Списък с резултати по програма „Творческо развитие“ - „Краткосрочни проекти“ 2018
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Жанр

Кандидат

ТЕОДОРА РУМЕНОВА
СИМОВА

Дизайн, Интердисциплинарен проект

Интернет
Страница

-

Име на проекта

Участие във фестивал Torino
Graphic Days 2018

Място на
реализация

Италия,
Торино

Начало

11-10-18

Край

14-10-18

Искана
Общ
Отпусната
сума от
бюджет
сума
НФК

2102

1577

1
Участие в 3 уъркшопа на международно утвърдени студиа в сферата на графичния дизайн, в рамките на фестивала Torino Graphic Days. Фестивалът е международна платформа за визуални
артисти от цял свят, която дава възможност за създаване на дълготрайни професионални връзки и обмен.
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Музика

Камерна
музика

ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА
ЖЕКОВА

-

Участие на Камерен ансамбъл
СИЛУЕТИ в сесия на
Европейската академия за
камерна музика, ECMA - Париж,
Франция

гр. Париж,
Франция

31-10-18

07-11-18

7332

2452

През 2017 г. Камерен ансамбъл СИЛУЕТИ е селектиран след прослушване и е член на Европейската академия за камерна музика ECMA, която осигурява безплатно обучение с едни от найреномираните специалисти в областта на класическата камерна музика в организираните от нея регулярни сесии. Сесията в Париж през месец ноември 2018 г. ще се проведе в Парижката
консерватория, като за участие в нея са подбрани едва осем състава.

Италия,
Сиена

24-07-19

Хърватска Загреб,
Македония Скопие

02-12-18

Проектното предложение е
убедително и представлява участие
на български колектив на
2452
международен форум. Осигурена е
стипендия от организаторите след
селекция. Проектът е одобрен за
финансиране.

Джаз

ГАРАЖ - КОЛЕКТИВНА
Съвременна ПЛАТФОРМА ЗА
хореография НЕЗАВИСИМИ АРТИСТИ
СДРУЖЕНИЕ

-

https://gara
gebg.word Артистични резиденции за
press.com/ Виолетова Кръв

07-08-19

3420

2440

876 Качествено проектно предложение в
сферата на съвременния танц.
Редуцира се недопустимият разход
за дневни. Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран
Артистичният проект Виолетова Кръв е поканен да участва в две творчески резиденции в Скопие - Декември 2018 и Загреб - Февруари 2019. Крайният продукт е хореографска работа, която ще се
представи пред по-широка публика и в двата града, а по-късно и в София
бюджет.
Танц
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Посещение на Летни семинари
2019- Сиена Джаз

Предложението е убедително,
участието ще допринесе за
творческото развитие на кандидата
и ще осигури българско участие на
международнен форум. Проектът е
одобрен за финансиране.

Проектът е за участие в престижно
2440 международно събитие и кандидатът
е преминал през качествена
селекция. Проектът е одобрен за
финансиране.
Летните семинари на Сиена Джаз са най-престижните майсторски класове в областта на джаза в Европа. Виктория Додова е селекционирана за семинарите през 2019 година, където ще има шанса
както да развие професионалните си умения, така и да представи своя опит, силно повлиян от българската музикална култура.
Музика

3

ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА
ДОДОВА

1577

Мотивация за решението

14-02-19

7956

3476
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http://www.i
saallegra.co Музикален фестивал и академия България,
m
Алегра, Русе 2019
Русе

Стойностно проектно предложение
от утвърдена организация,
развиваща дейност извън столицата.
Проектът е одобрен за
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
финансиране.
се провеждат камерни и симфонични концерти и майсторски класове. Академията предоставя възможност за работа със световноизвестни артисти и педагози. Във фестивалната концертна
програма като солисти са включени основно преподаватели в академията.
Музика

класическа
музика

Приложни изкуства

Илюстрации
на детска
ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА
литература ХАРИЗАНОВА

АЛЕГРА ФОНДАЦИЯ

-

Илюстре

Онлайн

12-07-19

27-07-19

82000

4000

4000

15-10-18

19-10-18

945

945

0
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Проектът има за цел да осигури достъп на непорфесионален артист до интерактивен онлайн обучителен курс по илюстриране на детски книжки.
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Русия,
Москва

Love will not tear us apart

София,
България

Предлага се подкрепа с рeдуцирани
недопустими разходи за дневни и
застраховка. Проектът е одобрен
за финансиране с редуциран
Проектът Михаил Чехов е стремеж на творческата амбиция на актьора Яцек Янков в желанието за надграждане на умения и практики в нестандартни и иновативни обучения и път към реализация на
бюджет.
пазарните ниши на театралното и филмово изкуство чрез програмата на Национален фонд култура - Творческо развитие.
Аудиовизуални изкуства, Театър
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Михаил Чехов

Неубедителна художествената
стойност на проекта. Няма
потвърждение за участие и не става
ясно дали има селекция на
участниците или всеки, заплатил
такса, може да се включи. Проектът
не е одобрен за финансиране.

Изящни изкуства

ЯЦЕК ИЛИЕВ ЯНКОВ

илюстрация,
рисуване на
стена и под БОРИСЛАВА ИВАНОВА
директно
КАРАДЖОВА

-

-

01-04-19

02-05-19

30-04-19

01-06-19

4990

4000

3990

4000

Аз, Borislawa Willnevermadeit и сестра ми Михаела, Stalker since 1993, искаме да направим изложба свързана с любовта. Любовта като откриеш първата тръпка, за страданието и силата, която ти
дава по време на една връзка и след това. Също така искаме да е обвързана и с обществото. Да покаже на хората, че трябва да сме по-широко скроени и да се опитаме от време на време да
излизаме от балоните си и че любовтна не е само между мъж и жена.

2620

Въпреки качествата си проектното
предложение не отговаря на
0 изискванията на програмата, тъй
като представлява представяне на
изложба. Проектът не е одобрен за
финансиране.
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Обединено
кралство
Великобрита
ния и
Северна
Ирландия,
гр. Норич

Организация с утвърден авторитет.
Проектното предложение е
убедително, но се налага редукция
Художествен
на разходи за настаняване, които
а
ФОНДАЦИЯ "ЕЛИЗАБЕТ
http://ekf.b Творческа резиденция в Норич,
следва да не надвишават
Литература
литература КОСТОВА" ФОНДАЦИЯ
g/
Обединено кралство
30-09-19
09-10-19
4000
4000
2000
допустимите 20% от общата
стойност на проекта. Проектът е
Eдин български писател или един преводач на художествена литература от бълг. на англ. език ще получи възможност да участва в десетдневен творчески престой в англоезична среда, където
одобрен за финансиране с
осъществи професионални контакти, работи по свои проекти и обогати своите умения. Проектът включва в пряк литературен обмен два творчески центъра, разположени в противоположните краища
редуциран бюджет.
на Стария континент английският град Норич и българската столица София.

Документално кино

АРТХАУС БЛИКБАСТЪРС
ЕООД

Участие на Б. Десподов и П.
Бончев с проекта ОБРАТНО в
тренировъчна програма за
документално кино Лисабон докс Португалия,
14-21 октомври 2018г.
Лисабон

14-10-18

21-10-18

3891

3132

2175
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След кандидатстване бяха одобрени сред повече от сто кандидатури режисьорът Б. Десподов и сценариста П. Бончев с техния филмов прект ОБРАТНО в една от най-престижните тренировъчни
програми за развитие на документално кино в Европа - ЛИСАБОН ДОКС. Престижното събитие организирана от - EDN Европейска Документална Мрежа. По време на 7 дневното събитие
професионалисти в областа ще подпомогнат развитието на документалния проект.

ОБЩО:

30012

18140

Убедително проектно предложение,
преминало през селекция за
участие. Предлага се подкрепа с
редукция на недопустим разход за
дневни. Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран
бюджет.

