял свят, в контекста на  природата на Илинденци и 
неповторимата среда на един уникален скулптурен парк, с  20-годишна 
динамика на художествения процес. 
Софийска градска художествена галерия
20 март - 15 април
www.sghg.bg

Форми на общуване: Илинденци - София

ИЗЛОЖБИ

И З ЛОЖБИ

>
>

>
>

>

март - юни 2018



Програма: детски рисунки на тема Моето детство на студио Палитра; 
детски и поп песни от известни български и западноевропейски 
композитори, в изпълнение на Дъга. Танга и валсове на клуб Средец. Част 
от културния календар на ДК ОКИ Средец.
Ларгото
25 март, 11:30  Ларгото
dksredets.com

Големи български художници като Георги Машев, Никола Кожухаров, Сирак 
Скитник, Николай Райнов, Васил Захариев, Иван Лазаров, Иван Пенков, Иван 
Милев и др. ще бъдат представени със знакови тематични произведения, 
осмислени през  прочита на конкретни фолклорни, религиозни и 
митологични текстове, съхранени в националната ни традиция.  
Представянето предвижда на български, английски, френски, немски и 
испански езици аудио и видео разказ за периода, художниците и влиянията 
на западноевропейското изкуство.   
Софийска градска художествена галерия
2 май - 5 август 
26 април  откриване на изложбата
www.sghg.bg

Детска изложба на с тудио за изобразително 
изкус тво Палитра и концерт на Вокална с тудия Дъга 
и клуб по спортни танци Средец. 

Фолклорни, религиозни и митологични теми в 
българското изкус тво 20-те и 30-те години на ХХ 
век. Посоки на българския модернизъм.

Бъди зелен = Бъди модерен = Бъди Европа
Отбелязване на Деня на Европа  с експозиция на Арт инсталации, 
посветени на 28–те страни-членки на ЕС. Инсталациите на всяка една 
държава ще бъдат изработени от български ученици и студенти в 
художествени училища и университети, и ще показват как изглежда всяка 
една от страните членки през погледа на младите българи. Всяка от 
инсталациите ще бъде изработена от отпадъци, които са екологично 
чисти и могат да се рециклират. 
Зала „Театър”, ул. Върбица 12
9 май, 17:30  откриване на Арт инсталация, посветена на 28-те страни от ЕС. 
www.sghg.bg

3 И З ЛОЖБИ4



Учители и ученици в изобразителното изкуство е темата на серия 
изложби и разговори, които Фондация Въпреки предлага да осъществи. 
Става дума за няколко от най-големите български съвременни художници 
и скулптори, които имат свои ученици. Интересно е как си 
взаимодействат учителят и ученикът, какво си предават, до каква 
степен ученикът подражава на своя учител или обратно - опитва  да се 
еманципира от него. 
1 април, 18:00  откриване - проф. Вихрони Попнеделев и ученици, Галерия Арт алея.
21 май, 17:00, 18:30  откриване- проф. Андрей Даниел и ученици Галерия София 
Прес и Галерия Стубел. 
10 май - юни 24   проф. Николай Майсторов и ученици, Национална галерия 
Квадрат 500.

Тази година фестивалът е домакин на Конгреса на Световната асоциация 
на авторите, работещи с хартия (IAPMA), ще участват над 250 автори 
от цял свят. Експозицията включва съвременни произведения, в които са 
вложени елементи, символи, текстови и изобразителни фрагменти от 
реални артефакти от различни времеви периоди на нашата история и 
от културното наследство на България.
Сoфийска градска художествена галерия,  Триъгълната кула, Музей за история на 
София, Моста на Нaционален дворец на културата, Ларгото и др.
12 април - 18 май
www.amateras.eu

Трансформация на живо на народния фолклор (Сливи за смет) ангажира 
публиката (в няколко квартала на София) в декориране на кошчета за 
боклук и превръщането им в красиви цветни обекти. Целта е по 
нестандартен начин да създаде положителна нагласа към изхвърлянето 
на отпадъците на подходящите за целта места.
кв. Надежда, кв. Младост, кв. Люлин, кв. Дружба - открити пространства
12,13, 19 и 20 май, 10:00 - 16:30  рисуване на кошчета. Достъп до събитието - след 
предварителна заявка. С превод на английски език.
2,3, 9, 10, 23, 24 и 30 юни, 10:00 - 16:30  рисуване на кошчета. Достъп до 
събитието - след предварителна заявка. С превод на английски език.
www.openspacebg.com

Учители и ученици в изобразителното изкус тво

София хартиен арт фес т

Рисунка за смет
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Представяне на най-добрите съвременни социални плакати в София. 
Изложби на знакови социални плакати от уникалния фонд на 
най-старото и авторитетно изложение за политически плакати – 
триеналето в Монс.
20 април  творчески тренинг за млади автори – лекция и демонстрация в 
Националната художествена академия. Вход свободен.
20 април – 20 май  изложба ПЛАКАТ АПЕЛ 1. Наградени плакати от фонда на 
международното триенале на социалния плакат – Монс, Белгия, в театър Азарян – 
Национален дворец на културата. Вход свободен.
9 май – 9 юни  изложба ПЛАКАТ АПЕЛ 2: Буквите на България – азбука на Европа, 
оградата на Полското посолство, бул. Христо и Евлоги Георгиеви. Вход свободен.
09 – 30 май  изложба ПЛАКАТ АПЕЛ 3: социални плакати от български автори с 
международни награди, в галерия Мисията, МВнР.
1 – 30 юни  изложба ПЛАКАТ АПЕЛ 4: плакати за устойчив свят, в ОКИ Дом на 
културата Искър. Вход свободен. 
www.triennial.orbitel.bg

Проектът въвежда в градската среда на София иновативни европейски 
практики, в партньорство с чуждестранни културни институти. 
Изложбата Прага 1968 се осъществява със съдействието на Чешкия 
център.
15 май – 15 юни
15 май, 18:00   откриване на  изложба Прага 1968 - Експозиция за национално 
помирение, Гарнизонното стрелбище, зад хотел Хилтън.
2 юни    Фотомаратон София.
www.photomarathon.bg, www.fotofabrika.org

ПЛАКАТ АПЕЛ  - поредица от изложби в София на 
най-добрите социални плакати

Фотомаратон и изложба Паметта на града

38-мо Международно Биенале за 
Младежка фотография под патронажа на 
ФИАП 

6 И З ЛОЖБИ



Фотоизложбата, експонирана в предгаровия площад – Ротондата, ще 
представя 24 фотографии, запечатали мигове от градската природа и 
хората в нея. Проектът популяризира софийските паркове, в които 
Столична община влага много усилия и средства, за да бъдат 
притегателно място за столичани и гостите на града.
Ротондата - пространството пред Централна гара София.
28 май, 15:00 

Конкурсът е включен в официалната програма на Месец на 
фотографията 2018 през юни. ФИАП е организация, обединяваща 95 
страни. Всяка страна е представена от една фотографска организация. 
За България това е НСФА Янка Кюркчиева, представляваща ФИАП от 2004 
г. Журирането ще се състои през април в София, като и 5-те члена на 
журито ще бъдат чужденци, а председател  е представителят на 
Сингапур, член на Борда на директорите на ФИАП. 
Национален дворец на културата
20 май – 20 юни

OzonA в Ротондата

CLICK - първата специализирана резиденция за куратори в България. Цели 
да привлече утвърдени и млади международни куратори, които да се 
запознаят с българската сцена за съвременно изкуство, да изследват 
спецификата й и как тя се позиционира в европейски контекст и да 
реализират изложби и публични събития, в които поставят в диалог 
български и европейски автори.
Галерия Кредо Бонум, Гьоте-институт България
15 юни – 16 юли

2 април - 16 април  изложба Етюд-и-те на София, посветена на 3 април - Обявяване 
на София за столица на България
23 април – 7 май  изложба София фото спорт на Фондация София - европейска 
столица на спорта
21 май - 4 юни  изложба, посветена на юбилея на Младежки театър Николай Бинев
7 май - 21 май  изложба Многолетна мъдрост: българистика по света
4 юни – 18 юни  изложба Уебит, Urban Summit част от Webit.Fesitval

CLICK - международна кураторска резиденция София

Галерии на открито

Градина Крис тал

7 И З ЛОЖБИ



19 март- 2 април  изложба, посветена на известния актьор Велко Кънев – Разгневени 
монолози
3 – 16 април  изложба от фотографиите на скулптора проф. Михайло Паращук. 
Посолство на Украйна.
16  – 30 април  изложба Свободата - сега и тук. Списание L' Europeo
30 април –  14 май  изложба Град Арт. Център за неформално обучение.
14 – 28 май  изложба Кирилицата. Фондация Ценности и Пловдивската градска 
художествена галерия.
28 май -11 юни  изложба Направи го за България. Движение за национална кауза – 
Андрей Арнаудов.
11 – 25 юни  изложба Уебит фестивал, Изложба Уебит, Urban Summit част от Webit.Fesit-
val.
25 юни - 9 юли  изложба на Нов Български Университет.

19 март – 2 април  изложба Под езика, посветена на кирилицата. Фондация Детски 
книги.
2 - 16 април  София Фото спорт. Фондация София – Европейска столица на спорта.
16 - 29 април  изложба, съпътстваща фестивала Master Of Art
29 април  – 11 май  изложба Фотофабрика. Фондация Фотофабрика.
11 –  25 май  Нощ на музеитe. Български фолклорни мотиви – Образите помнят вместо 
нас. 120 години БТА.
25 май – 6 юни  фотографска изложба, посветена на наградата Сахаров. Парламентът 
на Европа.
6 – 20 юни  изложба на Посолството на Германия
20 юни – 3 юли  изложба Уебит фестивал, Urban Summit част от  Webit.Fesitval

Градска градина пред Народен театър 
Иван Вазов

Мос т на влюбените, Национален дворец на 
културата
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A
Балкански документален център, БДЦ 
Открития 2018 - модул София

Софийски фес тивал на науката

Престижната програма за документално кино се провежда в три модула, 
най-важният от тях е в София. БДЦ Открития събира млади 
професионалисти от балканския регион и Европа с документални филмови 
проекти и превръща София в център на документалната индустрия. 
07 - 14 май  Гьоте Институт - професионален семинар, съпровождащи събития, 
отворени прожекции, дискусии и майсторски класове с международни гости и артисти.
www.bdcwebsite.com/events

Софийският фестивал на науката е първият и единствен в страната 
фестивал за постиженията на учени и млади изследователи от България и 
чужбина, насочен едновременно към млади и възрастни. Цели да повиши 
интереса на младите хора и децата към науката и да информира 
широката общественост за най-новите теми, по които работят 
учените.  10 – 13 май  София Тех Парк
www.britishcouncil.bg/events
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Европа през младите в изкус твото

Kултурен празник в пространството около ул. Цар Самуил между 
улиците Денкоглу и Солунска, включващ излагане на  творби на ученици 
от Национално училище за изящни изкуства, куклено представление, 
концерт в къщата-музей Борис Христов с творби за перкусии, в 
изпълнение на студенти и ученици в памет на проф. Добри Палиев. В една 
от галериите ще има изложба на Едмонд Демирджиян, художник с 
европейско присъствие. Ще бъде прожектиран филмът Тъпанят е голяма 
музика  - за народната традиция в Странджа.
12 май, 16:00 - 21:00
въпреки.com



A
Седмичен фес тивал От нашата ферма - с любов за Вас

Фес тивал на езиците и изкус твата на Азия

Форум за популярна наука Ratio

Представяне на типични български ястия с фермерски храни, с цел 
популяризиране на местни и национални български рецепти. Пред 
Министерство на земеделието и храните, с  участието на фермери, ще 
има  дегустации и демонстрации на техники за производство на 
продукти. Ще се обособи кът за продукти на художествените занаяти, 
свързани с производството на храни – грънчарство, ножарство и др.
Пред Министерство на земеделието и храните
18 май, 12:00 ч. и 17:00   демонстрации на български занаяти и дегустации на типични 
български ястия .
23 май , 12:00 ч. и 17:00   празник на Розата.

Фестивал на източните култури в София. Вход свободен.
Лятна естрада в Борисова градина
27 май, 16:00-20:00

Четирима лектори представят на сцената различни теми  на науката и 
скептичното мислене. Вход с билети.
So�a Event Center, Paradise Mall
9 юни, 10:00 - 19:00 

CARNIVAL-CONTACT 2018

Осем безплатни карнавални лаборатории за деца/младежи (вкл. в 
неравностойно положение и мигранти), два интерактивни огнени 
хепънинга, финален пърформанс - реализирани от международен екип през 
май - септември 2018 в различни паркове на София.
27 май, 17:00 - 18:30  парк Заимов
10 юни, 17:00 - 18:30   парк 100 години София, ж.к. Младост 2 
24 юни, 17:00 - 18:30   парк Заимов

10 ФЕС ТИВА ЛИ



Детски панаир

Социален Цирк и Mини Арт фес т 8

Urban Summit, час т от Webit.Fesitval 

Еднодневна разнообразна програма от ателиета и игри със 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 и 
игри.
1 юни    Градската градина пред Народния театър Иван Вазов, музеи
www.easyartbg.com

Фестивал за съвременно цирково изкуство и мултижанрова платформа за 
съвременни изкуства. Фокусът тази година е социален цирк и 
социално-артистични проекти. МАФ е градски фестивал, чиято 
философия е да превръща обикновените места и ситуации в необикновени. 
1  юни, 11:00    в  пространството около НДК - демонстрации  по цирково изкуство  на 
деца и младежи от социални домове в район Надежда, гости от чужбина.
1 юни, 16:00 - 18:00   парк Север, район Надежда - международен цирков спектакъл 
Мини Арт Фест 8.
19:00 - 21:00    бул. Витоша, НДК - представление с участие на деца от социални домове. 
Вход свободен.
www.facebook.com/miniartfest

Световната серия събития Webit вече години наред са сред 
най-престижните и влиятелни форуми на дигиталната икономика и са 
активно място за среща на световни технологични, политически и бизнес 
лидери.
София Тех Парк, пространството около Националния дворец на културата и бул. 
Витоша – пешеходна зона, езерото в ж.к. Дружба и други централни градски 
локации.  
25 - 27 юни, 19:30 - 21:00   бул. Витошa, концерти на живо и арт представления.
26 и 27 юни   София тех парк, пленарни сесии.
www.webit.bg

11 ФЕС ТИВА ЛИ
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TТворчески резиденции за писатели и преводачи от страни-членки на ЕС, 
международна академия по литературен превод, гостувания на ключови 
европейски фигури в книгоиздаването и серия от публични акции в София 
за популяризиране на превода и литературата.
Къща за литература и превод, кв. Изток, ул. Латинка 12
17 и 19 април  Стеван Тонтич (Сърбия) с две публични събития - тематични семинари. 
Преводачески четвъртък: двучасов практически семинар с изтъкнати български 
преводачи и с участие на студенти и млади преводачи.
3 май  среща с Ян Пол Хинрихс, Холандия.
22 - 23 май  среща на международната мрежа RECIT - 12 представители на европейски 
организации от Франция, Великобритания, Латвия, Унгария, Швеция, Белгия, Германия, 
Италия, 2 дни, 5 заседания.
www.npage.org

СПА е интердисциплинарна мини-резиденция, която ще събере писатели 
от четири  европейски държави -  Австрия,  България, Великобритания  и  
Македония. Те ще работят съвместно с визуален артист и музикант върху 
тема за  бъдещето на Европа.
пред Музея за история на София 
24 юни 

Десето издание на СтолицаЛитература. Програмата ще събере 
американски писатели, живеещи в Европа, европейски писатели, живеещи в 
САЩ и разбира се европейски писатели, живеещи в Европа. Всички те ще 
бъдат въвлечени в разговор за бъдещето на Европа. Поводът е 
Българското председателство на Съвета на ЕС и променяща се Европа.

ЛИТЕРАТ УРА
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Къща за литература и превод: фокус 
Европа 

София поетически анимирана (СПА)

СтолицаЛитература 2018



През 2018 г. традиционният Пролетен базар на книгата ще се проведе за 
дванадесети път. В него ще вземат участие най-големите издателства в 
България. По време на събитието ще се организират срещи на 
читателите с  популярни български автори и издатели, ще се проведат 
множество четения, дискусии и изложби.
www.abk.bg

Съвременната българска литература, издаване на два каталога.
Каталог 1 - Съвременна българска проза III.
Каталог 2 - Детски книги от България: Автори и илюстратори – III.
Литературен клуб Перото в Националния дворец на културата
24 март, 16.00 – 18.00
14 април, 16.00 – 18.00 
19 май, 16.00 – 18.00 
16 юни, 16.00 – 18.00

5 юни, 16:00 - 18:00  Градска градина - Литературен шахмат. На български и английски 
език. Вход свободен.
19:00-21:00  Софийска градска художествена галерия - Европа: Преосмисляне - 
международна литературна дискусия, на български и английски език. Вход свободен.
6 юни, 19:00 - 21:00  Градска градина - Ах, тази литература - Международен 
литературен пърформанс и джаз, на български и английски език. Вход свободен. 
ekf.bg

Пролетен базар на книгата

Съвременната българска литература в контекс та 
на европейската модернос т 
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Ден на Тракия, 120 години организирано 
тракийско движение в България

Ден на Европа

Ден на българската просвета и култура
и на с лавянската писменос т

26 март, 10:30  Заупокойна молитва в църквата Св. Николай Нови 
Софийски и ритуал пред паметника на героите на Одринската епопея

9 май, 19:00  Зала България, Концерт на Симфониета София, съвместно с 
Нишки симфоничен оркестър и с НХК Св.Обретенов,  диригент на хора - Сл. 
Димитров, Диригент – Св. Симеонов,  Л. ван Бетовен – Симфония № 9.

Празнично общоградско шествие по повод Деня на българската просвета и 
култура и официална церемония пред паметника на светите братя Кирил 
и Методий.
24 май
10:30  шествие
11:00  официална церемония пред паметника на Св. Св. Кирил и Методий.
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