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излОЖби
001 Изложбата ГРАФФОПОСТ

вход свободен

Проект ГРАФФОПОСТ обхваща изрисуване на трафопостове от
професионални съвременни стенописци в София. Проектът дава
възможност на артисти да изявят своята визия за промяна на
публичните пространства чрез концептуални художествени
проекти, подготвени специално за съответната градска среда.
Книжно издание и специално разработени артистични
произведения в концептуално допълнение на извършените street
art намеси ще бъдат представени на съвместна изложба на
артистите, взели участие в проекта през 2017 г. и 2018 г.

Betacafe, betahaus | Soﬁa
ул. Крум Попов 58, кв. Лозенец
24 октомври – 23 ноември
Откриване – 24 октомври, 19:00 ч.
www.visionary.foundation

002

ГАЛЕРИЯ НА ОТКРИТО –
МОСТ НА ВЛЮБЕНИТЕ /НДК/

вход свободен

30 септември – 10 октомври
Изложба на компютърна графика – архитектурна визуализация
10 – 20 октомври
Изложба по повод 7-мия Годишен форум на Дунавската стратегия
20 октомври – 2 ноември
Сградите на София
www.artsoﬁa.bg

003
ГАЛЕРИЯ НА ОТКРИТО – ГРАДСКА ГРАДИНА

вход свободен

18 септември - 1 октомври
Изложба, посветена на сътрудничеството
между Полша и България в областта на авиацията
2 – 15 октомври
„Аржентина:Приятел на Света”
15 - 29 октомври
„Столична библиотека 90 години в сърцето на София”
29 октомври -12 ноември
Изложба „София фото спорт”
12 – 30 ноември
Изложба на каталозите на Фондация „Поддържане на
www.artsoﬁa.bg
изкуството в България”

004
ГАЛЕРИЯ НА ОТКРИТО –
Парк пред НДК - вход от бул. Фритьоф Нансен
вход свободен

24 септември – 8 октомври
Изложба на Софийската филхармония
8 – 22 октомври
Изложба от фотографски конкурс на „Фото форум”
2 октомври – 5 ноември
Изложба на Сдружение „Компютърно пространство”
5 – 19 ноември
Изложба от проекта URBAN CREATURES
19 ноември - 2 декември
Изложба, посветена на Димитър Талев www.artsoﬁa.bg

005

“Александър Танев – дух и слово”

Александър Танев е един от най-ярките представители от третото
поколение български композитори. Два пъти носител на „Наградата на
София”.През 2018 г. се отбелязва 90 години от неговото рождение.
Проектът „Александър Танев – дух и слово” е документална изложба,
която представя важни етапи от творческия и житейския му път.

Зала на Съюза на българските композитори
23 октомври - 13 декември
www.artsoﬁa.bg

006

Изложби в Софийска градска
художествена галерия

Ретроспективна изложба на Александър Добринов по
повод 120 години от рождението му - карикатура

Изложбата представя цялостното творчество на Александър
Добринов, което включва политически карикатури и шаржове.
Творбите са собственост на СГХГ, Националната галерия,
Националния литературен музей и семейство Добринови.
25 септември – 28 октомври

Елиезер Алшех и „естетика на безобразието” - живопис
В изложбата ще бъдат представени едни от най-ярките творби на
художника, от чието рождение се навършват 110 години. Част от
произведенията досега не са показвани пред публика. Проектът, по
който изследователският екип в лицето на Пламен В. Петров, Рамона
Димова, Николета Гологанов и Наташа Ноева работи вече втора
година, е мащабен разказ за живота и творческия силует на големия
художник с еврейско потекло. Разказ за пътя му от България до
Мюнхен, през живота в трудовите лагери в първата половина 40-те
години на миналия век, до "бягството" му в Буенос Айрес (Аржентина)
през 1951 г., където преминава и остатъкът от живота му до 1983 г.
21 септември – 4 ноември

Отражения на новата предметност в българското
изкуство през 30-те и 40-те години на XX век – живопис
Изложбата представя културни паралели между българското и
немското изкуство през 30-те години. Чрез преплитане на
някои от най-интересните произведения на български и немски
художници се прави опит за вникване и изясняване различни общи
художествени процеси. Авторите, чиито творби са част от
изложбата, са: Кирил Цонев, Вера Лукова, Борис Елисеев, Васил
Бараков, Бенчо Обрешков и др.
3 ноември – 17 февруари 2019 г.
вторник - събота 10.00 – 19.00 ч., неделя 11.00 – 18.00 ч.

www.sghg.bg

ПРОГРАМАТА НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГА ЛЕРИИ
В СОФИЯ МОЖЕ Д А НАМЕРИТЕ НА:

soﬁa-ar t- galleries.com

МузикА
& концЕрти
001 „Кристална лира 2018” - 22-ро издание

на Националните годишни награди за ярки постижения
в музикално-изпълнителското и танцово изкуство
„Кристална лира 2018” представя най-ярките постижения на
българските творци от област музикално-сценични изкуства за
изминалия концертен сезон 2017/2018. В "Кристална лира 2018" ще
бъдат номинирани участници от 17 различни жанра на музикалното
и танцовото изкуство. Връчват се награди за цялостно
творчество от Министерство на културата, награда на публиката
от Кантус фирмус/ Класик ФМ радио/, награда на Съюза на
българските музикални и танцови дейци (СБМТД). За пети пореден
път ще бъде връчена и учредената награда от Столичен общински
съвет, наградата „София“ за върхово постижение на софийска
сцена. На 1 ноември 2018 г. за 22-ри път ще бъде връчена
статуетката „Кристална лира“. Годишните национални награди са
единствени по рода си.

Музикален театър „Стефан Македонски”–София
1 ноември, 19:00 ч
ubmd.bg

002

Празник на приятелството
Събитието се организира под патронажа на Н.Пр. Посланика на Р. Турция в
България, Посолството на Република Турция в България и ОКИ „Надежда“.
Основен изпълнител е Симфониета „София“, с гост - диригент Кирил
Ламбов. В програмата са включени произведения от български и турски
композитори: Джемал Резит Рей – Симфонична поема „Турция“ , Кирил
Ламбов – Вариации за пиано и оркестър върху турска народна песен и Юли
Дамянов – „Блус 13“.

Централен военен клуб
23 ноември, 19.00 – 21.00 ч.
www.oki-nadejda.com

003

Годишнини на бележити композитори

Фондация „Петко Стайнов“ и ОКИ „Надежда“ ще отбележат с два
концерта в София и Казанлък 122-годишнина от рождението на
композитора акад. Петко Стайнов. Симфониета „София“ с
диригент Свилен Симеонов ще представи концертна програма,
която включва „Младежка увертюра“, симфонична поема „Легенда“
и симфонична сюита „Приказка“, от която ще бъдат изпълнени три
части: „Змей“, „ Педя човек“ и „Пусто горе тилилейско“, в
аранжимент на проф. Пламен Джуров.
вход свободен

Концертна зала в ОКИ „Надежда“
30 ноември, 18.30 – 20.00 ч.
www.oki-nadejda.com

004 Концерт на Джаз формация „София“
Новият 10-ти авторски албум на Джаз Формация „София“ и втори за
този неин състав, ще съдържа букет от пиеси в различен стил,
създадени през последните две години. В тях присъстват както
композиции, обръщащи се към класическия джазов стил, така и
модерни пиеси, носещи в себе си характерни за музиката на
формацията импровизации и свобода на изказа.Разпознаваемият глас
на Яна Чакалска, постоянен член на групата от 2016 г., ще отбележи
появата на вокал в албумите на Джаз формация „София“

Концертна зала в ОКИ „Надежда“ и „Студио 5“ - НДК
29 ноември, 5 декември, 18.30 – 20.00 ч. и 19 – 20.30 ч.
www.oki-nadejda.com

005

Коледен концерт

вход свободен

Традиционен концерт на „Симфониета „София“ в навечерието на
Коледните празници, който ще представи произведения на
композитори от фамилия Щраус. Ще прозвучат както неизпълнявани
досега полки, валсове, маршове и кадрили, така и емблематичния за
Йохан Щраус валс „На хубавия син Дунав“. Концертът ще завърши с
„Радецки марш“.

Централен военен клуб и Концертна зала в ОКИ „Надежда“
20 и 22 декември, 19 – 20.30 ч. и 18.30 – 20.00 ч.
www.oki-nadejda.com

006

Симфоничен концерт

Концерт на Симфониета „София“ с диригент Свилен Симеонов, солист –
Пер Енфло, пиано, Швеция.
Дългогодишното сътрудничество с пианиста Пер Енфло даде възможност
на почитателите на Симфониета „София“ да чуят голям брой от
клавирните концерти на Моцарт, прекрасно изпълнени от солист и
оркестър. Този път той ще представи на публиката Концерт за пиано и
оркестър № 1 на Фредерик Шопен. Ще бъде изпълнена и Симфония № 4
„Италианска“ от Феликс Менделсон - Бертолди.

Концертна зала в ОКИ „Надежда“
16 ноември, 18.30 – 20.00 ч. www.oki-nadejda.com

007

Концерт по повод
откриването на сезон 2018/2019

Събитието се организира в сътрудничество между Софийската
филхармония и Симфониета „София“. Диригент - Свилен Симеонов,
солисти: Ангел Станков – цигулка, Анатоли Кръстев – виолончело, Владко
Везенкович – обой, Сърбия и Вежен Резашки – фагот. В програмата:
Волфганг Амадеус Моцарт – увертюра „Дон Жуан“, Йозеф Хайдн –
Симфония концертанте за цигулка, виолончело, обой, фагот и оркестър,
Лудвиг ван Бетовен – Симфония № 8, F dur.

Зала „България“
2 октомври, 19.00 – 21.00 ч.
www.oki-nadejda.com

008 “Александър Танев – дух и слово”
Александър Танев е един от най-ярките представители от третото
поколение български композитори. През 2018 г. се отбелязват 90
години от неговото рождение.
.З ала на Съюза на българските композитори

23 октомври, 19.00 ч., Камерен концерт
13 декември, 19.00 ч., Концерт на Софийска филхармония,
солист - Борислава Танева, диригент - Найден Тодоров
www.artsoﬁa.bg

009

Джаз - концерт на Swing Dance Orchestra

Best of Swing на немския SWING DANCE ORCHESTRA с диригент Андрей
Хермлин е джаз-концертът, с който ще бъде открит Новогодишния
музикален фестивал. Изпълнителите отвеждат публиката на ретро
пътуване към Америка от 30-те години на миналия век и възраждат
суинга.

Зала 1 на НДК
5 декември, 20:00 ч.
www.ndk.bg

010

Ангел Заберски представя SYMPHONY JAZZ

Симфоничен джаз - авторска музика за брас и оркестър, известни
джазови пиеси, както и български фолклорни пиеси – ще включва
пмузикалния проект на композитора и пианист Ангел Заберски. Той събира
едни от най-популярните имена от българската джаз сцена: Михаил
Йосифов, Велислав Стоянов, Мартин Ташев, Стоян Янкулов - Стунджи,
Тодор Бакърджиев, Борис Таслев, Михаил Михайлов, Димитър Узунов и
оркестър, с диригент Григор Паликаров, както и специални гости солисти: Живко Василев - кавал и световния шампион по бийтбокс
Александър Деянов SkilleR.

Зала 1 на НДК
20 декември, 19:00 ч.

www.ndk.bg

011

СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ
КОНЦЕРТИ

21 септември, 19:00
Цикъл „ Руски приказки“
ПААТА БУРЧУЛАДЗЕ, бас
Модест Мусоргски – Сцени из „Борис Годунов“
Сергей Рахманинов – Симфония №2
Диригент: НАЙДЕН ТОДОРОВ
С участието на НФХ „Св. Обретенов“ с диригент Славил Димитров
27 септември, 19:00
Цикъл „Големите симфонии“ I
Дмитрий Шостакович - Концерт за цигулка и оркестър No1
Антонин Дворжак – Симфония No 9 „Из Новия свят“
Диригент: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Солист: ВАДИМ РЕПИН, цигулка
8 октомври, 19:00
Цикъл „Четвъртите“
Лудвиг ван Бетовен - Концерт за пиано и оркестър No4
Джон Рутер – „Магнификат“
Диригент: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Солисти: БЕРНД ГЛЕМЗЕР, пиано
ВЕРА ГИРГИНОВА, сопран
С участието на НФХ „Св. Обретенов“ с диригент Славил Димитров
11 октомври, 19:00
Цикъл „Извън петолинието“
Концерт с Ицко Финци
12 октомври, 19:00
Цикъл „Класично от Кварто“
BACH TO JAZZ
Й. С. Бах – „Голдберг вариации“
Чък Кърия – „Приключенията на Хипократ“ (първо изпълнение в България)
Кварто квартет и Христо Казаков, пиано
14 октомври, 19:00
Цикъл „Пианистите“ неделя
В. А. Моцарт – Концерт за пиано и оркестър К491
Карл Орф – „Кармина Бурана“
Диригент: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Солисти: ПАУЛ БАДУРА-СКОДА, пиано
С участието на НФХ „Св. Обретенов“ с диригент Славил Димитров
20 октомври, 19:00
Цикъл „ Шедьоври на XX век“ събота
Золтан Кодай – „Танци от Галанта“
Ференц Лист – Унгарска фантазия за пиано и оркестър
Бела Барток – Концерт за оркестър
Диригент: ГАБОР ХОЛЕРУНГ Солист: ДОРА ДЕЛИЙСКА, пиано
По повод Националния празник на Унгария
4 ноември, 19:00
Цикъл „Руски приказки“Й. С. Бах – Ария
Феликс Менделсон-Бартолди – Концерт за цигулка и оркестър
П. И.. Чайковски – Концерт за пиано No1
Диригент:НАЙДЕН ТОДОРОВ
Солисти: СВЕТЛИН РУСЕВ, цигулка
ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ, пиано

soﬁaphilharmonic.com

11 ноември, 19:00
Цикъл „Шедьоври на XX век“
Станслав Монюшко – Увертюра към операта „Парий“
Мечислав Карлович – Концерт за цигулка и оркестър
Витолд Лютославски - Концерт за оркестър
Диригент: АНТОНИ ВИТ
Солист: АГАТА ШИМЧЕВСКА, цигулка
По повод Националния празник на Полша
22 ноември, 19:00
Цикъл „Четвъртите“
Сергей Прокофиев – Концерт за цигулка и оркестър №1
Густав Малер – Симфония No 4
Диригент: ЙОРМА ПАНУЛА
Солисти: ЛИЯ ПЕТРОВА, цигулка
МАРИЯ РАДОЕВА сопран
30 ноември, 19:00
Цикъл „Големите симфонии“ I
В. А. Моцарт – Симфония концерт за цигулка, виола и виолончело (обработка
Филип Уилби)
Игор Стравински – „Dumbarton Oaks“
Ян Сибелиус - Симфония No1
Диригент: ЮКА-ПЕКА САРАСТЕ
6 декември, 19:00
Цикъл „Пианистите“
Морис Равел – Сюита „Майка ми, гъската“
Франсис Пуленк – Концерт за две пиана
Камий Сен Санс – Симфония No3, до минор, оп.78
Диригент: ШАРЛ ДЮТОА
Солисти: Клавирно дуо АГЛИКА ГЕНОВА - ЛЮБЕН ДИМИТРОВ
ВЕЛИН ИЛИЕВ, орган
13 декември, 19:00
Цикъл „Шедьоври на XX век“
Александър Танев – Дивертименто концертанте за пиано
Ленард Бърнстейн - Симфония No3
Диригент: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Солисти: БОРИСЛАВА ТАНЕВА, пиано
ИНА КЪНЧЕВА, сопран
ВЕСЕЛИН БОДАКОВ, четец
С участието на НФХ „Св. Обретенов“ с диригент Славил Димитров,
момчешки хор и четец
14 декември, 19:00
Цикъл „Големите симфонии“ I
НОВОГОДИШЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ - НДК
Джоакино Росини – Увертюра към операта „Крадливата сврака“
Джовани Ботезини – Голямо концертно дуо за цигулка и контрабас
Хектор Берлиоз - Фантастична симфония
Диригент: ЕМИЛ ТАБАКОВ
Солисти:МИНЧО МИНЧЕВ, цигулка
РИК СТОТИЙН, контрабас
27 декември, 19:00
Цикъл „Дон Жуан“
НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ
Солист: Люси Дяковска

Софийска опера
и балет

Държавен музикален театър
„Стефан Македонски”

operasoﬁa.bg

musictheatre.bg

ЛиТЕРАтура
001 46-ти Софийски международен
панаир на книгата

вход свободен

Традиционно книжно изложение, което събира повече от 150
български издателства, множество чуждестранни културни
институти и представители. Съпътствано от изключително
наситена културна програма, премиери на най-новите заглавия,
десетки срещи с български и чуждестранни автори, преводачи,
илюстратори и издатели.

Национален дворец на културата
11 - 16 декември, от 10:00 до 20:00 ч.
www.literaryfest.org

002 Софийски международен
литературен фестивал

вход свободен

Най-големият и престижен форум за литература в България
среща читателите с българските автори и авторите от
Европа и света, като популяризира съвременната литература,
книгите, четенето и ролята на писателите в обществото.
Фокусът на тазгодишното издание е немскоезичната
литература.

Национален дворец на културата
11 - 16 декември, от 10:00 до 20:00 ч.
www.literaryfest.org

003 Четвърти годишни награди ,,Перото’’
Годишните награди се присъждат на творящи българи
в категориите: "Проза", "Поезия", "Превод от
български на чужд език", "Детска литература" и
"Дебют".
НДК, Литературен клуб ,,Перото’’
2 ноември, 18:30 ч.
www.ndk.bg

t e a t h e r

ТЕатЪР
001

Театър “СОФИЯ”

Театър “София”,
гр. София, бул. Янко Сакъзов 23А
soﬁatheatre.eu/

АННА КАРЕНИНА /драма/

„Спектакълът разказва историята на едни хора, които „не
могат да се шегуват със сърдечните работи”. Лични,
сърдечни работи, случващи се обаче пред очите на
безмилостното Общество. Една груба и жестока сила, сила
неясна, маскирана и потайна, която безцеремонно
управлява живота им.” - споделя режисьорът и автор на
драматизацията Николай Поляков

3, 19 октомври, 19 часа

ТИРАМИСУ /комедия/

Пиесата “Тирамису” е плод на лични преживявания
на полската авторка Йоанна Овшанко като
рекламен агент – работила е в мощна агенция и
познава този нов модерен начин на живот. Разказва
за 7 млади, успели, силни и красиви жени, които
водят своята битка за успех в обществото.
4, 14 октомври, 19:00 ч.

ПИТЪР ПАН /за деца/
Елате в чудния свят на Питър Пан – момчето от
приказната страна Невърленд, което отказва да
порасне. То кръстосва шпага с пиратите на злия
капитан Хук, изживява лудата тръпка от летенето и
магията на първата целувка.
20 октомври, 11:00 ч.

ПАРИЖКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА
/драма/
„Парижката Света Богородица“ е дреха, изтъкана
от бляскави думи, която никога не се къса. Зимата
ще те топли, лятото ще носи хлад на сърцето ти.
Ще ти служи за завивка, под която ще сънуваш
приказни истории за любов, коварство, страст и
падение. Такава дреха не остарява.” - Д. Стоянович,
автор на драматизацията.
5 октомври, 19:00 ч.

АЛОНСО /комедия/
Съвременна комедия от Щефан Фьогел, един от
най-търсените немскоезични драматурзи. Четирима
прекрасни актьори ще Ви срещнат със своите герои
и ще Ви забавляват от сърце. Любопитното е, че
никой от техните герои не се казва Алонсо. Кой
тогава е Алонсо? Алонсо е този, който разкрива кой
кога лъже, и то без думичка да каже.
10,26 октомври, 19:00 ч.

ПАЛАЧИ / черна комедия/

Трудността да бъде установен извършителят на
обсъжданото престъпление започва да поставя под
съмнение лесните отговори, засягащи и всички останали
сфери на живота. Зрителят може да попадне в плен на
мрачни догадки и напрегнатото му любопитство дълго
време да бъде изкушавано, но истинското събитие
произтича от възможността въпросът “Кой е убиецът?”
да придобие по-голямо значение и да надхвърли рамките на
сюжета.
11, 27 октомври, 19:00 ч.

ЖЕНИТБА /комедия/

Екипът на спектакъла „Женитба“ открива зад думите на
Гогол, написани преди повече от век и половина,
изключително актуални и съвременни герои и ситуации.
Темата на пиесата предизвиква спорове и различни гледни
точки за и/или против брака, за смисъла на женитбата и
смисъла на избора.
18 октомври, 19:00 ч.

ФРАНКЕНЩАЙН /драма/

Този “Франкенщайн” е история, разказваща за
малформациите, настъпващи в човешките душа и тяло,
когато бъде прогонена любовта. Когато я зачеркнеш и
заклеймиш. В името на егото. В името на разума. В името на
самия себе си.” - Стайко Мурджев, режисьор
23 октомври, 19:00 ч.

СКАЧАЙ!/мюзикъл/

Главният герой на тази история се оказва пред врата, зад
която се намира един друг свят. Едно 18-годишно момче
опознава живот, който е далеч от неговия. Какво би си
взел от това време, преди 60 години, в своето, какво би
променил в онова?
24 октомври, 19:00 ч.

ОЛД СЕЙБРУК И ПОСЛЕДНИЯТ
СТРАСТЕН ЛЮБОВНИК /комедия/

Две пиеси от най-успешните световни драматурзи
днес – Уди Алън и Нийл Саймън, вдъхновени от вечните
въпроси около любовта и брака. Как двойките изпадат
в криза, къде бягаме от собствените си комплекси,
възможно ли е да обичаме само един партньор.
20 и 31 октомври, 19:00 ч.
*Програмата на театър „София” за месеците ноември и
декември може да намерите на: www.soﬁatheatre.eu

002 Малък Градски Театър "Зад канала"

Малък Градски Театър "Зад канала"
София, бул. „Мадрид“ № 1;
Театрален сезон:
септември 2018 - юни 2019

Представленията са с начален час 19:00
Програмата може да намерите на:

zadkanala.b

003

Театър "ВЪЗРАЖДАНЕ"

София, пл. „Славейков” № 4, Столична библиотека
theatrevazrajdane.bg/home

004

Столичен куклен театър

София 1000, ул. „Генерал Гурко” № 14
soﬁapuppet.com

КинО
Международен кино-литературен

001 фестивал „Синелибри”

Програмата на тазгодишното издание включва над 300 прожекции
на близо 45 филма, национални премиери, гости със световно
признание, много галасъбития и изненади. Фестивалът има 3
основни модула – конкурсна програма, паралелна програма,
ретроспективи в чест на големи кинотворци. Тематичен фокус на
„Синелибри” 2018 е любовта във всичките й форми и
превъплъщения, а мотото е Любов между редовете.

Зала 1 на НДК, кино Люмиер, Евро Синема
Дом на киното, Културен център G8, Френски културен
институт и др.
10 – 24 октомври
10 октомври, 19:00 ч. - Официално откриване в Зала 1
на Национален дворец на културата
www.cinelibri.com

002 105 минути София -

документален филм

Филмът представя всички исторически етапи, през които
София е преминала, за да добие съвременния си вид.
Кино Люмиер Лидъл
18 септември, 19:00 ч.
www.ndk.bg

003

Киномания – 32-ро издание

В програмата на всяко издание влизат премиерно за България
едни от най-атрактивните и стойностни филми от
световното кино за предходните две години. Селекцията
включва най-добрите заглавия от кинофестивалите в Кан,
Венеция, Торонто, Берлин и други.
Зала 1 на Национален дворец на културата, кино Люмиер
Лидъл, Дом на киното, кино Одеон, Евросинема, Културен
център G8
15 ноември – 29 ноември
www.ndk.bg

дигитални
ИзкуствА
001 Компютърно пространство
„Компютърно пространство” е едно от най-големите
и значими събития за компютърни изкуства в
Югоизточна Европа. Целта му е да покаже
тенденциите в сферата на дигиталните изкуства и
синтеза техника-наука-изкуство. Форумът е разделен
на две части – конкурсна и фестивална.

26 октомври - 28 октомври Център за култура и дебат
„Червената къща” и Централен военен клуб.
26, 27 октомври, 11:00-18.00 ч., Фестивална част, Червената
къща, вход свободен, след предварителна регистрация
28 октомври, Централен военен клуб - Церемония по
награждаване на победителите от конкурсната част, вход с
покани.
computerspace.org

Празнични
събития
Тържествено запалване на
001

светлините на Коледната
елха на град София

Програма на открито с водещ Дядо Коледа, на която
кметът на София, официални лица, децата участници и
публика „запалват” светлините на Коледната елха под
озареното от празнични илюминации небе.
Парково пространство пред Националния дворец
на културата
1 декември, 18:00 - 20:00 ч. ar tsoﬁa.bg

002

СЦЕНА ПОД ЗВЕЗДИТЕ

Празничен концерт на открито за посрещане на
Новата година.
Площад „Княз Александър I”
31 декември, 22:00-01:30 ч.
ar tsoﬁa.bg

Вход свободен

Събития, подходящи за деца с придружител

Подходящо за чуждоезикова публика

w w w. a r t s o fi a . b g

Programme Culture 2018

Organisers have the right to change event's agenda.

S u p p o r t e d b y S o fi a M u n i c i p a l i t y ( C a l e n d a r O f C u l t u r a l E v e n t s - 2 0 1 8 )

www.sofia.bg/culture
www.visitsofia.bg

I n f o r m a t i o n a b o u t e v e n t s t o b e f o u n d o n S o fi a M u n i c i p a l i t y s i t e s :

Free Entrance

Performances for Children with Еscort

Suitable for a foreign language audience

direkcia.kultura

