Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 2 / 2019 г.“
Модул „Непрофесионални културни организации и артисти“

ВХОДЯЩ
НОМЕР

Област от
изкуството

Жанр

Фолклор

Интернет
страница

Име на проект

Място на
реализация

Начало

Край

Общ
бюджет

Сума от
НФК

Отпусната
сума

НЧ"ЗАРЯ-1911"
ЧИТАЛИЩЕ

-

Северозападен фолклор оглася
Родопа планина

България,гр.
Смолян,
Роженски
поляни

19.07.2019

21.07.2019

1536

1536

900

ХРИСТИНА
ДИМИТРОВА
ГЕОРГИЕВА

-

Участие в Световна танцова
купа 2019 Брага, Португалия

Брага,
Португалия

01.07.2019

Кандидат

MOB-1262N-19ORG0432-1 Съборът на народното творчество и животновъдството Рожен е културно събитие, наследник на Роженския събор, развил се в следващото столетие като Национален
фолклорен събор. НЧ Заря-1911 ще участва със своите самодейни състави, за да популяризира танцовото, певческо и музикално изкуство на северозападния регион.

MOB-1262N-19IND1918-2

Танц

07.07.2019

1014

1014

600

Участие на база спечелена квота от квалификационен турнир, проведен в гр. Пловдив през март 2019, на финали на Dance World Cup, Португалия. Kонкурсът Dance
World Cup се организира от DWC Limited, НПО, регистрирано в Джърси, Нормандски острови. В конкурса участват над 20 000 състезателя от 54 държави.
Финансирането ще бъде използвано за покриване на транспортните разходи Варна, България - Брага, Португалия-Варна, България.
Културно
наследство, Фолклорна
Музика,
музика и
Танц,
танци
MOB-126Фолклор
2N-19ORG2075-3

Езикова
гимназия "Иван
Вазов" Училище

Участие на фолклорен
ансамбъл Луди млади при ЕГ
http:
Иван Вазов, Смолян в VI
//gpcheМеждународен фолклорен
smolyan.
фестивал Summer music festival,
com/
Будва ,Черна гора

Черна гора,
Будва

23.06.2019

29.06.2019

4200

4200

0

26 ученици и двама ръководители от фолклорен ансамбъл Луди млади при ЕГ Иван Вазов, Смолян ще вземат участие в VI Международен фолклорен фестивал Summer
music festival, Будва ,Черна гора , където ще представят Българската народна музика и танци, ще обменят опит и ще установят контакти с участници от различни
европейски страни.

Танц,
Фолклор
MOB-1262N-19ORG1396-4

Народно
Фолклорни читалище "Пенчо
танци
Славейков 1871"
Читалище

Вечери в Грузия

Грузия

01.08.2019

07.08.2019

7380

5000

Едно от най-забележителните изкуства, с които България се прославя по света, са нейните танци. Българският народен танц е уникален. С популяризирането на тази
българска ценност се е заел Танцов Ансамбъл Трявна. Мисията на ансамбъла е да се прославим сред другите народи като нация с богат, пъстър и неповторим
фолклор.

0

Мотивация
Проектът дава възможност на НЧ "Заря" в с. Бутан да
представи своята дейност по съхраняване и
популяризирането на автентичния български
песенен и танцов фоклор на значим събор като този
в Рожен, който събира посетители от страната и
чужбина и множество любителски формации.
Проектът е одобрен за финансиране с редукция в
бюджета.

Проектът е за участие на танцьор-любител във
финалите на Световно първенство по танци 2019
след успешно преминати квалификации. Той
поощрява кандидата да се развива в тази област и
осигурява българско участие в мащабно събитие в
сферата на любителските танци. Проектът е
одобрен за финансиране с корекция в бюджета.

Проектът е за платено участие на кандидата във
фестивал, част от Европейската асоциация на
фоклорните фестивали, която има за цел по-скоро
насърчаване на туризма. Липсва подробна
информация за формата, пространства и програма
на предвиденото представяне. Проектът не е
одобрен за финансиране.

Фолклорният фестивал-домакин в Грузия е по-скоро
с локален характер; не са достатъчно ясно
представени параметрите на участие на фолклорния
ансамбъл към НЧ "Пенчо Славейков 1871" в него. В
проектното описание е включена и екскурзионна
част, която е недопустима за програма "Мобилност".
Проектът не е одобрен за финансиране.
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ВХОДЯЩ
НОМЕР

Област от
изкуството

Жанр

Кандидат

Интернет
страница

Име на проект

Място на
реализация

Начало

Край

Общ
бюджет

Сума от
НФК

Отпусната
сума

Фолклор

Фолклор

Цанка Русева
Чилингирова

-

Участие в 65 Международен
фолклорен фестивал в Червени
Костелец-Чехия

Червени
КостелецЧехия

13.08.2019

18.08.2019

7015

2700

2700

MOB-1262N-19IND2092-5 Международният фолклорен фестивал в Червени Костелец, Чехия се провежда ежегодно, като през 2019 ще бъде 65 издание, което го прави един от най-утвърдените
фестивали с дългогодишна история в Европа. Фестивалът има ключово значение за увеличаване контактите ни с европейски културни събития и установяване на
дълготрайни партньорства, с цел включването ни в бъдещи европейски проекти.

Театър

Сдружение
Феникс 2009
Сдружение

MOB-1262N-19ORG1609-6

http:
//www.
phoenix2
009.
ngobg.
info/

Участие на Фениксите на
Фестивал в гр. Лом

България, Лом 23.09.2019

29.09.2019

2249

2249

1934

Участие във конкурсната програма на Фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка - гр. Лом с представяне на адаптирана театрална постановка от
Любителската театралната формация с участие на младежи в неравностойно положение и различен здравен статус към Сдружение Феникс 2009.

Фолклор
MOB-1262N-19ORG2001-7

Народно
Любителски
читалище "Наука
фолклор
- 1905" Читалище

Популяризиране на фолклора и
традициите на с. Шаново

България - с.
Пряпорец, с.
Яворово, с.
Лозен, с.
Преславен,с.
Ягодово, гр.
Хасково, гр.
Свиленград и
с.Добрич

01.06.2019

30.10.2019

2494

2494

767

С проекта Популяризиране на фолклора и традициите на с. Шаново ние искаме да увеличим контактите на самодейците към читалището, да разнообразим културния
живот и да установим нови партньорства със състави и читалища от цяла България. Също така да популяризираме традициите, бита и фолклора на селото ни и да
усвоим нови добри практики в тази насока

Мотивация

Фестивалът в Червени Костелец - Чехия е утвърдено
събитие с дългогодишна история. Ансамбъл за
народни песни и танци „Мадара” е преминал през
процедура на селекция за участие във фестивала.
Проектът е добре аргументиран, а бюджетът му е
реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране.

Проектът е важен с оглед подкрепата и
осигуряването на достъп до култура за хора в
неравностойно положение. Театралната Формация
Феникс е една от малкото, включващи активно в
състава си лица с различен здравен и социален
статус. Спектакълът ще участва в конкурсната
програма. Проектът е одобрен за финансиране с
редукция в бюджета, поради недопустими разходи
за командировъчни и такси.

Оценява се високата активност и мотивация на
читалище "Наука - 1905" - с.Шаново, обл.Стара
Загора, който кандидатства за участие в осем
различни фестивала и събори. Проектът е важен с
оглед установяването и поддържането на контакти
между различни фолклорни групи, както и с цел
съхраняване и популяризация на българския
фолклор. Предвид обхвата и мащаба на събитията
проектът е одобрен за финансиране частично за
участие във фестивалите в с.Лозен и гр.Хасково.
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ВХОДЯЩ
НОМЕР

Област от
изкуството

Фолклор

Жанр

народни
танци

Кандидат

Виолета
Борисова Желева

Интернет
страница

-

Име на проект

Фолклор без граници

Място на
реализация

Румъния,
Тулча

Начало

23.08.2019

Край

25.08.2019

Общ
бюджет

3422

Сума от
НФК

Отпусната
сума

3422

0

MOB-1262N-19IND2046-8

Проектът Фолклор без граници е свързан с ФТФ Тракийци от гр. Харманли, които ще вземат участие на международен фестивал Румънско-Български фолклорен
фестивал - Тулча 2019, Румъния, провеждащ се от 23 до 25 август 2019г.

Етнология,
Културно
наследство,
MOB-126Музейна
2N-19дейност
IND1993-9

Росица Бинкова
Бинева

-

Участие в ХV Международен
симпозиум на
Международното общество по
молинология -TIMS

Берлин,
Германия

17.05.2019

25.05.2019

2468

545

545

Проектът предоставя възможност за участие в ХV-ти Международен симпозиум по молинология, организиран от TIMS - Международно общество по молинилогия изучаване на мелниците задвижвани от вятър, вода, човешка и животинска сила, с научно съобщение - Колекцията от действащи водни съоръжение в ЕМО Етър България.

MOB-1262N-19ORG201010

Танц,
Международен фестивал на
Фолклорни
НЧ "ПросветаИталия
15.06.2019 20.06.2019
7415
5000
5000
Фолклор,
танците и песните Морето на
танци
1929г." Читалище
Културно
Адриатика, Венеция - Италия
наследство
Разпространение на фолклорната танцова традиция на България, чрез представяне на автентични български хора и танци пред международната сцена на фестивала
Морето на Адриатика Италия.

Мотивация

Участието на ФТФ "Тракийци" от гр.Харманли във
фестивала "Фолклор без граници" в гр.Тулча,
Румъния ще бъде първа международна изява за
кандидата. Фестивалът не предвижда процедура по
селекция, а участието е в резултат на заявка от
страна на кандидата. Информацията за събитието е
крайно лаконична и предполага твърде локален
характер. Участието е заплатено, като цените
започват от 124 лв. на участник. Самата изява е с
ограничено времетраене от страна на
организаторите в рамките на 12-20 минути. Липсва
убедителна аргументация за включването. Проектът
не отговаря на приоритетите на програмата.
Проектът не е одобрен за финансиране.
Добре структурирана и аргументирана кандидатура.
Събитието е представително, а тематиката
интересна и открояваща се. Росица Бинева е
специалист в областта на молинологията, така че
участието ѝ в Международния симпозиум е от
важно значение за нея като изследовател на добри
практики относно работата на техническите
съоръжения,
задвижвани с вода. Тя ще представи и пред
чуждестранни експерти ЕМО "Етър" - единственият
музей на открито в България, което е потенциална
възможност за интерес към страната ни. Проектът е
одобрен за финансиране.
Добре подготвена кандидатура, силна
аргументация, поканата за участие е следствие на
селекция и ще даде добра възможност за
представяне на участниците. Групата има
дългогодишен опит и успехи и неведнъж е била част
от програмата на международни форуми. Проектът
е одобрен за финансиране.
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ВХОДЯЩ
НОМЕР

Област от
изкуството

Музика
MOB-1262N-19ORG121011

Жанр

Духова
музика

Кандидат

Интернет
страница

Име на проект

Място на
реализация

Начало

Край

Общ
бюджет

Сума от
НФК

Отпусната
сума

НЧ "Просвета1870" Читалище

http:
//nchpros
veta1870.
org/

Приятно ни е да се запознаем.
Участие на Духов оркестър
Костадин Манов в 11-ти
Международен музикален и
фолклорен танцов фестивал
MONTENEGRO FEST- Бар - Будва
- Котор Р Черна Гора

Р Черна гора,
Бар - Будва Котор

26.08.2019

01.09.2019

5200

5000

0

Фестивалът е предназначен за танцови групи,хорове и оркестри.Организатор е ЕАФФ,вписана в регистъра на М-во на Културата на Р България,партньор на ЮНЕСКО.С
участието си във фестивала оркестърът ще допринесе за представяне и разпространение на българската култура в Р Черна гора,за популяризирането й сред
участниците от другите страни.Ще създаде близки отношения с представители на други националности.

MOB-1262N-19ORG106512

MOB-1262N-19ORG164614
MOB-1262N-19IND0922-14

https:
България, гр.
На националните събори с
//prosvet
Лясковец ,
15.06.2019 15.09.2019
1940
1940
0
кукерски звън
a1926.
общ. Смолянalle.bg/
Рожен
Този проект ще даде възможност на Кукерска група Арапи да се изяви на част от националните събори тази година и да покаже своя уникален, съхранен почти век,
обичаи Арапи. Ще се помогне за популяризирането на родното ни място, като реализацията на проекта ще усъществи и затвърди отговорно отношение към
националните и културни ценности на нашата група.
Културно
наследство

Мотивация

В проектното предложение става ясно, че участието
е с много по-ясно изразен туристически характер,
което е извън приоритетите на програма
"Мобилност". Екипът на фестивала не представя
своя селекция, а участниците сами заявяват
желанието си да се включат. Международният
форум не е със значим представителен характер.
Проектът не е одобрен за финансиране.

НЧ "Просвета1926" Читалище

Проектното предложение е изготвено доста
неубедително по отношение на информацията за
събитието и участниците. Документацията е
непрецизно изготвена, а целите не са
конкретизирани. Самото събитие не е с
представителен характер и не отговаря на
изискванията на програма "Мобилност". Проектът
не е одобрен за финансиране.

НАРОВНО
ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА
- 1901" ЧИТАЛИЩЕ

Проектът е подаден след крайният срок за
кандидатстване и не се допуска до разглеждане и
оценка.
Проектът е подаден след крайният срок за
кандидатстване и не се допуска до разглеждане и
оценка.

МАРИЯ
ВЪЛЧАНОВА
ЛЮБЕНОВА

ОБЩО

Бюджет
проекти

Искана
сума

Отпусната
сума

46333

35100

12446
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