Списък с оценки на кандидатури по програма „МОБИЛНОСТ“, II ПЕРИОД

№

Област от
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кулутрата

Жанр

Кандидат

Правна
форма

Интернет
страница

Име на
проекта

Място на
реализация

Начало

Край

Участие на
ДФТА Калинка
Вълчева в
XXVIII
Международен
фолклорен
фестивал
Шумперк 2018
от 15-20 август
2018 г. ,
Шумперк
Република
Чехия
Чехия, Шумперк 2018-08-15 2018-08-20

Общ Искана
Отпуснат
бюдже сума
а сума
т
от НФК

Мотивация за решението

Участието на ДФТА Калинка Вълчева в
XXVIII Международен фолклорен фестивал
в Шумперк има значим потенциал да
НЧ "Димитър
допринесе за популяризация на българския
Дончев-Докторафолклор, реализацията на международни
Танц, Фолклор
1893" Читалище Читалище
7025
4000
3000 партньорства, както и за развитие на
капацитета на кандидатстващата
От 15 до 20 август ще се проведе 28- ми Международен фолклорен фестивал- Шумперк. Организатори на фестивала са град Шумперк, фолклорна асоциация организация. Проектът е одобрен за
финансиране с редукция на бюджета,
на Чешката република и Министерството на културата на Чешката република. Детски фолклорен танцов ансамбъл Калинка Вълчева Тервел е поканен от
1 Организаторите на фестивала да представи България и българския танцов
фолклор.
поради ограничени средства на сесията.
Изложба
СЪВРЕМЕННИ
БЪЛГАРСКИ
Венера
МОНУМЕНТАЛ
Важно участие с оглед популяризация на
Константинова
НИ ИЗКУСТВА
българското монументално изкуство.
Изящни
БорисоваИ ЖИВОПИС В
Събитието е важна част от програмата на
изкуства
Шаренкова
БЪЛГАРСКИЯ Чехия, Прага
2018-09-12 2018-10-12
3153
703
450 БКИ - Прага. Проектът е одобрен
Изложбата Български монументални изкуства и живопис представя постиженията на 48 съвременни български автори от секция Монументални изкуства към зафинансиране с редукция в бюджета,
СБХ. Тя се явява моментна снимка на настоящето от последните 10 години и евентуална визия за бъдещето. В нея са включени основните техники, предмет поради възможностите за осигуряване
2 на секция Монументални изкуства - витражи, мозайки, стенописи в църкви и обществени сгради, иконопис, както и живописни творби.
на по-ниска цена за транспорт.
Ромео и
Значимостта на поканата и усилията на
Жулиета, сонет
кандидата за реализация на спектакъл в
за
тази необичайна дестинация са високо
безсмъртната
оценени. Въпреки това аудиторията на
любов в
спектакъла е относително малка, а
Международнат
потенциалният отзвук от събитието Георги Петров
а културна
Театър
Танц-театър Арсов
програма на
Найроби, Кения 2018-06-22 2018-07-29 12850
1285
0 ограничен. Поради лимитираните
средства на сесията, проектът не е
одобрен за финансиране. Подаден е и
Спектакълът Ромео и Жулиета или сонет за безсмъртната любов, е поканен за участие в Международната културна програма на Националния театър в
Найроби. Представлението ще бъде представено в английска езикова версия - превод на д-р Георги Няголов, адаптация, Николай Георгиев. Рекламните
друг проект на същата формация в
3 материали - плакати, брошури и флаери ще бъдат на ангийски.
сесията, който е одобрен.

Театър

Марко Дженев
Танц-театър Дженев

-

-

Меркуцио и
Ромео и
Жулиета, сонет
за
безсмъртната
любов в
Международнат
а културна
Найроби, Кения 2018-06-22 2018-07-29

12850

Значимостта на поканата и усилията на
кандидата за реализация на спектакъл в
тази необичайна дестинация са високо
оценени. Въпреки това аудиторията на
спектакъла е относително малка, а
потенциалният отзвук от събитието 0 ограничен. Поради лимитираните
средства на сесията, проектът не е
одобрен за финансиране. Подаден е и
друг проект на същата формация в
сесията, който е одобрен.

1285

Спектакълът Ромео и Жулиета или сонет за безсмъртната любов, е поканен за участие в Международната културна програма на Националния театър в
Найроби. Представлението ще бъде представено в английска езикова версия - превод на д-р Георги Няголов, адаптация, Николай Георгиев. Рекламните
4 материали - плакати, брошури и флаери ще бъдат на ангийски.

Божана
Георгиева
Дни на
Чешка
Поезия,
Апостоловабългарската
република,
Литература
проза
Пейкова
култура в Прага Прага
2018-05-25 2018-05-31
840
840
840
Дни на българската култура в Прага включва среща със студенти-българисти, преподаватели и преводачи от Карловия университет, както и среща с
българската общност и с учениците от българското неделно училище Възраждане в Дома на националните общности в Прага по повод Деня на славянската
5 писменост и култура. Поканата е от гражданско сдружение Възраждане в Прага.
Септември на
Международния
театрален
http://egvee фестивал
n.wixsite.co Експеримент в
Забелски глас
m/zabelskig Збоншин,
Збоншин,
Танц, Театър
Танц-театър Сдружение
Сдружение las
Полша
Полша
2018-06-15 2018-07-30 11247
3762
2300

Настоящият проект, дава възможност един от най-успешните спектакли по произведение от българската класика - за сезона 2017-2018 е имал 3120 зрители,
да бъде показан на един от най-престижните фестивали за експериментален театър в Европа. В програмата е включен и уъркшоп, който практически ще
6 проследи как едно класическо произведение се изгражда и интерпретира на живото случване - тук и сега. Спектакълът ще се играе на английски език.

Документално
кино

Адела
Тодорова
Пеева

-

-

Прожекция на
документален
филм ДА
ЖИВЕЕ
БЪЛГАРИЯ

Чехия, Прага

2018-10-23 2018-10-25

488

488

488

Дните на българската култура в Прага са
важно събитие с оглед популяризация и
разпространение на българска литература
зад граница. Предвиждат се срещи и
потенциални партньорства с чешки
издателства. Проектът е одобрен за
финансиране.
Участието на Сдружение Забелски глас в
МТФ "Експеримент" в Полша е важно с
оглед възможностите за разширяване на
контактите на кандидатстващата
организация, и популярзиране на
алтернативни форми на театрална
изразност. Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет,
поради възможностите за осигуряване
на по-ниски цени за транспорт.

Авторът е утвърден документалист, който
ще представи последния си филм пред
чешка аудитория. Събитието е важна част
от програмата на БКИ - Прага. Проектът е
одобрен за финансиране в пълен
размер.

По покана на БКИ - Прага, прожекция на новия документален филм на Адела Пеева ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ. Среща - разговор на екипа със зрители.
Филмът фокусира вниманието към възраждането на екстремния национализъм у нас. В продължение на три години е проследено развитието на младежи от
София, Стара Загора и Пловдив. Водени от желание да утвърдят собствената си идентичност, те прекрачват тънката граница между патриотизма и
7 откровения национализъм.
Прожекция на
документален
Слободан
филм ДА
Документално
Милутин
ЖИВЕЕ
кино
Милованович
БЪЛГАРИЯ
Чехия, Прага
2018-10-23 2018-10-25
488
488
0 Важността на събитието за програмата на
БКИ - Прага е оценено, но поради
ограничени средства на програмата, се
По покана на БКИ - Прага, прожекция на новия документален филм на Адела Пеева ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ. Среща - разговор на екипа със зрители.
Филмът фокусира вниманието към възраждането на екстремния национализъм у нас. В продължение на три години е проследено развитието на младежи от финансира пътуването само на режисьора.
Проектът не е одобрен за финансиране
София, Стара Загора и Пловдив. Водени от желание да утвърдят собствената си идентичност, те прекрачват тънката граница между патриотизма и
8 откровения национализъм.
поради липса на средства.

Участие в
Международния
театрален
фестивал в
Сибиу FITS,
Румъния http://legala платформа
rtSibiu Performing
Сдружение centre.org/ art market
Сибиу, Румъния 2018-06-10 2018-06-15

Участието на Снежина Петрова в
Международния театрален фестивал в
Сибиу, Румъния е значимо с оглед
изграждането и подържането на
международни контакти и партньорства
между театрални формации в европейски
Културен
"Легал арт
мащаб. Проектът е надграждане на
мениджмънт,
център"
установени партньорски отношения и
Театър
Сдружение
1347
662
550
предпоставка за успешна реализация на
проект, подкрепен в рамките на програмата
на ЕСК Пловдив 2019г. Проектът е
одобрен за финансиране с редукция в
бюджета, с оглед възможността за
Целта на представянето на проект Медея е осигуряване на партньорства за бъдещо разпространение на международни театрални форуми, привличане на
интереса на специалисти към артистичната програма на Пловдив 2019 и анонсиране на един специфичен подход при осъществяване на театрален продукт. В осигуряване на по-рентабилен
9 рамките на фестивала ще има специален акцент върху дейности и проекти от артистичните програми на други градове - столици на културата.
транспорт.
Участие на
балетна и
танцова школа
Бисер към НЧ Г
С Раковски
1927 във
финала на
Световна
танцова купа
Испания
2018 г
гр.Ситгес

Предвиденото участие в танцово
състезание е въз основа на спечелена
национална квалификация. Проектът има
Народно
значим потенциал за качествено
читалище
представяне на българско танцово
класически
"Г.С.Раковски
изкуство зад граница. Участието ще
Танц
балет
1927" Читалище Читалище
2018-06-23 2018-06-28
4433
3546
3200 допринесе и за повишаване на
квалификацията на участниците. Проектът
е одобрен за финансиране с известна
редукция в бюджета, поради ограничени
Участие на балетна и танцова школа Бшсер във финала на Световната танцова купа 2018 г.,в Испения гр Ситгес с 9 участника в 2 възрастови групи, до 9
10 години и до 13 години, изпълняващи 5 танца,в категарии класически танц и характерен танц.
средства на сесията.
REMEMBER
THAT YOU
Проектът има значим потенциал за
HAVE NOT
установяване на трайни творчески контакти
Младежки
BEEN THERE,
между български и американски творци.
център КРЪГhttp://krug- СПОМНИ СИ,
Характерът му е интердисциплинарен, и
Изящни
Арт движение
movement.t ЧЕ НЕ СИ БИЛ
предвижда разностранни дейности по
изкуства
КРЪГ Фондация Фондация umblr.com/ ТАМ
Чикаго, САЩ
2018-09-28 2018-10-14
4372
4000
3000
художествен обмен. Темите са важни и
актуални. Предлага се с редукция в
бюджета, поради ограничените средства
Две творчески двойки - Зиятин Нуриев и Зафер Галибов, Радост Николаева и Галина Димова, ще участват в живо представяне пред Българската общност в
на сесията. Проектът е одобрен за
Чикаго с арт проекти, които са част от обща Българо-американска изложба, която ще се реализира в Българското консулство в Чикаго. Изложбата се
11 организира по инициатива на Чикагската ARC Gallery. Двата български проекта
ще бъдат
Посещение
на представени преди това в ARC Gallery като самостоятелна изложба. финансиране.
Участието на Асен Терзиев в Hi
специална
Performancz Prague Visitors Program програма за
Прага, Чехия е от важно значение, с оглед
международна
позицията му на селекционер за
публика Hi
програмата на МТФ Варненско лято в
Асен Тодоров
Performancz
Театър
Терзиев
Prague Visitors Прага, Чехия
2018-09-19 2018-09-23
485
485
485 България. Проектът има значим потенциал
да допринесе за обогатяване на
международните контакти и партньорства
на българската сцена. Проектът е
Художественият и театрален институт в Прага организира програма с фокус от съвременни театрални представления. Тя е реализирана в сътрудничество с
едни от най-интересните съвременни чешки компании и е предназначена за театрални експерти и професионалисти. Проектът предвижда посещението Асен одобрен за финансиране в пълен
12 Терзиев, театровед и театрален мениджър.
размер.

13

14

15

16

Проектът е добре подготвен и отговаря на
основните изисквания на програма
Мобилност на НФК. Дестинацията обаче не
Фолклорен
Български огън Русия, Чувашка
е приоритетна, а възможностите за
сценичен
Български огън
http://bulgar танцува в
република, град
популяризация и устойчивост на
Танц, Фолклор танц
Сдружение
Сдружение ianfire.com Чебуксери
Чебуксери
2018-06-20 2018-06-27 12145
4000
0 резултатите са сравнително ограничени.
По покана на Министерство на културата на република Чувашия ,Русия, Български огън ще вземе участие в ХХV международен фестивал - Изворите на Русия, Поради лимитираните средства на
сесията, проектът не е одобрен за
с 23 танцьора в три самостоятелни фолклорни концерта.
В програмата са включени танци от всички етнографски области на България.
финансиране.
Участие на
Танцов състав
Илинден в
Международен
фолклорен
Проектът предвижда участие в
фестивал на
международен фолклорен фестивал на
музикалното и
музикалното и танцово изкуство.
танцовото
Предоставената информация за събитието
http://nchpr изкуство
Италия,
е твърде оскъдна, за да се прецени
обработен
НЧ "Просветаosveta1870 Венециански
Венеция, Лидо
обективно неговия обхват и мащаб. Липсва
Фолклор
фолклор
1870" Читалище Читалище .org/
нощи
ди Йезоло
2018-06-18 2018-06-24
7400
3700
0
приложението с информация за събитието.
Тези обстоятелства възпрепятстват
потавянето на висока оценка за творческия
потенциал. Поради ограничените
МФФМТИ Венециански нощи се провежда в Лидо ди Йезоло,Венеция-Италия от 19 до 22.06.С участието си съставът ще увеличи контактите си в
международно културно събитие,ще установи партньорства,ще допринесе за популяризиране на българската култура.С изявите си танцьорите ще спомогнат средства в сесията проектът не е
за поддържане наПИЕСА
националното
самочувствие на българската общност в Театрална
Италия,ще създадат близки отношения с представители на други националности.
одобрен за финансиране.
НА
СТАНИСЛАВ
пиеса
Комисията оценява високо ентусиазма на
А РИЗОВА НАСЛЕДНИКЪТ
кандидата и неговата посветеност на
НАСЛЕДНИК Сдружение Арт
-на
различни благотворителни каузи. В същото
ЪТ Студио
Международния
време предлаганото събитие има по-скоро
Музикална
ТРУПАТА
т театрален
България
Театър
трагикомедия Сдружение
Сдружение
фестивал
Албена
2018-07-09 2018-07-12
9500
2329
0 локален характер и ограничени
възможности за принос към приоритетите
Минчо Карапетков е милионер на смъртно легло. Семейството му с нетърпение очаква да отвори завещанието, но планът им се проваля, когато се появява
на НФК. Поради ограничени средства в
незаконнороденият син на Минчо. Жена му решава да подправи завещанието, но свидетел на това става домашният иконом. Той е съучастник на току-що
сесията проектът не е одобрен за
освободен престъпник. Двамата също имат намерение да ограбят милионера. Следва тайна надпревара между тях и семейството, в която Минчо излиза
победител.
финансиране
Участие на
Градски духов
Потенциалът и възможностите на
оркестър
кандидата се оценяват високо, но
Михаил Биков
същевременно събитието е с локален
НЧ "СТИЛИЯН
към Народно
обхват, предимно курортна програма, без
ЧИЛИНГИРОВhttp://chit19 читалище
процедура по селекция и информация за
Духова
1963"-ШУМЕН
63.weebly.c Стилиян
Музика
музика
Читалище
Читалище om/
ЧилингировДуръс, Албания 2018-06-17 2018-06-21
7162
3500
0 останалите международни участници.
Таксите за участие са твърде високи, а
организаторите не поемат никакви разходи
Проектът е свързан с участието на Градски духов оркестър Михаил Биков в 7-я Международен фолклорен танцов и музикален фестивал DURRES FEST,
на място. Проектът не е одобрен за
Албания. Целта е духовия оркестър да представи чрез своите изпълнения, както културните традиции, така и да ги съчетае със съвременните изпълнения.
Желанието на диригента
и
оркестрантите
е
да
изградят
приятелства
и
установят
дългосрочни
партньорства
със
сродни
колективи.
финансиране.
Единият
проект е
интерактивен
мапинг - т.е.
Аудиовизуални прожекция на
изкуства,
сграда, която
Дигитални
се създава в
изкуства, Нови реално
Полина Петкова
медии
време, а
Герасимова
-

17

-

The Leaving и
Laterna Magica

Рим, Италия

Проектът и събитието имат иновативен и
нетрадиционен характер. Позитивно
впечатление прави подкрепата на програма
Творческа Европа.
2018-06-07 2018-06-11

4000

2590

0
Искана сума надхвърля сумата за
индивидуален кандидат, а няма
пълномощно за кандидатстване като
неформална група. Въпреки тези слабости,
поради високата съдържателна оценка,
проектът е одобрен за подкрепа като
РЕЗЕРВА №3

Проектът и събитието имат иновативен и
нетрадиционен характер. Позитивно
впечатление прави подкрепата на програма
Творческа Европа.
Искана сума надхвърля сумата за
индивидуален кандидат, а няма
пълномощно за кандидатстване като
Двата проекта ще участват на най-големия в света фестивал за прожекции - LPM в Рим, на който се представят участници от над 50 държави, в две различни неформална група. Въпреки тези слабости,
поради високата съдържателна оценка,
категории. За първи път тази година имат категория интерактивен мапинг - както и за първи път в света. Миналата година с направих такъв проект върху
проектът е одобрен за подкрепа като
фасадата на НДК, който беше най-голямата интерактивна инсталация случвала се у нас и сега за първи път има фестивал, на който може да бъде
17 представен.
РЕЗЕРВА №3

Приложни
изкуства

Виляна
Концептуалн Миланова
о изкуство
Миланова

-

-

Нишки

Санкт
Петербург,
Русия

2018-06-30 2018-07-23

5845

575

Арт инсталация изградена от текстилни скулптури, които символизират съзнанието на човек-утопия и хетеротопия едновременно. В пространството на
галерията ще бъдат окачени структури с форма на разплитащи се възли и размери между 40 х 60 см. Възлите са изградени от тел и вълнени нишки.
Всеки възел е малък микрокосмос. Същевременно, разплетените възли са изградени от много заплетени, което е символ на амбивалентния характер на
18 човешката природа.

Важно участие с оглед развитието на
професионалния капацитет на кандидата,
575 както и възможностите за установяване на
международни контакти и партньорства.
Бюджетът е реалистичен. Проектът се
предлага за финансиране в пълен
размер.

Предлаганият форум е нов и неутвърден,
но същевременно мащабен и амбициозен.
Класическа Неотъпкана
Поканените гости са авторитетни
камерна
пътека
музиканти, което е обещаващо по
Музика
музика
Фондация
Фондация
2018-07-30 2018-08-06 10359
4000
2000 отношение съдържателната програма на
събитието. Проектът е одобрен за
финансиране в редуциран вариант,
Неотъпкана пътека е фестивал за класическа камерна музика, чието първо издание ще се състои от 3 до 6 август 2018 г.
поради ограничения в бюджета на
Концертите ще бъдат в село Ковачевица и град Гоце Делчев, съответно в читалище Светлина и Дома на културата. Фестивалът ще събере класически
19 музиканти с многогодишен опит и световна кариера от България и чужбина
сред великолепната
природа на Западните Родопи.
сесията.
Посещение
на
Форумът има висок потенциал за
Форум за
осъществяване на бъдещи устойчиви
сътрудничество
партньорства и съвместни инициативи.
в
Кандидатът е утвърден културен оператор,
изпълнителскит
с богат опит в рамките на съвременната
Културен
Стефан
е изкуства
българска сцена. Поканата към него е в
мениджмънт,
Антониев
между Китай и
Танц, Театър
Щерев
страните от
Chengdu, Китай 2018-06-10 2018-06-15
1348
1300
1300 качеството му на организатор на
фестивалите Антистатик и Нощ на
театрите. Участието му има потенциал да
допринесе за обогатяване на програмите
Форумът, който ще се проведе в Ченду, столицата на провинция Съчуан е организиран от Министерствата на културата и на туризма в Китай, както и от
правителството на провинция Съчуан ще се проведе от 10-15 юни. Той има за цел да обърне внимание на днешното развиетие на музиката, танца, театъра, на тези събития. Проектът е одобрен за
20 представленията за деца, изящните изкуства, както и да насърчи и възможностите за сътрудничество, както и да промотира обмена с България.
финансиране в пълен размер.
Неотъпкана
http://www. пътека, камерна
neoмузика в
с. Ковачевица,
path.com
Ковачевица
гр. Гоце Делчев

Мултижанров
о събитие изложба,
поезия,
Анжела
Интердисципли класическа
Иванова
нарен проект
музика
Димчева

АРКА НА
ИЗКУСТВАТА
СОФИЯ ВИЕНА

Проектът е част от програмата на БКЦ Дом
Витгенщайн-Виена, и е свързан с
Австрия, Виена 2018-10-01 2018-10-05
416
416
0 мултижанрово събитие. Въпреки заявката
за връзка с предаване на
Председателството на Съвета на ЕС,
лимитираните средства по програмата
допускат финансирането само на един
билет от кандидатстващите участници по
Проектът АРКА НА ИЗКУСТВАТА СОФИЯ - ВИЕНА ще открие есенния сезон в БКЦ Дом Витгенщайн - Виена, 2018. На 2.10. 2018 г. ще се състои
проекта. Поради ограничени средства
мултижанрово събитие - изложба на Анастас Константинов , с куратор д-р Райна Дамяни, поетичен рецитал - Анжела Димчева и Катя Кремзер, арии и песни
21 Калина Томова.
проектът не е одобрен за финансиране.

Мултижанров
о събитие изложба,
поезия,
Калина
Интердисципли класическа
Николаева
нарен проект
музика
Томова

АРКА НА
ИЗКУСТВАТА
СОФИЯ ВИЕНА

Проектът е част от програмата на БКЦ Дом
Витгенщайн-Виена, и е свързан с
Австрия, Виена 2018-10-01 2018-10-05
416
416
416 мултижанрово събитие. Поради заявката
за връзка с предаване на
Председателството на Съвета на ЕС, както
и потенциала за установяване на успешни
контакти на младата и талантлива
Проектът АРКА НА ИЗКУСТВАТА СОФИЯ - ВИЕНА ще открие есенния сезон в БКЦ Дом Витгенщайн - Виена, 2018. На 2.10. 2018 г. ще се състои
участничка, проектът е одобрен за
мултижанрово събитие- изложба на Анастас Константинов, с куратор д-р Райна Дамяни, поетичен рецитал Анжела Димчева и Катя Кремзер, арии и песни
22 Калина Томова.
финансиране.
Въпреки позитивната оценка на
намеренията на кандидата, предлаганото
събитие има по-скоро курортен характер,
НАРОДНО
като съдържателното участие се свежда до
Автентичен и ЧИТАЛИЩЕ
БЪЛГАРСКИ
5-10 минути. Организаторите не поемат
обработен
"ПРОСВЕТАРИТМИ В
Република
никакви разходи на място, а изискваните
танцов
1909Г."
ОМИРОВА
Турция, гр.
Фолклор
фолклор
Читалище
Читалище
ТРОЯ
Чанаккале
2018-07-19 2018-07-23
9863
2631
0 такси за участие започват от 90 евро на
човек. Липсва процедура по селекция на
участниците, липсва информация за
останалите участници в събитието.
От 19 до 22 Юли 2018г. ще се проведе Международен фолклорен танцов фестивал в гр.Чанаккале Р Турция.
Фолклорен танцов ансамбъл Български ритми при НЧ Просвета - 1909г. кв.Църква, гр.Перник ще пресъздаде красотата и пъстротата на българските народни Проектът не се предлага за
23 танци в Омирова Троя.
финансиране.
Посещение на
международнот
ФОНДАЦИЯ
о танцово
ЕДНО ЗА
изложение
Поканата е за престижно събитие и
КУЛТУРА И
Internationale
участие, свързано с подготовката на ONE
ИЗКУСТВА
http://onefo Tanzmesse nrw Германия,
DANCE WEEK 2019. Подкрепата за този
Танц
Фондация
Фондация undation.bg в Дюселдорф, Дюселдорф
2018-08-28 2018-09-02
1251
450
450
проект е важна с оглед подготовката на
програмата на Пловдив като Европейска
Tanzmesse в Дюселдорф е най-голямото световно изложение в сферата на съвременния танц. Събитието се провежда веднъж на 2 години и посреща около 1 столица на културата през 2019г. Проектът
900 гости, 800 танцови компании и колективи, институции и изпълнители от над 56 държави. Tanzmesse е място за професионални дискусии, срещи, спектаки, е одобрен за финансиране в пълен
24 презентации на гостуващите артисти и представяне на организации, които се занимават с развитието, финансирането и популяризирането на съвренния танц. размер.

БЪЛГАРСКА
ПОЕЗИЯ В
САЩ - срещи с
поетесата
Виолета
Христова

Въпреки позитивната оценка за
намеренията на кандидата, конкретната
покана не е към участниците, а за издаване
Виолета
на визи – до консулска служба по издаване
Христова
на визи за САЩ. Проектът няма
Литература
ПОЕЗИЯ
Гъркова
САЩ
2018-10-18 2018-10-31
2980
1300
0 институционална обвързаност, както и
потвърждения от локациите, където се
предвиждат представяния. Аргументацията
на пътуването е неубедителна, което прави
Събитието включва поредица от творчески срещи на поетесата Виолета Христова с хора от българските общности във Филаделфия, Ню Йорк и Вашингтон,
проекта необоснован. Проектът не е
САЩ. На тези срещи се предвижда представянето и като автор, редактор и издател на съвременна българска литература. Организатор и домакин на
25 събитието е г-н Ангел Колев и проекта За буквите.
одобрен за финансиране.

Участие на
български
литературоведи
в 11
международен
симпозиум,
посветен на
Иво Андрич Херцег Нови,
Черна гора и
представяне на
преведения на
български език
Андричев
роман На
слънчевата
страна Белград,
Сърбия

Поканата е от Института по славистика,
към университета в Грац. Проектът има и
съдействието на българското посолство в
Черна гора,
Белград. Участието е важно с оглед
Херцег Нови,
българското включване в културния обмен
Роман,
Мира
Белград,
в рамките на западните Балкани. Преводът
Научни
Живодарева
Република
на български език на последния роман на
Литература
доклади
Душкова
Сърбия
2018-10-11 2018-10-16
2671
2671
1200 Иво Андрич е важно събитие за
българската литературна сцена. Предлага
се редуциран бюджет с оглед
11 международен симпозиум на името на Иво Андрич, посветен на романа На слънчевата страна. Участват хуманитаристи - проф. дфн Светлозар Игов, проф. възможностите за осигуряване на порентабилни цени за пътуванията.
Евдокия Борисова, доц. Людмила Миндова, доц. Мира Душкова от Русенския университет, Кадрие Джесур. Екипът планира романът да бъде преведен на
26 български език специално за форума.
Проектът е одобрен за финансиране.

Проектът има значимост с оглед
поддържането на българско участие в
международна мрежа за съвременна
Франция ,гр.
Театър
Авиньон
2018-07-11 2018-07-16
1017
643
450 драматургия. Участието е важно предвид
възможностите за бъдещи партньорства и
копродукции. Проектът е одобрен
зафинансиране с редуциран бюджет,
Проектът съществува и успешно работи у нас повече от 10 години и проявите, свързани с представяне, превеждане , публично четене и поставяне на сцена
произведения на съвременни европейски автори за театър в България и български автори в Европа и гостуване на български спектакъл в Европейски театри поради възможностите за осигуряване
27 осъществявани в рамките и с контактите създадени по проекта - Corps de Textes- предизвиква интереса и вниманието на българските театрали.
на по-ниски цени за транспорт.
Съвремена Румяна
Европейска Николаева
драматургия Тонева

Изящни
изкуства

Рада Дамянова
Якова
-

CORPS DE
TEXTES
EUROPE

-

Кианчано
биенале

Кианчано,
Италия

2018-08-10 2018-08-20

4484

484

Участието ми е по покана от арт директора на Арт Кианчано.
Организира се от музея в Кианчано под патронажа на Асоциация PromoChianciano, Арт галерия Gagliardi, Лондон и ICAC Art Critics. Музеят събира
впечатляващи колекции, представители на модерното изкуство -Тулуз Лотрек, съвременни художници Пабло Пикасо, рисунки на Джорджо Армани и др.
28 120 са артистите от цял свят, които ще участват, с над 300 произведения на изкуството.

Танц

29

Съвременен Атанас
танц
Димитров Маев -

-

American Dance САЩ- Los
Recon 2018Angeles,
ADR
Portland, Seattle

2018-06-06 2018-06-15

2030

1300

Важно участие за млад, утвърждаващ се
български творец в областта на визуалните
изкуства. Проектът има значим потенциал
484 за повишаване на капацитета на
кандидата, както и за представяне на
българско визуално изкуство зад граница.
Проектът е одобрен за финансиране в
пълен размер.
Пътуването е от значение за надграждане
на партньорството между центъра за
1300 съвременен танц Derida Dance Centre и
организацията за разпространение на
съвременен танц от САЩ America Dance
Abroad, като има реална перспектива да
разшири обмена между български и
американски танцови артисти. Проектът е
одобрен за финансиране в пълен
размер.

Пътуването е от значение за надграждане
на партньорството между центъра за
съвременен танц Derida Dance Centre и
организацията за разпространение на
съвременен танц от САЩ America Dance
Abroad, като има реална перспектива да
разшири обмена между български и
Това е интензивен симпозиум, организиран от American Dance Abroad, събиращ програматори в сферата на съвременния танц от цял свят. Те се ангажират с американски танцови артисти. Проектът е
местната общност чрез посещения на представления и репетиции, фокус групи и дискусии с местните лидери от танцовата сцена. Това събитие има за цел да одобрен за финансиране в пълен
29 създаде възможност за обмен на опит между американските артисти и гост-програматорите с цел този обмен да се превърне в дългосрочно партньорство
размер.
Участие на
Ансамбъл
SILAKBO в
Музика,
Ангелинасеминар на
Интердисципли
Огняна Олегова
Accademia
нарен проект
Гочева
Chigiana
Siena, Italy
2018-07-29 2018-08-06
1059
1059
1059 Проектът дава възможност за представяне,
надграждане на творческия капацитет и
разширяване на контактите на млад и
Цел на проекта - да осъществи участието на Ансамбъл SILAKBO в интердисциплинарния семинар на Accademia Chigiana THE UNBRIDLED 21ST CENTURY
интересен екип от музиканти в събитие с
CLARINET.
реномирано международно участие.
Задача - повишаване на личните професионални и артистични способности на членовете на състава и осъществяване на културен обмен.
Проектът е одобрен за финансиране в
Очакван резултат - извеждането на българско културно представяне зад граница и внасянето на външно културно влияние от Запада - Америка и Италия, в
30 България.
пълен размер.
Разкази,
вдъхновени от
картини.
Представяне на
изложба и
http://www.r литературен
useartgaller сборник в град
y.tk
Виена, Австрия Австрия, Виена

Проектът е от значение за надграждане на
партньорството между ХГ-Русе и Виенската
Интердисципли
галерия MAG3 и представяне пред
нарен проект,
австрийската общественост на творби на
Музейна
Културен
утвърдени български художници и техния
дейност
институт
2018-07-01 2018-09-30
4681
1634
700 отклик в разкази на изявени европейски
автори, като има висока художествена
Проектът включва представяне на изложба от фонда на галерията и двуезичен литературен сборник Разкази, вдъхновени от картини в галерията за
стойност. Проектът е одобрен за
съвременно изкуство MAG3, Виена. Събитието ще се открие на 27 август 2017 г. В изложбата участват 21 картини на класически и съвременни български
31 художници, вдъхновили литературните импресии на 17 съвременни писатели от пет европейски държави.
подкрепа с редукция в бюджета.
ОбКИ
Художествена
галерия - Русе
Културен
институт

Проектът допринася за развиване на млада
независима иницитива в Пловдив с
Театър на
http://theate Театър на
откроим профил в сферата на
отговорността
rofresponsi отговорността- България,
съвременния документален и социално
Театър
Сдружение
Сдружение bility.com/ Форум 2018
Пловдив
2018-09-30 2018-10-08
2785
2785
2785 ангажиран театър, като дава възможност и
за обмен на артистични практики между
български и полски артисти в сферата.
Полската театрална организация- Колектив 1а ще представи на пловдивска сцена едно от последните си представления- Делфинът, който ме обичаше. Един Проектът е одобрен за подкрепа в
32 от режисьорите на представлението ще проведе работилница с местни артисти и студенти, работещи в областта на сценичните изкуства.
пълен размер.

Хорово
изкуство

Българска
хорова
класика

НЧ "Искра1860" Читалище Читалище

Популяризиран
е на
българската
хорова класика
на фестивал в
Западните
Черна Гора, гр.
Балкани
Будва

2018-09-21 2018-09-26

4800

3800

Проектът е насочен към популяризиране на български класически хорови обработки на национален фолклор, на композитори от първо и второ поколение
33 композитори на Международния фестивал Будвафест 18 за фолклорна, хорова и модерна музика

Въпреки позитивната оценка на дейността
и намеренията на кандидата, липсва
уверение за представително участие на
кандидата на събитието, което е с изявен
туристически характер. Организаторите не
поемат никакви разходи на място, липсва
0 информация за процедура по селекция на
участниците, както и за останалите
участници във фестивала. Проектът не се
предлага за финансиране.

Международ
ни културни
събития и
процеси,
установяване
на
дългосрочни Сдружение
Интердисципли партньорства ИМЕ
нарен проект
и обмен
Сдружение

Сдружение

Водна кула арт
резиденция 2 Социално
развитие чрез
творчески
практики Среща с
професионална София,
мрежа
България

2018-06-01 2018-06-18

5000

1705

В рамките на новата платформа Водна Кула Арт Резиденция 2 през Юни м. организираме среща в София на професионална мрежа от арт директори,
куратори и мениджъри работещи в престижни културни институции от Европа. Предвидените срещи са от изключителна важност за културния обмен и
35 развитие на средата, както в България така и в Европа.

"Водна кула арт резиденция" е
продължение на дългогодишния фестивал
"Водна кула арт фест" и цели да стимулира
развитието в български контекст на
артистични практики, взаимодействащи си
със социалната среда. Поканени са
1705 значими международни гости от
организации и пространства от
Великобритания и Финландия, които ще
представят своя опит и добри практики за
приложение на социално ангажирано
изкуство и ще установят контакти с местни
артисти и професионалисти. Бюджетът е
реалистичен и проектът е одобрен за за
подкрепа в пълен размер.

Хорът се развива амбициозно, има
успешни международни представяния и
спечелени награди. Събитието, на което е
Международeн
одобрен за участие, е нов фестивал, който
Haродно
хоров фестивал
балансира между високо качество и
читалище
Леонардо да
популярност. Хорът ще изпълни програма
Хорово
"Разум 1883" Винчи,
основно от фолклорни произведения и
Музика, Хорово пеене
гр.Монтана
ФлоренцияФлоренциябългарски църковни песнопения в различни
изкуство
Музика
Читалище
Читалище
Италия
Италия
2018-07-09 2018-07-14
6940
4000
3000 формати, които не само позволяват
представяне на българска хорова
традиция, но и сътрудничество с
международни хорове и диригенти.
Проектът е одобрен за подкрепа с
редукция на бюджета (програмата не
Участие на мъжкия хор при Народно читалище Разум 1883 гр. Монтана с диригент Снежина Георгиева във Втория Международен хоров фестивал Леонардо
може да финансира командировъчни на
35 да Винчи, който ще се проведе от 10 до13 юли 2018 г. във Флоренция, Италия.
шофьори).
Кандидатът респектира със своето
професионално развитие и с високата
Еврохор 2018 оценка, която получава с поканата да
български
участва в концерти на международен хоров
участник в
състав в рамките на Еврохор 2018.
Музика, Танц,
Съвременно Елеонора
Европейския
Хелзинки,
Проектът е безспорно значима
Театър, Хорово хорово
Христова
хоров фестивал Финландия индивидуална изява с потенциал за
изкуство
изкуство
Василева
Европа Кантат Талин, Естония 2018-07-21 2018-08-01
1200
1200
0 бъдещи контакти, но с ограничено
въздействие спрямо приоритетите на
Еврохор е уникално хорово събитие, организирано от ECA - EC всяка година в различна държава от ЕС. За втора поредна година Елеонора Василева е
избрана от комисия и поканена да участва в уникалния по своето естество проект, като представител на младите хорови дейци на България. Основна цел на програмата. Поради ограничените
средства на програмата, не се предлага
Еврохора е да даде възможност на музиканти от различни страни да творят заедно и да осъществяват културен обмен в рамките на различни събития в
36 Европа.
за подкрепа.

Музика

37

Общински
комплекс
Дворец на
културата Перник
Културен
институт

Културен
институт

http://palac
epernik.co Славянски
m/
мостове

Полша, гр.
Биелско - Бяла

2018-05-31 2018-06-05

12980

3000

Професионалният духов оркестър към
3000 ОКДК Перник е поканен за участие в
утвърден и представителен форум в
Полша със състезателен характер.
Пътуването ще допринесе за неговото
популяризиране на международна сцена и
за разширяване на мрежата от контакти.
Проектът е одобрен за подкрепа.

Професионалният духов оркестър към
ОКДК Перник е поканен за участие в
утвърден и представителен форум в
Полша със състезателен характер.
Пътуването ще допринесе за неговото
популяризиране на международна сцена и
По покана от г-н Кшиштов Пшемек - директор на ХV МФ на духовите оркестри Златният тромпет - 2-3 юни 2018 год. в гр. Биелско - Бяла, Полша. Духовият
оркестър към ОКДК гр.Перник ще представи програма с произведения на български, полски и други автори, представяйки се в концерти и паради. Цел на този за разширяване на мрежата от контакти.
37 фестивал е да се достигне дълбочина във всички посоки на духовата музика.
Проектът е одобрен за подкрепа.
Събитието, на което фолклорният
ансамбъл към НЧ Прогрес е поканен, има
основно туристическа насоченост. Липсва
информация за формата на участие на
НЧ ПРОГРЕСФолклор без
Р Македония, гр.
ансамбъла и за програмата на фестивала,
Танц, Фолклор
1936 Читалище Читалище
граници
Охрид
2018-07-02 2018-07-06
3200
3200
0 за да се прецени неговата
представителност. Поради ограничените
До НЧ Прогрес-1936, с. Дражево е отправена покана от Сдружение за народни игри и песни Филиграни гр. Охрид за участие в МФФ Разиграно хоро 2018 от 02 - средства на програмата проектът не е
38 06 юли 2018. Чрез изпълненията си групите ще популяризират богатството българските народни танци извън пределите на България
одобрен за подкрепа.
Танцов ансамбъл "Средец" е поканен от
Община Нюрнберг, с която имат изграден
контакт, да изнесе два концерта пред
широка публика и да осъществи
партньорство и обмен с български
Танцов
Ръка за ръка за
фолклорен състав в града "СамоДиви". Зад
ансамбъл
http://ansa българската
инициативата застава и българското
Музика, Танц,
"Средец"
mbulsredet култура в
Германия,
училище в Нюрнберг. Проектът е от
Фолклор
Сдружение
Сдружение s.com/
Европа
Нюрнберг
2018-06-28 2018-07-05
9130
3900
3000
значение за българската общност в града,
обогатяване на нейното културно
представяне и създаване на връзки и
обмен с местни общности. Проектът е
Проектът Ръка за ръка за българската култура в Европа цели да представи и популяризира народните танци и обреди от репертоара на най - стария самодеен одобрен за покдрепа с редукция в
бюджета поради ограничените средства
ансамбъл - Танцов ансамбъл Средец пред широка аудитория във ФР Германия, да установи дългосрочни партньорства и да продължи сътрудничеството за
39 обмен на културни практики, в контекста на опазването на културното мноогобразие в Европа.
на сесията.
Участие на
спектакъла Аз,
Проектът се състои в гостуване на
Сизиф в
международен куклен фестивал на една от
Международен
успешните през последните години
Куклен
продукции, която представя и развитията в
Куклен
http://www. Фестивал,
съвременния български куклен театър.
театър за
СНЦ "Пъпетс
puppetslab. Дордрехт,
Холандия,
Театър
възрастни
Лаб" Сдружение Сдружение com
Холандия
Дордрехт
2018-08-30 2018-09-02
3044
3044
2000 Творческият екип е постигнал вече
признание и проектът допринася за
популяризирането му на международна
сцена и осъществяване на контакти.
Проектът е одобрен за подкрепа с
Международния куклен фестивал в Дордрехт е създаден през 1970 година от селекционера Дамиет Ван Далсум. Целта на фестивала е да показва всяка
година най-иновативните спектакли от цял свят в областта на кукления театър. Поканата за участието на спектакъла Аз, Сизиф на този форум е висока оценка редукция в бюджета поради възможност
40 за нас и възможност да популяризираме съвременния български куклен театър извън пределите на страната.
за по-изгодни билети.

Музика

СТАРИ
ГРАДСКИ И
ШЛАГЕРНИ
ПЕСНИ

Народно
читалище "П. К.
Яворов-1920"
Читалище
Читалище

С ПЕСЕН В
http://qvoro СЪРЦЕТО И
v.com/
ДУШАТА

Чепеларе,
Кюстендил и
Панагюрище,
Република
България

2018-06-30 2018-10-13

1104

1104

С песен в сърцето и душата цели участието на самодейната Вокална формация Песен жива при Народно читалище П. К. Яворов-1920 в престижни
41 национални фестивали на старата градска и шлагерна песен.

Липсва възможност за пълноценнна оценка
на проекта поради нецялостно попълнен
формуляр. Липсва и покана към кандидата
0 от страна на събитието, като за сметка на
това е приложено негово описание и
регламент за участие. Проектът не е
одобрен за финансиране.

Участие в
международен
проект
http://www.s Симфонични
ofiachambe гласове,
Сдружение rchoir.com/ Словения

СКХ Васил Арнаудов е от най-изявените
български хорове с добро присъствие и на
международната сцена. Проектът е за
негови концерти в рамките на събитие в
Музика, Хорово
Словения, Копер
два града в Словения. Макар и престижно,
изкуство
и Постойна
2018-06-20 2018-05-22
3990
3990
0 събитието е с ограничен мащаб и
възможности за отзвук . Поради
Участие на СКХ Васил Арнаудов в международен проект Симфонични гласове, организиран от Академично дружество на Университета на област Приморска, ограничения бюджет на програмата
проектът е одобрен за финансиране
Словения. Реализирането на 2 концерта в рамките на проекта ще представи българската музикална култура на този висок форум с доказана културна и
42 образователна стойност и ще затвърди сътрудничеството в областта на хоровото изкуство в духа на съвременните европейски ценности.
като РЕЗЕРВА №1.
Софийски
камерен хор
"Васил
Арнаудов"
Сдружение

21 български
града- София,
Пловдив, Варна,
Русе, Бургас,
Стара Загора,
Велико Търново,
Търговище,
Враца, Монтана,
Сливен,
Разград, Шумен,
Международен Перник, Ловеч,
киноГаброво,
литературен
Карлово,
фестивал
Каварна, Видин,
http://www.c Синелибри
Благоевград,
inelibri.com/ 2018
Ахтопол
2018-10-10 2018-10-24

Анимационно
кино,
Документално
кино, Игрално
кино,
Литература,
Музика, Танц,
Театър

"Синелибри" се утвърди като един от найинтересните, бързо развиващи се и
добиващи широка популярност фестивали,
като стимулира едновременно интереса
Кино,
към качественото кино и литература. За
литература,
тазгодишното му издание са поканени
продуцентска Синелибри
поканени пет от най-изявените съвременни
дейност
ЕООД ЕООД
ЕООД
9214
4000
4000
европейски автори за срещи с българската
публика, професионални събития, както и
членове на жури. Проектът е от значение
за развитието на връзките между
българската и европейската културна
сцена. Бюджетът е реалистичен и
Международен кино-литературен фестивал Синелибри 2018 - Финансиране на транспортните разходи на 5-ма гостуващи творци със световно признание проектът е одобрен за финансиране в
писатели, кинорежисьори, сценаристи и продуценти - Иън Макюън, Беноа Жако, Давид Фоенкинос, Херман Кох, Дрор Мишани, във връзка с участието им в
43 събитието, което ще се състои в интервала 10-24 октомври в 21 града в България.
пълен размер.

Музика

класическа
музика

Алегра
Фондация

Фондация

Международен
http://www.i летен фестивал
saи академия
allegra.com Алегра 2018
България, Русе

2018-07-12 2018-07-27 109000

2630

Алегра е проект в сферата на класическата музика, поставил си за цел утвърждаването на град Русе като европейски културен център. Замислен е като
ежегоден летен фестивал, в рамките на който се провеждат камерни и симфонични концерти и майсторски класове. Академията предоставя възможност за
работа със световноизвестни артисти и педагози.
44 Във фестивалната концертна програма като солисти са включени основно преподаватели в академията.

Фестивал "Алегра" има стабилно и
изключително професионално развитие.
Високо се оценява стратегията му в
разработване профила на Русе като
музикален град с европейско значение с
инициативи, подпомагащи
професионалното израстване и
представяне на млади музиканти.
Предстоящото пето издание е със
0 сериозна програма от майсторски класове
и се кандидатства за пътните разходи на
техните водещи. Те обаче предвиждат
платено участие със значителна такса и
поради това са извън приоритетите на
програмата. Проектът не е одобрен за
финансиране.

DocuRCB е програма, която предоставя
менторска и експертна подкрепа на млади
документалисти при финализирането на
ПРОВЕЖДАНЕ
техните филми, единствена с фокус
Сдружение
НА
Югоизточна Европа От значение е за
Балкански
DOCUMENТAR
надграждане на професионалните умения
Документален
http://www. Y ROUGH CUT
на участниците, обмен на опит и подкрепа
Документално
Център
bdcwebsite. BOUTIQUE в
България,
кино
Сдружение
Сдружение com
София
София
2018-06-30 2018-07-02
1978
1978
1500 при реализиране на конкретен творчески
продукт. За провеждане на сесията й в
София се кандидатства за пътните разходи
на двама ментори и един експерт.
Проектът е одобрен за подкрепа с
Docu Rough Cut Boutique е уникална по рода си програма за България и Балканите, посредник в създаването на авторски документални филми. Фокус на
програмата са проекти от Баканите, които се нуждаят от консултация с професионалисти в последната си фаза на производство. Програмата се осъществява редукция в бюджета поради възможност
45 успешно за седма поредна година в сътрудничество с най-големия кинофестивал
Югоизточна Европа, фестивалът в Сараево.
за по-изгодни оферти.
Участие всъс
спектакъл в
Международен
фестивал на
Проектът дава възможност за представяне
Нов български
театралните
на резултатите от учебния процес по
университет
https://nbu. училища Проект Братислава,
Театър
ВУЗ
ВУЗ
bg/
Исjрополитана Словакия
2018-06-07 2018-06-15
4013
3786
2210 театър в НБУ в рамките на селекция на
специализиран студентски международен
фестивал; позволява обмен на практики и
разширяване на контактите на участниците.
Проектът е одобрен за подкрепа с
редукция в бюджета, като се поема
Международният фестивал Проект Истрополитана в Братислава, селектира за 22рото си издание спектакъла на НБУ Ние, Гераците по повестта на Елин
46 Пелин. Участието ще допринесе за популяризирането на българската култура и установяване на дългосрочни партньорства.
груповият транспортен разход.

Народни
Танц, Фолклор, танци,
Хорово
камерно
изкуство
пеене

Народно
читалище
"Пенчо
Славейков
1871" Читалище Читалище

Въпреки позитивната оценка на дейностите
на ТА Трявна и КХ Еуфоника, предлаганото
Хърватия
2018-08-26 2018-08-30
4291
4000
0 събитие има по-скоро туристически
характер, като съдържателното участие се
свежда до 30 минути. Липсва процедура по
селекция на участниците, липсва
информация за останалите участници в
събитието. Проектът не е одобрен за
България е малка и красива страна, с древна култура, която трябва да бъде показана на света. Представянето на българския фолклор от Танцов ансамбъл
47 ТРЯВНА и хоровата ни култура от Камерен хор ЕУФОНИКА на този висок форум е необходимост за популяризирането на сценичните изкуства.
финансиране.
Хореография
и
съвременен
танц,
Стефани
преподавате Димитрова
лска дейност Ханджийска

Феерия от
Трявна

След успешно издържан конкурс, младият
хореограф Стефани Ханджийска е
поканена като ментор в новаторска
образователна програма в няколко града в
Танц
2018-08-11 2018-08-25
1258
1258
1258 Япония. Проектът предоставя възможност
на развитие на професионалните качества,
за споделяне на обучителен опит в
сравнително нова сфера и има потенциал
за изграждане на бъдещи сътрудничества.
Младият български хореограф Стефани Ханджийска е поканена да води хореографски семинар в рамките на H-LAB 2018
- програма за междукултурен обмен, менторство и образование, в която млади професионалисти от различни държави и различни специалности преподават Бюджетът е реалистичен и проектът е
48 на гимназиални ученици в четири града в Япония.
одобрен за подкрепа в пълен размер.
H-LAB House of
Liberal Arts
Education
Токио, Обусе Beyond Borders Япония

Литература

Фондация
"Детски книги"
Фондация

Фондация

Участие на
фондация
Детски книги в
годишната
http://www. среща на
detskiknigi. Европейската
com
мрежа EURead Белгия, Брюксел 2018-10-16 2018-10-19

1621

868

EURead е обединение на европейски организации за насърчаване на четенето, чиято цел е обмяна на знания, опит и идеи сред членовете й, както и
разработване на нови стратегии за насърчаване на четенето. Фондация Детски книги е неин член от 2018 г. Общата среща на EURead ще се състои в
Брюксел 17-19 октомври и ще събере ключови европейски играчи в насърчаване на четенето. Тема ще бъдат моделите за финансиране на четенето и
49 грамотността в Европа.

Музика,
Фолклор

ЖИВКО
СЛАВЧЕВ
ВАСИЛЕВ

-

-

X-ти Световен
фестивал на
флейтата

Аржентина,
Мендоса

2018-09-19 2018-09-23

2232

2232

На Х-ти Световен фестивал на флейтата са поканени най-добрите музиканти от цял свят,изпълнители на различни видове флейти и всеки един от тях
представя своята национална култура. За България е престижно,че сред кандидати от цял свят е избран наш представител.Той ще разкрие пред гостите и
участниците на събитието неповторимия ни фолклор чрез тембровото разнообразие и технически възможности на традиционния български инструмент50 кавала
Исторически
музей
Свиленград
Културен
институт

Кандидатът е една от най-активните
организации за насърчаване на четенето
сред децата, като има поредица от значими
реализирани дейности. Проектът е за
участие на нейни представители на среща
на европейската мрежа EURead за
насърчаване на четенето, на която
кандидатът отскоро е член. Тя предоставя
реална възможност за професионален
обмен, осъществяване на контакти и
стартиране на партньорства за съвместни
434 бъдещи инициативи.Значимостта на
проекта и важността от българско участие
са високо оценени, затова се подкрепя
пътуването на един представител на
Фондация "Детски книги". Проектът е
одобрен за финансиране с редукция в
бюджета.

Предоставената информация за събитието
е твърде обща, за да може да се прецени
неговата представителност и обхват.
0 Участието е със заявка от страна на
желаещите да се представят и е на
доброволни начала. Проектът дава
възможност за индивидуална изява, но е с
ограничено въздействие спрямо
приоритетите на програмата. Проектът не
е одобрен за финансова подкрепа.

Проектът цели осъществяване на
сътрудничество между Свиленградския
Свиленград и
музей и ИЗПМ в Струмица и е от значение
Музейна
Културен
Струмица едно Македония,
дейност
институт
ново начало
Струмица
2018-10-15 2018-10-19
2500
2500
0 особео в контекста на Договора за
добросъседство и приятелство между
Македония и България. Липсва обаче
покана или потвърждение от приемащата
страна. Поради ограничените средства
Установяване на контакти с Института за защита на паметниците на културата и музей в гр. Струмица, Македония, и популяризиране на българската култура и на програмата проектът не е одобрен за
51 изкуство на международно ниво.
финансова подкрепа.

ЕАСА е активна студентска мрежа в
сферата на архитектурата. На нейната
годишна асамблея е поканена българска
делегация, част от която има и
Архитектура,
организаторски функции. Асамблеята
Дизайн,
предоставя възможност за обмена на опит
Интердисципли
в сферата на новите тенденции в
нарен проект,
ЕАСА
архитектурата и образованието, за
Кураторска
БЪЛГАРИЯ
разширяване на мрежата от контакти и
дейност
Сдружение
Сдружение
2018-07-18 2018-06-05
2624
2624
1250 дава добро представителство на
българските участници. Предлагат се за
финансиране пътните разходи на 7 души организаторите и кураторите на ЕАСА
Проектът представлява участие на 22ма български студенти по архитектурата в 38та Европейска Архитектурна Студентска Асамблея в Риека, Хърватска,
Форум и ръководителите на
включваща интердисциплинарни работилници, тематични лекции и презентации и други възможности за културен обмен.
работилници.Проектът е одобрен за
Тази година, ЕАСА България, освен двойна квота на участници в Асамблеята, има и друга функция в събитието - да курира ЕАСА Форум, част от
52 официалната програма.
финансиране с редукция на бюджета.
Втори Форум за
Участие на
ЕАСА България
в 38та
Европейска
Архитектурна
Студентска
Асамблея в
Риека,
Риека,
Хърватска
Хърватска

културно
сътрудничество
в областта на
изкуствата
между Китай и
страните от
Централна и
Чънду, Китай

Аудиовизуални
изкуства,
Дигитални
изкуства,
Музика

Форумът има реален потенциал за
осъществяване на контакти и партньорства
за съвместни инициативи. Кандидатът е
Юлиян Стоянов
представител на звукозаписна компания,
Стоянов
2018-06-10 2018-06-15
1313
1300
1300 която работи с много български музиканти
в полето на класическата музика. Проектът
предоставя възможност за разширяване на
мрежата за нейното разпространение и
популяризиране в Китай и създаване на
Форумът, на който съм поканени да гостувам, се организира от Китай, с цел развитие на културните връзки между домакините и страните от Централна и
условия за обмен. Проектът е одобрен за
Източна Европа. За България, и за компанията 44Мюзик която ще презентирам, представяща повече от 200 от най-известните български класически
53 музиканити, това е изключителна възможност да установим нови контакти и да развием вече съществуващите връзки с Китай.
подкрепа в пълен размер.

Хорово
изкуство

Надежда
Веселинова
Димитрова

Световният
младежки хор в
Китай
Китай

Кандидатът е успешен млад талант в
0 българското певческо изкуство в различни
жанрове и поканата за участие в турне на
Световния младежки хор е безспорно
признание. Но програмата не подкрепя
Надежда Димитрова е единственият представител на България, избран да участва в тазгодишната сесия на Световния младежки хор, която ще се проведе в реализиране на турнета, в това число
участие в тях. Проектът не е одобрен за
Китай през месец юли 2018. Турнето на Световния младежки хор се провежда ежегодно в различни точки на света. В него участват певци от целия свят,
54 селектирани от международно
жури.
финансиране.
Playback
театъринтерактивен
Лидерска
Проектът дава възможност за надграждане
импровизцио
програма за
на професионалния капацитет, обмен и
нен социално Цвета
експерти в
разширяване мрежата от контакти на
ангажиран
Цветанова
playback
Вилянди,
кандидата, която е основна фигура в
Театър
театър
Балийска
театъра
Естония
2018-07-16 2018-05-27
582
582
582 нарастващото движение на Playbackтеатъра в София. Участието й е от
значение и с оглед на предстоящото й
ръководене на европейската среща на
Playback Theatre Gathering и образователни
Playback Theatre Leadership организиран от Center for Playback Theatre, USA е двуседмичен интензивен курс за експерти. Кандидатстват стотици хора от цял
свят, а одобрените участници са 20. Цвета Балийска е единственият българин, който изпълнява условията. Тя е двигател на българското playback движение и инициативи. Проектът е одобрен за
55 e директор на ежегодния BG Playback Theatre Gathering.
финансиране в пълен размер.
-

-

2018-07-03 2018-07-28

1758

1300

Театър

Интерактиве Габриела
н сетивен
Данаилова
театър
Петрова

-

-

Артистичен
обмен с
международна
група от
артисти с
резултат
създаване и
Испания,
представяне на Барселона

2018-06-17 2018-06-27

972

972

Артистичен обмен с международна група от артисти в първата в света театрална компания, която създава и развива съвременния изпълнителски метод сетивен лабиринт - театър, Театъра на сетивата, Барселона, Испания. Като резултат от колаборацията ще бъде създадено и представено интерактивно
56 сетивно представление.

ОБЩО

118300

Проектът дава възможност за надграждане
на творческия капацитет и международния
артистичен обмен на едни от активните
български представители в добиващия все
по-голяма популярност в България сетивен
0 театър, който, от друга страна, не е
основна професионална дейност на
кандидатите. Поради ограничените
средства на програмата, проектът е
одобрен за подкрепа като РЕЗЕРВА №2.

52271

