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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 1 / 2019 г.“ 
Модул „Професионални културни организации и артисти“

ВХОДЯЩ 
НОМЕР

Област от 
изкуството Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проект

Място на 
реализация Начало Край

Общ 
бюджет

Сума от 
НФК

Отпусната 
сума Мотивация

MOB-126-
1P-19-

IND0956-1

Интердисци
плинарен 

проект

Пърформанс в 
Международен 

фестивал за 
мултимедийно 

изкуство

НИЯ ИВАНОВА 
ПУШКАРОВА -

Участие в 21st International 
Multimedial Art Festival - IMAF 

2019.

Нови Сад, 
Сърбия 01.09.2019 17.03.2019 434 434 0 Поканата е за събитие, което се провежда през м. септември, който е 

извън времевия период на сесията.  Препоръчва се кандидатстване 
на следваща сесия и с по-ниска цена на билет. Проектът не е одобрен 

за финансиране поради липса на средства. 

Фестивала е престижен форум за съвременно мултимедийно изкуство, провежда се ежегодно в Нови Сад и привилча международни творци и създава платформа за обмен на 
прогресивни идеи и практики.

MOB-126-
1P-19-

ORG0963-2

Музика
Класическа 

камерна музика
НЕОТЪПКАНА ПЪТЕКА 

ФОНДАЦИЯ 
http://www.

neo-path.com Камерна музика в Ковачевица
Ковачевица, 
Гоце Делчев 28.07.2019 05.08.2019 11179 5000 2500 Развиващ се фестивал с висока художествена стойност, който 

допринася за децентрализирането на културните събития в страната 
и е от значение за региона. Поради ограничените средства на 
програмата проектът е одобрен за финансиране  с редукция в 

бюджета. 
Неотъпкана пътека е фестивал за класическа камерна музика, чието второ издание ще се състои от 28 юли до 5 август, 2019 година. Репетициите и концертите ще се проведат в 
читалище Светлина, с. Ковачевица, община Гърмен и в Дома на културата, гр. Гоце Делчев. Фестивалът ще даде сцена за изява на български класически музиканти с многогодишен 
опит и световни кариери в Европа и САЩ.

MOB-126-
1P-19-

IND1909-3

Музика -
ЕЛЕНА АНТОНОВА 

ДИКОВА -

Гостуване на пианистката Елена 
Дикова с концерт по повод 10-
годишнина на Мюзикъл Арт 

Студио, музикално училище в 
Сингапур

Сингапур 24.06.2019 09.07.2019 1357 1357 0 Поводът за пътуването е участие в отбелязването на 10-годишен 
юбилей на основано от български музиканти частно училище в 
Сингапур, което е респектиращо постижение. Но обхватът на 

събитието е ограничен, а юбилейни чествания и самата дестинация 
Сингапур не попадат сред приоритетите на сесията. Проектът не е 

одобрен за финансиране.

Концерт по повод честването на 10 годишнината от основаването на Мюзикъл Арт Студио, музикално училище в Сингапур, с участието на пианистите Елена Дикова, доцент в НМА и Иво 
Калчев, професор в Католическия Университет във Вашингтон. Студиото е основано от български професионални музиканти. Гостуването на двамата пианисти популяризира 
българската култура пред по-широка местна публика. В програмата са включени и творби от български автори.

MOB-126-
1P-19-

IND1719-4

Музика Камерна музика
ЛИЛИЯ 

КОНСТАНТИНОВА 
ЖЕКОВА

-

Сесия на Европейската академия 
за камерна музика в Осло, 

Норвегия - пътни разходи на 
членовете на Камерен ансамбъл 

СИЛУЕТИ

гр. Осло, 
Норвегия 24.04.2019 30.04.2019 2356 2356 2356 Проектът подпомага професионалното развитие на млад и успешен 

ансамбъл за камерна музика, създава възможност за обмен с 
европейски състави и за представянето му на международна сцена в 
контекста на престижната селекция на ECMA. Представеният бюджет 

е реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране.
От 2017 г. Камерен ансамбъл СИЛУЕТИ е член, селектиран след прослушване, на Европейската академия за камерна музика, EСMA, която осигурява безплатно обучение с едни от най-
реномираните специалисти в областта на класическата камерна музика в организираните от нея регулярни сесии. Проектът цели да осигури разходите по пътуването на състава за 
неговото участие в ежегодната сесия на EСMA в Норвежката академия за музика в Осло през месец април 2019 г.

http://www.neo-path.com/
http://www.neo-path.com/
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MOB-126-
1P-19-

IND1877-5

Изящни 
изкуства Живопис ВАСИЛ ЖИВКОВ ТЕНЕВ - Самостоятелна изложба Силуети

Словакия гр .
Зволен 03.05.2019 30.05.2019 800 461 0

Нецялостно представен проект, който не дава достатъчно 
информация за домакина на изложбата и обхвата на събитието. 

Поради това кандидатурата е неубедителна и проектът не е одобрен 
за финансиране.Самостоятелна изложба живопис-абстрактни работи правени през последните две години.

MOB-126-
1P-19-

ORG0026-6

Аудиовизуа
лни 

изкуства, 
Интердисци
плинарен 

проект,  
Кураторска 

дейност, 
Културен 

мениджмън
т, Културно 
предприем

ачество

Социално 
ангажиращи 
дейности в 
рамките на 
менторска 
програма и 
творческа 

резиденция

Сдружение ИМЕ 
Сдружение

Водна кула арт резиденция 
менторска програма

София, 
България 01.05.2019 14.09.2019 3114 3114 0 Основното събитие по проекта излиза извън времевия обхват на 

сесията. Препоръчва се кандидатстване на следваща сесия с по-
подробно описание на целите, задачите и съдържанието на 

събитията, в които ще бъдат включени поканените гости. Проектът не 
е одобрен за финансиране поради липса на средства.

Поканените от нас гост ментори са деини в социално ангажиращи практики в Ню Йорк. Чрез нашата покана се надяваме на обмяна на опит с българската артистична среда чрез 
публичните презентации в рамките на резиденцията и изложба представяне организирана от нас в края на Август 2019.

MOB-126-
1P-19-

IND1884-7

Музика
Музикална 

медиевистика
Светлана Емилова 

Куюмджиева

Неизвестен български ръкопис с 
указания за музикални 
изпълнения през XV в.

Финландия, гр. 
Йоенсу 10.06.2019 16.06.2019 2981 1211 1000

Проектът е за участие в представителен международен форум за 
православна църковна музика. Кандидатът е единствен български 

участник с покана, като ще представи важно ново изследване и ще се 
включи в провеждащи се уъркшопи, които дават възможност за 

обмен и за популяризиране на българския принос в тази област.  
Проектът е одобрен за финансиране с редукция в бюджета поради 

ограничите средства на програмата. Представя се български ръкопис с указания за музикални изпълнения през XV в. Указанията са уникални – не са известни по друг извор. Отнасят се до изпълнението на определени 
невмени знаци и знакови комбинации: „треси у гърло“, „треси по-бавно“, „треси по-бързо“, „треси с разлогом“, „с потресением“ и пр.Въз основа на палеографски характеристики и 
приведени исторически факти, се защитава тезата, че тези указания са писани от известния книжовник от XV в. Владислав Граматик, занимавал се и с църковна музика.

MOB-126-
1P-19-

ORG0141-8 

Театър
НОВ БЪЛГАРСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ ВУЗ 

Участие със спектакъл в 
Международен фестивал на 

театралните училища Сеткани-
Енкаунтър, Бърно

Чехия, Бърно 02.04.2019 07.04.2019 14424 4449 3200

Проектът е от значение за професионалния опит на участниците, 
селектирани със спектакъл на утвърден международен фестивал на 

театралните училища. Негова цел е и да се популяризира 
специфичният метод на обучение в Театралния департамент на НБУ, 
насочен към интегриращ театър. Театралният департамент има вече 

опит с фестивала и се набляга на породените от него успешни 
партньорства, както и на потенциала за създаване на нови контакти. 
Поради ограничените средства на програмата проектът е одобрен за 

финансиране  частично в частта за наем на транспорт за превоз на 
декор и участници. 

 Спектакълът Чайка,чайки...Чайката е един от дванайсетте  селектирани в официалната програма на международния фестивала Сеткани-Енкаунтър в Бърно,Чехия. Проектът е 
представителен за образованието по театър в НБУ и за интегрирането на хора с различни възможности в театралния процес. Участието ще допринесе за популяризирането на 
българската култура и установяване на дългосрочни партньорства.

MOB-126-
1P-19-

ORG1015-9

Културно 
наследство

АСОЦИАЦИЯ НА 
РЕСТАВРАТОРИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ 
СДРУЖЕНИЕ 

Представяне на България в 
Европейската конфедерация на 

организациите на реставратори - 
Е.С.С.О.

Загреб, 
Хърватия 01.04.2019 02.04.2019 628 628 628 Проектът е от важно значение за поддържане участието на 

Асоциацията на реставраторите в България в Европейската 
конфедерация на организациите на реставратории и за 

професионалния обмен в сферата. Представя се реалистичен бюджет. 
Проектът е одобрен за финансиране.На 1-ви април 2019 г в Загреб, Хърватия се провежда Общо събрание на Европейската конфедерация на организациите на реставратори - Е.С.С.О. Проектът предвижда участие на 

български представител в това събитие в качеството му на делегат на Асоциацията на реставраторите в България и вицепрезидент на Е.С.С.О. Това ще допринесе за разпространение на 
постиженията в областта на реставрацията у нас и развитие на опазването на културното ни наследство.
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MOB-126-
1P-19-

ORG1912-10

Музика
ЕЙ ВИ ГРУП БЪЛГАРИЯ 

ООД

Концерт на международната 
формация Western Balkans Band 

BG в Античен театър Пловдив 

България, гр. 
Пловдив, 

Античен театър
01.06.2019 01.06.2019 66420 2610 0

Проектът е за концерт на едни от най-известните балкански 
музиканти в Пловдив. В проектната документация отсъства формално 

потвърждение за участие на повечето музиканти и представеният 
бюджет не е достатъчно аргументиран. Макар и част от програмата 

на Пловдив 2019, концертът е с ясна комерсиална насоченост. 
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на средства по 

програмата. 

Концертът на Western Balkan Band BG е част от програмата на Пловдив - европейска столица на културата 2019.
Формацията обединява музиканти от шест държави Теодоси Спасов, кавал - България, Влатко Стефановски,  китара - Македония, Васил Хаджиманов, клавиши - Сърбия, Амар Чешляр, 
барабани - Босна и Херцеговина, Йелена Йовович, вокал - Черна гора и Дритан Хекурани, бас китара - Албания.

MOB-126-
1P-19-

ORG0929-11

Танц
Съвременен 
танц и 
пърформанс

Номад Денс Академи 
България

Гостуване на международни 
артисти на XII Международен 

фестивал за съвременен танц и 
пърформанс Антистатик

България, 
София 09.05.2019 21.05.2019 3772 3772 3772

"Антистатик" е утвърден фестивал за съвременен танц и пърформанс 
в София. Проектът е за гостуване в рамките на 12-тото му издание на 

международни артисти с представления, които показват нови и 
различни посоки в развитието на този вид изкуство. Представен е 
икономичен и реалистичен бюджет предвид броя на артистите и 
различните дестинации, от които пътуват. Проектът е одобрен за 

финансиране.

Гостуване на международни артисти на XII Международен фестивал за съвременен танц и пърформанс Антистатик с представленията: The third dance – Израел, Exploded goo- Германия, 
Tonight I celebrate- Словения

MOB-126-
1P-19-

IND1930-12

Музика
джаз и 

импровизацион
на музика

ПЕТЪР ЯВОРОВ 
ДИМИТРОВ

Участие на Петър Димитров в 
международното жури на 

конкурса Jazz in the Park, Клуж, 
Румъния 

Клуж, Румъния 03.05.2019 06.05.2019 596 596 200
Участието на Петър Димитров в жури на конкурса Jazz in the Park в 

Клуж е важно за неговата професионална дейност като организатор 
на сходен фестивал в София. Събитието дава възможност за 

разширяване на неговите контакти и за опознаване работата на 
участващите артисти, като създава реална предпоставка за бъдещи 

сътрудничества. Дестинацията предполага по-икономичен транспорт. 
Проектът е одобрен за финансиране  с редукция в бюджета. 

Конкурсът Jazz in the Park в гр. Клуж, Румъния е международен форум за среща на млади артисти, фестивални директори и културни мениджъри от цяла Европа с над 100 участници. 
Организаторите отправят покана за първо българско участие в международното жури към Петър Димитров. Целите са запознаване с творчеството на участниците и разширяване на 
контактите с чуждестранни културни мениджъри и потенциално сключване на партньорства с техните организации.

MOB-126-
1P-19-

ORG0131-13

танц
БРЕЙН СТОР 
ПРОДЖЕКТ 
ФОНДАЦИЯ

Участие на международна 
конференция Life Long Burning, 

Стокхолм

Стокхолм, 
Швеция 03.06.2019 06.06.2019 858 858 858

Проектът убедително представя целите и съдържанието на 
конференцията Life Long Burning и нейната насоченост към създаване 
на партньорства между европейски артисти и организации в сферата 
на съвременния танц. Вили Прагер и Ива Свещарова  са поканени да 
покажат своята артистична и организационна работа пред значими 
международни участници, както и да участват в работните сесии. 

Проектът е от значение за активното включване на български 
представители на съвременния танц в европейските процеси. 
Представеният бюджет е реалистичен. Проектът е одобрен за 

финансиране.

Участие на Ива Свещарова и Вили Прагер на международната конференция Life Long Burning. Събитието включва лекционни панели, дискусии, кръгла маса и представления на 
специално поканени артисти.

MOB-126-
1P-19-

IND1921-14

Театър
АЛБЕНА 

КОСТАДИНОВА 
ТАГАРЕВА

Участие на Албена Тагарева в 
Театрален Showcase TheATRIUM 

2019, Клайпеда, Литва

Клайпеда, 
Латвиа 21.05.2019 26.05.2019 590 590 590 Проектът дава възможност на активен театрален критик и мениджър 

да опознае актуалните тенденции на театъра в Литва. Форумът е 
представителен и проектът съдържа потенциал за създаване на 

мрежа от контакти и за иницииране на обмен с театрални 
професионалисти от тази страна.  Проектът е одобрен за 

финансиране.Албена Тагарева е поканена да вземе участие в театралния showcase TheATRIUM 2019, 21 - 26 май, Клайпеда, Литва. Това е единственият форум в тази част на страната, който събира 
най-интересните и иновативни продукции през последните няколко сезона дело на най-големите литовски режисьори.
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MOB-126-
1P-19-

ORG1882-15
Литература

ФОНДАЦИЯ ПАМЕТ 
ФОНДАЦИЯ

РОДОПСКИЯТ ВЛАСТЕЛИН - Пътуваща 
изложба във връзка със 100 години от  

рождението на Николай Хайтов България, чужбина

10.04.2019 10.12.2019 2000 1600 800
Комплексен проект с множество дейности във връзка с честването на 

100 години от рождението на Николай Хайтов в няколко български 
града и в Малта. В проектната документациа лиспва потвърждение от 

страна на домакините на част от дейностите, някои от които  
надхвърлят програмния период на сесията. Проектът е одобрен за 

финансиране в частта за пътуването за предвидените събития в 
Малта и за изложбите, за които е налично потвърждение и попадат 

във времевия обвхват на сесията (Пловдив, април-май).
Творческият принос на Николай Хайтов в духовната съкровищница на българската култура, през литературното му творчество, присъствието му в българския театър и българското кино. Портрет на писателя 

и неговото творчество, презпогледа на неговите връстници творци и  съвременния прочит на младите творци - художници, резбари, скулптури, писатели.

MOB-126-
1P-19-

ORG1905-16

графика

ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ "СТАНИСЛАВ 
ДОСПЕВСКИ" - 
ПАЗАРДЖИК 
КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

Изложба  Георги Герасимов - 
неизвестният график Чехия, Прага 06.05.2019 31.05.2019 4922 859 859

 Ценен проект за изложба на един от българските майстори-графици 
Георги Герасимов в Българския културен институт в Прага. Той 

демонстрира традициите на културните връзки между двете страни и 
популяризира пред съвременната публика в Прага значим български 

художник, свързан с Чехия. Бюджетът е реалистичен и подготвен 
спрямо изискванията на програмата. Проектът е одобрен за 

финансиране.Художествена галерия  Станислав Доспевски, гостува на Български културен институт в Прага с изложбата  Георги Герасимов  -  неизвестният график.

MOB-126-
1P-19-

IND1893-17

Изобразите
лно 

изкуство

АЛБЕНА ПЕТРОВА 
МИХАЙЛОВА

Изложба Поколениe между 
ентусиазъм и разруха, Българско 
съвременно изкуство 1989-2019

Базел, 
Швейцария 05.06.2019 16.06.2019 19037 5000 3800 Проектът дава видимост на съвременно българско изкуство, 

представено от утвърдени и млади автори, на престижно 
международно изложение и пространство в Базел. Поради известна 

неяснота в представения бюджет около посочените разходи за 
локален транспорт,  проектът е одобрен за финансиране  в частта за 

самолетните билети на артистите и за транспорт на творбите. Изложбата Поколениe между ентусиазъм и разруха, Българско съвременно изкуство 1989-2019, е извънреден гост в програмата на ЛИСТЕ19 - едно от най-реномираните световни 
изложения за съвременно изкуство. Провежда се ежегодно в Базел, Швейцария. Изложба на Българско съвременно изкуство се показва за първи път на ЛИСТЕ. Поканени са за участие 
група Жените на Ръба и 4 млади автора от Пловдив.

MOB-126-
1P-19-

ORG0205-18

Кино VIP MEDIA FILM ЕООД 

Представяне на филма 8 минути и 
19 секунди по Г. Господинов на 

Фестивала на българското кино в 
Прага и среща на публиката с част 

от авторите

Прага, Чехия 11.04.2019 14.04.2019 1 250 430 430
Проектът дава възможност за среща на професионалните гости и 

публиката на Фестивала на българския филм в Чехия с представител 
на екипа на един от най-успешните нови български филми, като 

допринася за неговото популяризиране. Представеният бюджет е 
реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране.

Прожекция на филма 8 минути и 19 секунди на 12.04.2019 в кино Lucerna в Прага, в рамките на 11-то издание на Фестивала на българския филм в Чехия. След прожекцията на филма 
среща на публика с продуцента и един от режисьорите на филма. 

MOB-126-
1P-19-

ORG0079-19

Кино ЕЛЕВЪН ТУЕЛВ ЕООД
Международен филмов фестивал 

Бургас 2019
България, 
Бургас 19.07.2019 25.07.2019 893 893 590

Междунаодният кино фестивал в Бургас е от важните кино форуми с 
конкурсен характер в страната. Проектът е за покриване на пътни 
разходи за египетския режисьор Шериф Елбенадри като член на 

журито на негото 4-о издание и за режисьора Бани Кошнуди 
(Иран/Франция), чийто филм ще бъде представен на фестивала. В 
проектната документация липсва потвърждение от страна на Ш. 
Елбенадри, не е достатъчно ясна и аргументацията за вътрешния 

транспорт. Проектът е одобрен за финансиране  в частта за 
самолетния билет на Бани Кошнуди.  

еждународен филмов фестивал Бургас има за цел да развие устойчива платформа за представяне на игрални  филми, запознавайки публиката със съвременното киноизкуство.
Основна мисия на Фестивала е превръщането на Бургас в притегателен център за срещи на кинодейци и киномани с цел провокиране на междукултурен диалог.
Фестивалът има конкурсен характер и се оценява от международно жури. Събитието е със свободен вход.
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MOB-126-
1P-19-

IND0032-20

Изящни 
изкуства Инсталаця

Радина  Георгиева  
Стоименова - Hiding the Invisible

Наканоджо, 
Япония 15.07.2019 04.08.2019 1500 1500 1500 Проектът е свързан със създаване на художествена творба от 

българската художничка Радина Стоименова в рамките на арт 
биенале в японския град Наканоджо във взаимодействие с местните 

жители, като се предвижда и творческо ателие с деца. Към артистката 
е отправена специална покана за участие, а престижното събитие 

дава широка видимост на нейната работа с траен ефект. Бюджетът е 
реалистичен и подготвен спрямо изискванията на програмата. 

Паметта на местата е отправна точка в творчеството на Радина Стоименова. Всяка област има свои разкази за приказни същества и същевременно - в отдалечени места могат да се 
открият мотиви, които да накарат чужденеца да се почувства като у дома си. Радина ги търси с помощта на местното население, следвайки разказите на хората. Скулптурите, направени 
от папие маше и природни материали се превръщат в смесица между лични и местни легенди. 

MOB-126-
1P-19-

IND1430-21

Кино игрално кино
Андрей Андреев 

Хадживасилев -

 Участие на СЛУЧАЯТ КЮРИ в 14ти 
Международен фестивал за 

детско и юношеско кино в Бусан, 
Южна Корея

Южна Кореа, 
Бусан 09.07.2019 15.07.2019 1646 1500 1500

Проектът дава възможност за представяне  на нов български игрален 
филм за деца на мащабен международен фестивал за детско и 

юношеско кино в Южна Корея. Андрей Хадживасилев като негов 
режисьор ще участва в среща с публиката, в семинар за 

надграждаждане на професионални умения и като лектор. Проектът 
е от значение за кариерното развитие на кандидата и за създаване на 

нови контакти, които биха допринесли за разпространението на 
филма и за намирането на партньори за реализацията на следващия 
му филм. Бюджетът е реалистичен и подготвен спрямо изискванията 

на програмата. Проектът е одобрен за финансиране.

Реализирайки детския игралния филм СЛУЧАЯТ КЮРИ, най-важни за мен са срещите с малките зрители и тяхната обратна връзка. Фестивалът в Бусан, Южна Кореа е един от най-
големите и развити форуми за детско кино на територията на Азия. Участието ми в него ще отвори много възможности за бъдещи прожекции на филма СЛУЧАЯТ КЮРИ, както и 
намиране на потенциални международни партньори за реализирането на продължението СЛУЧАЯТ ТЕСЛА, по което вече работя.

MOB-126-
1P-19-

IND1430-22

Изящни 
изкуства

Графика, арт 
книга.

Александра  
Александова 
Димитрова

-

 Графични транформации II. 
Съвременна българска графика и 
арт книга. Дигитални и хибридни 

графични техники.

Люблин и 
Варшава, 
Полша

17.05.2019 23.05.2019 5000 1775 0
Липсва конкретика в детайлното представяне на проекта - не са ясни 
неговите цели, както и в какво се състои индивидуалното участие на 

всеки от студентите. Не е представен подробен и аргументиран 
бюджет. Проектът не е одобрен за финансиране.

Графични транформации II. Съвременна българска графика и арт книга е мащабен кураторски проект с автор и куратор д-р Снежина Бисерова и ръководител на неформална група 
студенти от НХА - Александра Димитрова.

MOB-126-
1P-19-

IND1939-23

Игрално 
кино

Владимир Николаев  
Люцканов -

Представяне на филма 8 минути и 
19 секунди на Фестивала на 

българското кино в Прага и среща 
с публиката на част от авторите

Прага, Чехия 11.04.2019 14.04.2019 1250 430 0 В същата сесия на "Мобилност" вече е подкрепена друга кандидатура 
на представляващата организация "VIP MEDIA FILM" отново свързана 
с представянето на филма "8 минути и 19 секунди" на Фестивала на 
българското кино в Прага. Некоректно е подаден един и същ проект 

чрез две различни представляващи лица и така са нарушени 
условията на програмата. Проектът не е одобрен за финансиране.

Прожекция на филма 8 минути и 19 секунди на 12.04.2019 в кино Lucerna в Прага, в рамките на 11-то издание на Фестивала на българския филм в Чехия. След прожекцията на филма 
среща на публика с продуцента и един от режисьорите на филма. 

MOB-126-
1P-19-

IND1840-24

Приложни 
изкуства керамика

Маргарита Иванова 
Григорова -

Участие на Маргарита Иванова и 
Спас Киричев в 16-ти 

Международен пленер по 
керамика АРТ-ЖИЖАЛ 2019 г., гр. 

Бобруйск, Република Беларус.

Република 
Белорус, гр. 

Бобруйск
15.07.2019 09.08.2019 1056 1056 0 Описанието на събитието е неубедително и не представя достатъчно 

силни аргументи за това защо то е значимо. Липсва потвърждение от 
страна на организаторите, че участниците попадат във финалната 

селекция и са включени в тазгодишната програма на Международния 
пленер по керамика "АРТ-ЖИЖАЛ". Въпреки това комисията оценява 
качествата на проекта и поради този факт се предлага като РЕЗЕРВА.  
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на средства.

Участието на изтъкнатите български художници Маргарита Иванова и Спас Киричев в 16-ти Международен пленер по керамика АРТ-ЖИЖАЛ 2019 г. в  гр. Бобруйск, Република Беларус 
е по специална покана от страна на организаторите. В самия пленер участват 21 професионални белоруски и чуждестранни художници-керамисти. Нашите творци ще популяризират 
българското изкуство. 



6

MOB-126-
1P-19-

ORG0311-25

Интердисци
плинарен 
проект, 
Танц, 
Театър

ФОНДАЦИЯ "ВИА ФЕСТ 
- МЕЖДУНАРОДЕН 
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 
"ВАРНЕНСКО ЛЯТО" 
Фондация

http:
//viafest.org/

Гостуване на спектакъла 
ХУМАНОПТЕР на Компания La 

Main de l homme - Франция

България, 
София и Варна 01.06.2019 12.03.2019 6779 4983 4983 МТФ "Варненско лято" и "Световен театър" са утвърдени форуми от 

национално значение. Гостуването на Компания "La Main de l'homme" 
в двата града - Варна и София, ще даде възможност на българската 

публика да се докосне до иноватична сценична форма чрез 
спектакъла "Хуманоптер". Проектът е одобрен за финансиране.

Един от основните приоритетите на Фондация ВИА ФЕСТ е стимулиране на международния творчески диалог и обмен на театрален опит, чрез представяне на иновативни сценични 
форми. Хуманоптер е оригинален спектакъл, визуална и ритмична партитура за седем жонгльори.

MOB-126-
1P-19-

IND1890-26

Културна 
антрополог

ия

Бистра Кунчева 
Писанчева -

Участие в Биенале на 
съвременната дантела и 

текстилните изкуства с изложбен 
щанд. Провеждане на стаж и 

демонстрации. Проучвания за 
дисертационен труд

 Франция, град 
Арланк 11.06.2019 19.06.2019 1200 970 970

Проектът е свързан със съхранението и развитието на знания в 
сферата на текстилните изкуства. Участието в това събитие е 

потенциално за установяване на партньорства и осъществяването на 
бъдещи проекти с цел културен обмен. Българските занаятчийски 
традиции ще бъдат представени в една тясна и специализирана 

сфера - тази на дантелиерството. Проектът е одобрен за 
финансиране.Участие в Биенале на съвременната дантела и текстилните изкуства в Музея на дантелата гр. Арланк, Франция. Представяне на индивидуални разработки. Събиране на теренен 

материал и
проучване за обогатяване на дисертационен труд. Споделяне на начини за персонализиране на моделите, срещи с нови публики.

MOB-126-
1P-19-

ORG1083-27

Театър

КУКЛЕН ТЕАТЪР 
"ГЕОРГИ МИТЕВ-
ЖОРО"-ЯМБОЛ 

Културен институт

http://www.
yambolpuppe

t.com

Международен фестивал на 
Куклените театри и театри Синтез 

КУКАРТ  Санкт Петербург

РУСИЯ, САНКТ 
ПЕТЕРБУРГ 25.06.2019 30.06.2019 10500 3444 3444 Участието на Ямболския театър в престижния фестивал "КУКАРТ" е 

възможност да бъде представено българското куклено-театрално 
изкуство в международен контекст. Програмата е разнообразна, 

участниците са от различни краища на света - средата създава 
предпоставки за установяване на бъдещи творчески партньорства и 

обмен на опит за съвременните куклено-театрални практики. 
Проектът е одобрен за финансиране.

Международен фестивал на Куклените театри и театри за Синтез КУКАРТ Санкт Петербург. Мисията на фестивала Кукленият театър  един за всички. Провежда се от 1993 г. Фестивалът 
се открива на 22 юни 2019 г. паметен ден за Петербург и Русия. Открива се от Председателя на Организационния комитет на фестивала- нар.артист на Русия Владимир Машков.

MOB-126-
1P-19-

ORG0841-28

Литература
Художествена 
литература Колибри ООД

http://www.
colibri.bg/

Представяне на книгата на Мария 
Касимова-Моасе Балканска 

рапсодия в Турция
Истанбул 10.05.2019 11.05.2019 1260 860 470

Представянето на книгата "Балканска рапсодия" в Турция е 
възможност за авторката му Мария Касимова - Моасе да достигне до 

мултикултурна публика. Това създава и добри предпоставки за 
развитието на българската литература, която да бъде забелязана и 

чрез други български автори. По този начин се насърчават и младите 
писатели да работят в посока на международна реализация.  

Проектът е одобрен за финансиране с редукция на бюджета.

Проектът включва две ключови събития, които ще се състоят на 10 и 11 май 2019 г. в Истанбул с участието на Мария Касимова-Моасе, автор на романа Балканска рапсодия, и Кремена 
Димитрова, директор Комуникации и събития и ПР на проекта. Събитията се осъществяват по покана на Посолството на Република България в Анкара. На срещите ще присъстват 
потенциални издатели, специализирани медии, местни творци и интелектуалци и др.

MOB-126-
1P-19-

ORG0601-29

Дизайн, 
Изящни 

изкуства , 
Интердисци
плинарен 

проект

моден и 
текстилен 

дизайн

"ИВАН АСЕН 22" 
концептуална 
дизайнерска 
платформа и 
Фондация за 

представяне и 
подкрепа на 
съвременни 

дизайнери Фондация

FUSION FASHION
Испания, 
Барселона 28.05.2019 02.06.2019 884 884 0

Проектът представя иновативна работа както в създаването на 
дизайнерските модели, така и в качеството на материалите, които са 

използвани за създаването им. Възможността, която е предложена на 
двете дизайнерки, е по-скоро с комерсиални цели, а те са в разрез с 

целите на програмата. Комисията оценява високото качество на 
работа, както и смислената и задълбочена концепция, но предвид 

крайната цел не би могла да подкрепи проекта. Проектът не е 
одобрен за финансиране. 

FUSION FASHION е проект на модния дизайнер Нели Митева в сътрудничество с пловдивския текстилен дизайнер Динка Касабова. Изложбата ще съдържа дизайнерски модели, 
създаден със специално проектирани за проекта и отпечатани върху платове авторски текстилни десени-съчетание между африкански и български мотиви. Готовите работи ще бъдат 
показани в шоурум КОЛИБАНТАН в Барселона през май 2019 г.
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MOB-126-
1P-19-

ORG0034-30

Театър
ТЕАТРАЛНА 

РАБОТИЛНИЦА 
СФУМАТО Друга П.Ф.

http://www.
sfumato.info

Участие на спектакъл Раната 
Филоктет във фестивал Domino 

Pubblico Рим
Рим Италия 14.06.2019 17.06.2019 1710 1710 1000

Участието на спектакъла "Раната Филоктет" във фестивала "DOMINIO 
REPUBLICO" е както потенциална възможност за младия екип да бъде 
селектиран от други театрални форуми, така и за установяването на 
трайни партньорства с международни артисти. Българските творци 

ще обменят опит със свои чуждестранни колеги, както и ще се 
запознаят отблизо със съвременни театрални практики. Проектът е 
одобрен за финансиране частично, тъй като има възможност за по-

бюджетно пътуване.
Проект Раната Филоктет във фестивал DOMINIO PUBBLICO  Рим е реален принос на младите български творци на възраст до 30 години в европейския креативен процес. Проектът 
изследва съпротивата на тялото срещу насилието на текста, фиксираща се върху кодове, които предизвикват и или са предизвикани от механизмите на демагогията, популизма и 
постистината. Представяне на  алтернативен факт  или как да лъжеш  без да лъжеш. 

MOB-126-
1P-19-

IND1474-31

Интердисци
плинарен 
проект

Фестивал
Анжела  Иванова 
Димчева - Българска душа на Святата земя

Град Бат Ям - 
Израел 27.05.2019 31.05.2019 703 703 0

Не е представено конкретно описание на програмата на събитието. 
Потенциалът за създаване на контакти е силно ограничен. Стеснен е и 

кръгът на аудиторията. Проектът не е одобрен за финансиране.Българска душа на Святата земя е фестивал на българската култура в Израел. Провежда се за пети път. Цел -връщане към българските корени чрез различни жанрове на изкуство. Ще 
участват  Етиен Леви, Дони, Нети, С. Владов, Г. Константинов, А. Димчева, Райна  Дамяни,  Д. Кюркчиева и фолклорни състави.

MOB-126-
1P-19-

IND1314-32

Танц
Хореография и 

съвременен 
танц  

Стефани Димитрова 
Ханджийска -

ATLAS - обучителна програма за 
хореографи на фестивала 

ImpulsTanz 2019
Виена, Австрия 12.07.2019 12.02.2019 239 239 239

Стефани Ханджийска е утвърден артист, многократно селектиран за 
участие в престижни форуми. ImPulsTanz е най-големият фестивал за 

съвременен танц в света, а участието в програмата ATLAS e 
възможност както за развитие на творческите умения на артистите, 

така и за създаването на устойчиви партньорства.  Проектът е 
одобрен за финансиране.

ATLAS - create your dance trails е обучителна програма за млади хореографи в рамките на престижния фестивал за съвременен танц ImPulsTanz. В рамките на нея те разработват свой 
собствен хореографски проект, който представят публично в края на фестивала. Стефани Ханджийска е селектирана за участие в АTLAS и ще участва в програмата като стипендиант в 
програма Хореография на Национална Стипендия С Усилия Към Звездите. 

MOB-126-
1P-19-

ORG1928-33

Театър

първата 
резидентна 
програма за 
театрали и 

драматурзи в 
София

Сдружение "Радар 
София" Сдружение

http:
//radarsofia.

org/
Драма пакт София, Бълария 01.06.2019 14.03.2019 13070 1200 1200 Чуждестранните драматурзи имат богат опит в работата си с творци 

от целия свят и в този ред на мисли предоставят възможност за ценни 
контакти и формиране на нови дълготрайни партньорства. Проектът 
"Драма пакт" представя визия за устойчиво развитие, като активно 

включва в дейностите си работа с млади драматурзи и 
разширяването на драматургичното многообразие чрез 

запознаването на културни оператори с чуждестранни пиеси. 
Проектът е одобрен за финансиране.Резидентна програма в София за значими чуждестранни драматурзи, които ще проведат обучителни семинари и ще осъществят контакти с местната сцена с цел дълготрайни творчески 

партньорства. Имаме подкрепа от Столична община, Британски съвет и Гьоте институт, но липсват средства за пътните на госта ни Жанг Шиен, един от най-ценените дисиденти в 
китайския театър, разработил собствен метод, който той ще представи за първи път пред българска публика.
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MOB-126-
1P-19-

ORG1101-34

Интердисци
плинарен 
проект

180 Градуса 
включва 
съвременна 
класическа и 
експериментал
на музика, 
съвременнен 
танц, 
експериментале
н театър, 
визуални 
изкуства и 
архитектура.

Фондация 180 Градуса 
- лаборатория за 
иновативно изкуство 
Фондация

https://www.
180-degrees.
org/

180 Градуса - лаборатория за 
иновативно изкуство

София, 
България 20.07.2019 26.07.2019 15683 4208 0

Фестивалът има потенциал да се превърне в събитие, което носи 
осезаемо разнообразие в културната среда в София. На този етап 

липсва убедително представяне на програмата. Няма информация за 
артистите, които ще се включат във фестивала, не е аргументирано 

защо е значимо тяхното присъствие. Липсва и потвърждение от 
самите гости, че ще вземат участие във фестивала. Комисията 
оценява креативния профил на платформата, но конкретната 

информация е дефицит в описанието на проекта. Проектът не е 
одобрен за финансиране.

180 градуса е едно от най-иновативните събития за съвременно изкуство, случващи се в България. 180 градуса е не само фестивал, но и платформа-лаборатория за съвременна музика, 
танц, театър и дизайн. 180 градуса е експеримент, който провокира изкуството, публиката, артистите и пространството.

MOB-126-
1P-19-

ORG1489-35

Интердисци
плинарен 

проект,  
Театър

Театър на 
отговорността  

Сдружение

http:
//theaterofre
sponsibility.

com/

Пловдив Каравана 2019
Пловдив, 
България 01.06.2019 10.06.2019 2323 2323 0 Кандидатстването за средства е свързано с осъществяване на 

дейности от продукционен период. Въпреки че събитието е свързано 
с приоритета за "Пловдив - европейска столица на културата", то не 

попада в обхвата на целите на програмата. Проектът не е одобрен за 
финансиране.

Пловдив Каравана 2019 е проект, част от програмата на Пловдив -Европейска столица на културата 2019. В него участват 13 творчески компании от CITI- INTERNATIONAL CENTER FOR 
TRAVELLING THEATERS. Целта на проекта е да се случат творчески и образователни срещи, и да се изследват нови художествени области.

MOB-126-
1P-19-

ORG0779-36

Театър

Театър, куклен 
театър, 

движенчески 
театър

Столичен куклен 
театър Културен 

институт

https://www.
sofiapuppet.

com/

Участие на спектакъла Игра на 
въображение на Столичен куклен 

театър в официалната вечер за 
закриване на европейския проект 

TIP Project в град Порто, 
Португалия

град Порто, 
Португалия 12.07.2019 15.07.2019 15050 5000 2500

Спектакълът "Игра на въображението" е селектиран и включен в 
програмата на официалната церемония по закриване на европейския 
проект TIP в Порто. Към екипа на СКТ е отправена официална покана 

за участие. Българската продукция ще представи иновативни и 
съвременни куклено-театрални практики в международен контекст. 
Проектът е одобрен за финансиране частично,поради недостиг на 

средства.Спектакълът Игра на въображение ще участва в програмата за закриване на европейския проект TIP която ще се проведе от 12 до 15 юли в Порто, Португалия. Поканата към Столичен 
куклен театър идва от португалската асоциация AE20 . Представлението Игра на въображение ще се играе на 12 юли от 11.00 и 19.00 ч. на сцената на Общински театър Константино 
Нери в гр. Матушиньош. 

MOB-126-
1P-19-

ORG0312-37

Анимацион
но кино

Продуциране и 
копродуциране 
на 
анимационни 
проекти - 
късометражни, 
пълнометражни 
и серийни 
формати.

Зографик филм  ЕООД
http:
//zographic.
com/

Участие на професионален форум 
за анимационно кино от 

Централна и Източна Европа в гр. 
Требон, Чехия

Вишеград, 
Чехия 06.05.2019 09.05.2019 722 722 722

Участието на компания "Зографик филм" в професионалния форум за 
анимационно кино във Вишеград е свързано с представянето на най-

новия им проект "Бисквитковците" и търсене на варианти за неговото 
реализиране. Форумът дава потенциални възможности за бъдещи 
партньорства и финансиране на проекти. Екипът представя съвсем 

конкретно и детайлно предложението си за реализирането на 
анимационния филм. Представеният бюджет за покриването на 

пътните разходи е реалистичен. Проектът е одобрен за 
финансиране.Участие с презентация на проект на Форумa за анимационно кино от Централан и Източна Европа. Форумът е специално насочен към участници от централна и източна Европа с цел 

създаване на устойчиви партнйорства между държаите от региона и развиване на проекти чрез колаборация и копродуциране. 
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MOB-126-
1P-19-

ORG1869-38

Музика
Акордеомания Арт 

Сдружение

Участие на Юрий Шишкин в 
Международен акордеонен 

фестивал Акордеомания 2019, 
Плевен

България, гр. 
Плевен 06.06.2019 09.06.2019 1482 1482 1482

Фестивалът има потенциала да се развие като важен национален 
форум, като по този начин работи активно в посока на 

децентрализирането на културния живот. Подкрепен е от Община 
Плевен и е част от културния ѝ календар. Събитието е от важно 

значение за местната общност и международни участници с не малък 
обхват. Юрий Шишкин е музикант с множество постижения и участия 

в престижни форуми. Той ще бъде важна част от случването на 
фестивала не само като жури, но и като преподавател в мастър клас. 

Проектът е одобрен за финансиране.

Юрий Шишкин е един от най-активно концертиращите и търсени музиканти в цял свят. Поканен е от Сдружение Акордеомания Арт да открие с концерт събитието, което организира - 
Международен акордеонен фестивал Акордеомания 2019. В акордеонната академия ще сподели своя опит с талантливи музиканти и преподаватели от страната и чужбина. Юрий 
Шишкин е част от  журито, което ще оценява постиженията на участниците в Международен акордеонен конкурс. 

MOB-126-
1P-19-

IND1605-39

Танц
Съвременен 

танц
Ина Димитрова 

Гергинова -

Споделена Левитация - Участие в 
международен двуседмичен 
танцов семинар с финално 
представление, Португалия

Португалия, 
Лагос 03.06.2019 14.06.2019 2794 1019 0

Участието на Ина Гергинова в международния танцов семинар 
"Shared Levitation" неминуемо е предпоставка за усвояване на нови 
професионалния умения в областта на съвременния танц. Проектът 
обаче се отнася по-скоро към усъвършенстване на индивидуалните 

качества и партньорства. Събитието е с много тесен обхват и не 
отговаря напълно на целите на програмата.  Проектът не е одобрен за 

финансиране.Участие в международен танцов семинар за съвременен танц с цел обогатяване на професионалните умения в областта, създаване на устойчиви взаимоотношения с чуждестранни 
артисти и поле за бъдещи партньорства в сферата на съвременните изпълнителски изкуства на регионално, национално и международно равнище. 

MOB-126-
1P-19-

ORG1110-40

Танц
Музикално-

танцов 
спектакъл

НУМСИ "Христина 
Морфова" - Стара 
Загора  Училище

http:
//metronomb

g.com/
С България в сърцето

Полша, 
Вършава 04.04.2019 08.04.2019 11000 5000 0

Събитието е с ограничена аудитория и неясна цел. Липсва 
информация за участниците и авторите на продукцията. Проектът не 

е одобрен за финансиране.С България в сърцето е музикално-танцов спектакъл,  подготвен от учениците по специалности балет и народни танци към НУМСИ Христина Морфова град Стара Загора.  Те ще го 
представят на третото издание на Полша, запознай се с бъдещето на българското изкуство - Фестивал на младите дарования на България с участието на ученици и студенти от бъгарски 
училища и висши учебни заведения по изкуствата.

MOB-126-
1P-19-

IND1402-41

Игрално 
кино, 
Интердисци
плинарен 
проект , 
Танц

Танцов филм 
спрямо мястото 
- site-specific

Коста Мъгърдич 
Каракашян - Поглед от ръба 

България - 
различни 
локации

16.06.2019 04.07.2019 1511 1500 1500
Финансирането на проекта дава възможност на артистите да 

завършат своя проект, подкрепен и по програма "Дебюти". Има 
потенциал за развитие, реализиране и разпространение на филма 

"Поглед от ръба". Средствата ще са важен компонент в 
заключителната част от финализирането на проекта. Проектът е 

одобрен за финансиране.

От ръба е танцов филм спрямо мястото, който поставя в диалог танцуващото тяло и знакови локации на територията на република България. 

MOB-126-
1P-19-

ORG1929-42

Театър

Playback театър 
- интерактивен 
импровизацион

ен социално 
ангажиран 

театър

Сторикечърс 
Сдружение

Интензивен театрален семинар за 
български и чуждестранни 
артисти с гост-водещ Карин 

Гислер, Швейцария

България, 
София 28.06.2019 30.06.2019 3030 690 690

Интензивният театрален семинар с гост-водещ Карин Гислер 
предлага тесен обхват, като представлява интерес за театрални 
професионалисти. Представя специфичен жанр, който до този 

момент не е особено развит в България. Осъществяването на проекта 
предполага обмяна на опит с чуждестранен експерт, започването и 

развитието на нови художествени течения и иновативни форми, както 
и усъвършенстването и професионализиранието на необичайните 

сценични практики. Проектът е одобрен за финансиране.Сдружение Сторикечърс организира интензивен театрален семинар, воден от световноизвестния артист Карин Гислер. Събитието цели задълбочаване на вече създадения 
международен контакт и предоставяне на възможност за професионално усъвършенстване на български и чуждестранни артисти.
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MOB-126-
1P-19-

ORG0582-43

Документал
но кино

"Активист 38" ООД 
ООД

http:
//activist38.

com
КинеДок 2019

България, , 
София, Стара 

Загора, Велико 
Търново, 

Бургас, Варна, 
Димитровград, 

Хасково

01.04.2019 01.04.2020 39477 2220 2220

Проектът предвижда излъчването на 14 документални филма в 
различни градове на страната. Подкрепен е от под-програма МЕДИА 

на Творческа Европа, като част
 от Европейската дистрибуционна мрежа КинеДок, както и от 

Столична програма Култура. Поканените гости имат важно значение 
за разпространението и популяризирането на документалното кино. 
Важни са предвидените дейности по работа с младежки аудитории, 

както и с публики в различни градове на страната, което допринася за 
децентрализация на културния живот. Бюджетът съответства на 
актуалните пазарни стойности спрямо посочените дестинации. 

Проектът е одобрен за финансиране.

КинеДок  представя Европейска платформа със специално подбрана програма от прожекции, някои от които съпътствани от дискусии, на 14 авторски документални филма от 7 
държави - Чехия, Словакия, Румъния, Унгария, Хърватска, Норвегия и България. Събитията се провеждат на алтернативни места, извън киносалони, едновременно във всички страни-
участници през цялата година. КинеДок се провежда за пета поредна година, а в България за трета.

MOB-126-
1P-19-

ORG1808-44

Театър

Фондация "Златно 
ключе" към Малък 
куклен театър СЛОН 
Фондация

Международно представяне на 
Малък куклен театър СЛОН   

Цюрих

Швейцария, 
Цюрих 23.05.2019 28.05.2019 1428 1428 0 Събитието е по покана на българското училище "Родна реч" в Цюрих, 

Швейцария. Комисията оценява качествата на спектакъла и 
значимоста на поддържането на културни връзки с българските 

общности зад граница. Въпреки това събитието е с твърде ограничен 
обхват, тъй като ще бъде представено пред много малка аудитория. 
Ограниченият бюджет на Програмата не позволява подкрепа на това 

събитие. Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на 
средства.

Проектът   има за цел да проведе  културно събитие, на което да бъде представен един от най-награждаваните спектакли на театъра  в Швейцария.  С него се цели създаване на 
дългосрочна и устойчива връзка за представяне на българско изкуство зад граница. Събитието ще бъде реализирано във връзка с 30 годишния творчески принос на  Малък куклен 
театър СЛОН  за развитието на българската култура и представянето и по света.

MOB-126-
1P-19-

ORG0934-45

Музика Джаз
Флат Лайн Кълектив 

ЕООД ЕООД

http:
//ruthkoleva.

com

Рут Колева - български модерен 
джаз в Китай Пекин,Китай 30.04.2019 06.05.2019 7599 5000 0 Рут Колева е един от най-утвърдените български джаз-изпълнители, с 

множество участия зад граница, между които има и участия в Китай. 
От представянето на проекта обаче личи, че той има предимно 

комерсиални цели, и е насочен предимно към пазарна реализация на 
китайския пазар. В допълнение Китай не е сред приоритетните 

дестинации в тази сесия на Програмата. Проектът не е одобрен за 
финансиране.

По покана на China CEEC-Festival в Пекин, Рут Колева ще представи България на един от най-големите фестивали организирани от Община Пекин и културното министерство на 
Китайската народна република. Събитието ще се проведе в Horti-Expo Пекин, и на сцената ще се качат музиканти от над 20 държави. Програмата включва както представяне на 
музиката на всеки артист от избраната държава, така и културен обмен и обмен на знания в дадената сфера.

MOB-126-
1P-19-

ORG1433-46

Интердисци
плинарен 

проект,  
Театър

театър
Мариет и Марионет 

ЕООД

http://www.
marioneta.

org

Фестивалът АРЛЕКИНО И 
МАРИОНЕТА в Созопол посреща 
майстора на Комедия дел Арте - 
Карло Бозо и неговия СКАРАМУШ

България, гр. 
Созопол 12.06.2019 19.06.2019 6711 5000 4000

Събитието е първо издание на нетрадиционен и иновативен фестивал 
за куклен и площаден театър. Поканените участници са сред най-
утвърдените имена в кукленото изкуства. Фестивалът има значим 

потенциал за бъдещо развитие и разрастване. Поради ограничения в 
бюджета проектът е одобрен за финансиране  само за 

международния транспорт на участницитеМеждународният фестивал за куклен и площаден театър АРЛЕКИНО И МАРИОНЕТА ще се проведе за първи път в България, в Созопол,14-16 юни т.г. Той ще представи съвременното 
професионално куклено изкуство и площадния театър. Специални гости ще бъдат известният режисьор Карло Бозо и артистите от ПРИЗМА ТЕАТРО ,Франция.

MOB-126-
1P-19-

IND1945-47

Танц
Съвременен 
танц

Петър Красимиров 
Грудов -

Източноевропейски танцови 
резиденции 2019 Румъния, Клуж 08.04.2019 09.04.2019 840 672 0 Участието в Източноевропейски танцови резиденции 2019 в  Клуж, 

Румъния има значение предимно за професионалното и кариерно 
развитие на кандидата. В същото време обаче събитието е с много 
тесен обхват, а проектът не предлага убедителна аргументация по 

отношение значими последващи ефекти от реализацията му. 
Проектът не отговаря в пълнота на целите на Програма Мобилност, 

свързани с установяване на трайни и устойчиви партньорства. 
Проектът не е одобрен за финансиране.

ReeDANS или Източноевропейски танцови резиденции 2019 събира 4 танцови артисти от Румъния, Украйна и България за двуседмични резиденции с ментори от трите страни. Целта на 
проектът е обучение на млади танцьори и хореографи както и задълбочаване на културните връзки между страните участнички. Поканата към мен е за резиденция в румънския град 
Клуж с ментор Мадалина Дан. Домакините не осигуряват транспорт, за който кандидатствам за подкрепа.
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MOB-126-
1P-19-

ORG0027-48

Културен 
мениджмън

т, Танц

ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА 
КУЛТУРА И ИЗКУСТВА 

Фондация

http:
//onefoundat

ion.bg

Посещение на 8мо издание на 
платформа MOULTAQA LEYMOUN 
за популяризиране и развитие на 

съвременни танцови 
представления на арабски 

хореографи и международни 
хореографи и компании в Бейрут, 
Ливан.Ще се проведе с периода 

4-7 април, 2019.

Бейрут,Ливан 04.04.2019 13.04.2019 2517 991 991
Проектът предлага убедителна възможност за осъществяване на 
важни контакти и разширяване на партньорствата на българската 

танцова сцена. Участието на кандидата ще допринесе и за 
обогатяване на програмата на фестивала One Dance Week, както и за 

разширяване на публиките на нашата сцена. Бюджетът е реалистичен 
и изготвен съобразно изискванията на Програмата. Проектът е 

одобрен за финансиране.

Моутака Леймон - Арабска танцова платформа, e среща за обмен и популяризиране на утвърдени и новоизгряващи арабски артисти, заедно с международни професионалисти в 
сферата на танцовото изкуство, критика и продукция. Целта на срещата е създаване на мрежа за партньорство и сътрудничество в сферата на съвременния танц, която да развива 
проекти на международно и регионално ниво.

MOB-126-
1P-19-

ORG0381-49

Игрално 
кино

Проектът 
обхваща 

няколко сфери - 
кино, 

журналистика, 
международно 
партньорство.

"Седем" Сдружение

https:
//association

seven.
wordpress.

com/

Участие в Международния 
кинофестивал в Кан Кан, Франция 14.05.2019 25.05.2019 515 412 412 Международният кинофестивал в Кан е един от най-утвърдените и 

престижни форуми в областта на киното. Участието на кандидата в 
него ще даде възможности за по-доброто му познаване сред 

българската аудитория. По-широкото отразяване на този фестивал е 
важно за българския контекст. Бюджетът е реалистичен, проектът е 

одобрен за финансиране  в пълен размер.

Проектът има за цел да затвърди партньорството между българската кино платформа filmsociety.bg и най-важното филмово събитие в Европа - Международния кинофестивал в Кан, 
чрез участието на българския кинокритик Стефан Прасков - Гончаров, който ще бъде в Кан за ежедневно отразяване на фестивалните събития чрез оригинални аналитични текстове и 
интервюта за българската публика.

MOB-126-
1P-19-

IND1296-50

Изящни 
изкуства, 

Приложни 
изкуства

Велина Георгиева 
Сталева - Българско участие в MUSIWA 2019

Флоренция, 
Италия 01.05.2019 31.08.2019 1000 1000 600

Събитието е с изключителна значимост и престиж за развитието на 
мозаечното изкуство. Участието на кандидата, преминал през 
селекция, ще доведе до по-голяма видимост на българското 

мозаечно изкуство на международна сцена. Проектът е одобрен за 
финансиране  с редуциран бюджет, поради възможността за 

осигуряване на по-нискобюджетен транспорт, както и прекачване 
през по-близка дестинация

Проекта цели да представи българското мозаечно изкуство на международна сцена. Велина Сталева е сред селектираните артисти на единадесетото международно издание на 
MUSIWA 19. Събитие представящо съвременното мозаечно изкуство, което ще се проведе в Палацо Медичи Рикарди във Флоренция.
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MOB-126-
1P-19-

ORG0568-51

Аудиовизуа
лни 
изкуства, 
Кураторска 
дейност, 
Фотография

Самостоятелни 
и колективни 
изложби, 
художествени 
намеси в 
открита градска 
среда, видео 
арт инсталации,  
фотокнига, 
дискусии, 
творчески 
работилници и 
лекции  в 
сферата на 
документалната 
и художествена 
фотография. 

Фондация 
Фотофабрика 
Фондация

Транспортиране на чуждестранни 
участници в 6-тия фестивал 

ФОТОФАБРИКА

България, 
София 10.05.2019 21.06.2019 3853 2803 2000

В шесто поредно издание фестивалът Фотофабрика ще представи 
пред българска публика творбите на изявени майстори на 

фотографията. Фестивалът вече има свое утвърдено място на 
българската сцена, както и свои публики, за което допринасят и 
включените в събитието образователни програми. Проектът е 

одобрен за финансиране  с редукция в бюджета, поради 
възможностите за осигуряване на по-рентабилен транспорт за 

участниците. 

Шестият фестивал Фотофабрика Следите раняват, продължава да представя за пръв път пред публика изкуството на нови имена и изявени майстори на световната фотография. 
Самостоятелната изложба на прочутия Магнум фотограф Антоан Д Агата и проектите Фотобъстер-София на Чезура и Онова, което остава на А. Гандолфо са възможност за директен 
контакт с ярки и различни автори. Проектите носят голям принос за популяризирането на българската културна сцена.

MOB-126-
1P-19-

IND1846-52

Музика
Глобална 

музика. фюжън, 
Уърлд Мюзик

Боян Николаев 
Бояджиев - Ritmos Negros - Ритмос Негрос

Обединеното 
Кралство, 
Пилтън, 

Гластънбъри

27.06.2019 30.06.2019 6000 4000 3000 Фестивалът в Гластънбъри е сред най-престижните събития за 
глобална музика. Участието на Ритмос Негрос ще допринесе за 

видимост на българските представители на този жанр на 
международна сцена. Проектът е одобрен за финансиране  с 

редукция на бюджета поради възможността за осигуряване на по-
рентабилен транспорт. Препоръчва се за бъдещи кандидатури да се 

спазва по-официален тон на аргументация.
Ритмос Негрос са Борис Таслев - бас китара, Симеон Леонидов - китара, перкусия, и глас, Пиеро Епифания - перкусия и основен вокал, и Арнау Гарофе на саксофон, кларинет, и флейта. 
Ритмос Негрос са една уникална музикална комбинация заредена с енергия и запоена с любопитсвто. Музиката е базирана върху Афро-Перуанска ритмика и включва традиционни 
песни от Перуанския репертоар, както и авторски композиции изваяни от културните примеси на квартета.

MOB-126-
1P-19-

ORG0693-53

Интердисци
плинарен 

проект

"ХЛАДИЛНИКА" 
Сдружение

http://the--
fridge.

blogspot.bg/

Представяне на проекта Игра. 
Глобалост - Антимиграция - Елит в 

рамките на Poppositions 2019, 
Брюксел, Белгия.

Белгия, 
Брюксел 22.04.2019 29.03.2019 2045 2045 1500 Проектът дава възможност за видимост на българко съвременно 

изкуство в рамките на един от най-престижните международни 
форуми в тази област.  Проектът е одобрен за финансиране  с 

редукция на бюджета, с препоръка за по-рентабилен транспорт
Представяне на проекта Игра. Глобалост - Антимиграция - Елит на Войн де Войн в рамките на 8то издание на Poppositions, курирана изложба и панаир в Брюксел, Белгия. В отговор на 
темата поставена в тазгодишното издание - Капиталът на будните, проектът проблематизира актуални съвременни теми, сред които са страхът за бъдещето и предстоящите катастофи, 
за проекциите на личността и състоянието на човешкото съзнание. 

MOB-126-
1P-19-

IND1936-54

Музика Джаз Христо Георгиев Йоцов -

Участие на музикалния проект 
Христо Йоцов Джаз Кетс в 

престижния международен 
фестивал Джаз ин дъ Парк, в 

Клуж, Румъния

Клуж, Румъния 05.07.2019 06.07.2019 2792 2792 1500

Фестивалът Джаз в парка е едно от най-значимите събития в тази 
област. Публиките му надхвърлят 50 000 души годишно.  

Музикалният квартет Джаз Кетс е бил селектиран измежду 21 
кандидати, и ще се представи на главната сцена на фестивала. 

Проектът ще допринесе за активно българско включване в 
международната джаз сцена. Предлага се редуциран бюджет поради 

близкото разстояние (450км.) и възможностите за осигуряване на 
друг тип транспорт (наземен). Проектът е одобрен за финансиране.

Проектът предвижда участие на джаз проекта Христо Йоцов Джаз Кетс в престижния международен фестивал Джаз ин дъ парк в Клуж, Румъния. Групата е поканена да изнесе 50 
минутен концерт на главната сцена на фестивала редом с едни от най-големите имена на световната джаз сцена. 
Проектът кандидатства за финансиране на нобходимите 4 самолетни билета София-Клуж-София, за музикантите и техните инструменти и багаж.
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MOB-126-
1P-19-

ORG0809-55

Анимацион
но кино

Анимационно 
кино

Българска Асоциация 
на Независимите 

Художници и 
Аниматори "Пройко 
Пройков" Сдружение

http://www.
baicaa.org

Международен Фестивал на 
Анимационният Филм Златен 

кукер-София

София, 
България 07.05.2019 12.05.2019 2855 2855 2000 Проектът е единствен в сесията в жанра на анимационното кино, а 

Фестивалът Златен кукер е вече утвърдено събитие. Отчитайки 
значимостта на форума, проектът е одобрен за финансиране , но с 

препоръката при последващи кандидатури да се подходи по-
внимателно към процеса на подготовка на документите. Препоръчва 

се редукция на бюджета с оглед възможностите за по-рентабилен 
транспорт. 

МФАФ ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ е единственият международен анимационен фестивал в София, двигател за развитието на младите аниматори и художници и показващ постиженията 
както на българската, така и на световната анимация. БАНХА Пр. Пройков е организатор, съвместно с Анимарт ЕООД. Асоциацията е една от най-дейните във филмовата общност и 
наброява 256 членове - изявени, успели и известни български аниматори, които работят в България и по света.

MOB-126-
1P-19-

ORG1324-56

Дигитални 
изкуства

Сдружение Изкуство 
днес Сдружение

http://www.
arttoday.

org/site/bg/n
ews-bg.php

Дигитални Екологии
България, 
Пловдив 01.04.2019 31.08.2019 79000 4925 3500 Събитието има важно значение в програмата на Пловдив - 

Европейска столица на културата 2019. Предлаганите теми са важни и 
актуални, с потенциал за развитие в местния контекст. Препоръчва се 
засилено внимание към финалната визия на дигиталните продукти. 
Поради ограничения в бюджета на програмата проектът е одобрен 

за финансиране с  частична подкрепа.

Дигитални екологии е международна изложба на съвременно изкуство, придружена от серия разговори, артистични намеси и пърформанси. Изложбеният проект изследва влиянието 
на дигиталното в съвременното общество и култура - със средствата на изкуството търси взаимодействието между електронните технологии и градската среда в нейната комплексност.

MOB-126-
1P-19-

ORG1752-57

Музика, 
Дигитални 
изкуства, 
Фолклор

български 
народен 
фолклор,
съвременна 
музика,
мултимедийно 
изкуство

Алтернативен свят 
Оренда Сдружение

Участие на Дуо Оренда в 33 
International Music Festival-FIMU, 

град Белфор, Франция

град Белфор, 
Франция 08.06.2019 11.06.2019 623 623 623 Проектът дава възможност българският фолклор да се представи със 

съвременен аранжимент пред значителна международна аудитория. 
Планира се и запис, което ще доведе до още по-широка 

популяризация на изпълненията. Бюджетът е реалистичен и 
подготвен спрямо изискванията на програмата. Проектът е одобрен 

за финансиране.Дуо Оренда са Деница Йорданова-пиано и Милена Великова-вокал.Любовта им към българския фолклор ги вдъхновява да изпълняват автентични песни със съвременен аранжимен и 
да създадат проекта Седемте чудеса на България.След селекция от жури към дуото е отправена покана за участие в 33 Международен музикален фестивал в гр.Белфор, Франция.
Интерактивната мултимедия на артиста Илиян Иванов допълва представянето с характерни визуални елементи от фолклора.

MOB-126-
1P-19-

ORG0651-58

Театър
ДТ "Рачо Стоянов" 
Културен институт

http://www.
dramagbrovo

.com

Международен фестивал на 
комедийния спектакъл - Габрово 

2019 

Габрово, 
България 10.05.2019 20.05.2019 18115 11925 0

В проектното предложения липсва важна информация, което не 
позволява да се постави обективна оценка на значимостта му. Липсва 

информация за селектираните представления и за участието във 
фестивала. Исканата сума противоречи на условията и надхвърля 

максималната допустима по Мобилност сума. Липсва информация за 
алтернативни източници на финансиране. Проектът не е одобрен за 

финансиране.
. През 2019 г. ще се проведе XI издание на Международния фестивал на комедийния спектакъл . Най-естественото място за провеждане на фестивала  е Габрово - световната столица 
на хумора. Интересът на зрителите към него е огромен и това дава увереност на създателите, че събитието е необходимо за града. Фестивалът няма състезателен характер, но 
публиката избира най-смешен спектакъл и най-смешен актьор.

MOB-126-
1P-19-

IND1947-59

Музика
класическа 

музика
Мария-Десислава 
Николова Стойчева -

Участие в 66-ти Шопенов конкурс 
в Ню Йорк, САЩ САЩ, Ню Йорк 28.03.2019 14.04.2019 1170 1170 0

Въпреки значимостта на събитието и сериозната селекция, проектът 
не може да бъде подкрепен, тъй като попада извън времевия обхват 

на сесията. Проектът не е одобрен за финансиране.Шопеновият конкурс в Ню Йорк, САЩ, организиран от фондация Кошчушко, е един от най-старите и престижни форуми за пианисти в света. След предварителна преселекция, 
осъществена чрез видео-записи на задължителна репертоарна програма, в която участват пианисти от цял свят, се класират 12 финалисти, получаващи покана да се явят на полуфинал 
в Ню Йорк. 
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MOB-126-
1P-19-

ORG1906-60

Театър трагикомедия Клас 5х5  Сдружение
Хора с куфари от Ханох Левин. 
Комедия в осем погребения. Русия, Москва 24.04.2019 28.04.2019 14500 5000 5000

Проектът има важно значение за професионалното израстване на 
кандидатите и ще даде възможност за видимост на български 

спектакъл в рамките на значим международен театрален форум. 
Проектът има висок потенциал за установяване на трайни 

партньорства със сродни организации. Препоръчва се по-изрядно 
попълване на документите. Проектът е одобрен за финансиране.

Хора с куфари е дипломен спектакъл на клас АДТ на худ. рък. проф. д-р Атанас Атанасов от НАТФИЗ Кръстьо Сарафов по трагикомедията на Ханох Левин. Тя е измамно проста, 
изпъстрена с умели игри на думи и поетични алюзии и разказва за човешкия живот - раждане, сватба, ново раждане и смърт. 

MOB-126-
1P-19-

ORG0763-61

Танц
Съвременен 
танц АРТ ЛИНК ФОНДАЦИЯ

http://www.
derida-dance.
com

I LAB - платформа за съвременен 
танц между България, Перу и 

Израел
Лима, Перу 01.07.2019 07.07.2019 6180 4944 0 Въпреки високата оценка и авторитета на кандидата, в проектното 

предложение  липсват биографии на част от участниците, а резултати 
и ефектите от реализацията не са достатъчно конкретно и убедително 
описани.  Липсва актуална информация за тазгодишното издание на 

събитието. В допълнение дестинацията не е приоритетна за 
настоящето издание на програма Мобилност. Проектът не е одобрен 

за финансиране.

I LAB е проект, целящ дългосрочно партньорство. В периода 1-7 юли 2019 г. представители на компания Дерида, част от фондация Арт Линк - Атанас Маев, генерален мениджър и 
Живко Желязков, артистичен директор ще посетят Лима, Перу в рамките на фестивал DANZA NUEVA, с цел опознаване и разбиране структурата на фестивала и създаване на условия за 
сътрудничество в бъдещи дългорсочни проекти. 

MOB-126-
1P-19-

ORG1924-62

Дейност на 
библиотеки 
и архиви

РЕГИОНАЛНА 
БИБЛИОТЕКА "ХРИСТО 
БОТЕВ" КУЛТУРЕН 
ИНСТИТУТ

http://www.
libvratsa.org/

Информацията преди всичко из 
опита на немските публични 

библиотеки

Германия, 
Мюнхен, 
Щутгарт

20.06.2019 30.06.2019 7047 2799 1000 Проектът е единствен в настоящата сесия в областта на 
библиотечното дело. Предлагат се възможности за установяване на 

трайни контакти и партньорства между български и немски 
библиотеки. Поради ограничения в бюджета на сесията проектът е 

одобрен за финансиране  с частична подкрепа. Установяване на ефективни партньорства с обществени библиотеки в градовете Мюнхен, Щутгарт, Елванген, Хайделберг, Улм, Констанц, споделяне на опит и добри практики в 
библиотечно и информационното обслужване. Прилагане на иновативни услуги, свързани с продължаващо образование, дигитализация, опазване и достъп до книжовното културно и 
историческо наследство.

ОБЩО

Бюджет 
проекти

Искана 
сума

Отпусната 
сума

437248 137818 72129


