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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 3/ 2019 г.“ 
Модул „Професионални културни организации и артисти“
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MOB-126-
3P-19-

ORG2168-1

Театър -
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН 
ТЕАТЪР-ТЪРГОВИЩЕ -

ФЕСТИВАЛ  ИНТЕРЛЯЛЬКА   
УЖГОРОД, УКРАЙНА

УКРАЙНА- ГРАД 
УЖГОРОД 01.10.2019 04.10.2019 0 5000 0 Събитието не е със сериозна представителност и 

аргументацията е неубедителна. Документите не са 
изготвени с добро качество, няма превод на поканата 
за участие. Липсва иновативност, недостатъчно ясно е 
представена продукцията, както и защо тя е 
селектирана за участие във фестивала. Проектът не е 
одобрен за финансиране.

Историята на Щастливият принц и малкото лястовиче от приказката на Оскар Уайлд ни учи да се отнасяме с любов и доброта към света, който ни заобикаля. Това е история за 
състраданието и себераздаването, топло и нежно прегръщаща децата, без да ги лъже, че животът не е песен.Представлението е поредното доказателство за професионализмът, който 
прави магическо кукленото изкуство.

MOB-126-
3P-19-

ORG1888-2

Културно 
наследство, 

Музейна 
дейност

-

РЕГИОНАЛНА 
БИБЛИОТЕКА "ПЕТКО Р. 
СЛАВЕЙКОВ" КУЛТУРЕН 

ИНСТИТУТ

http://www.
libraryvt.com

IFLA CPDWL Сателитна среща в 
Националната и Университетска 
библиотека, Загреб, Хърватия - 

20-21 август 2019 г.

Хърватска, 
Загреб 19.08.2019 22.08.2019 1489 608 608

Проектът е изготвен прецизно. Бюджетът е 
реалистичен. Средствата ще позволят на кандидата 
да участва на форум, който е от същностно значение 
за развитието на работещите в Регионална 
библиотека "Петко Р. Славейков". През годините 
културната институция се отличава със своята 
отдадена дейност. Безспорно темата за 
дигитализацията на библиотечните архиви и книги е 
важна за съвремието ни, а в България все още 
осезаемо липсва модернизиране на библиотечните 
системи. Проектът е одобрен за финансиране.

Секцията за непрекъснато професионално развитие и обучение на работното място към Международната федерация на библиотечните асоциации и институции ИФЛА организира 
Сателитна конференция в Загреб, Хърватия за професионалното развитие и обучение.

MOB-126-
3P-19-

IND1050-3

Съвременне
н танц, 

хореография 
и 

пърформанс

-
ЖАНА ПЕНКОВА 

ПЕНЧЕВА -
Артистични резиденции на STEAM 

ROOM

Белгия - 
Брюксел, 

Словения - 
Любляна, 
Швеция - 
Стокхолм, 
Испания - 
Тенерифе

04.08.2019 31.12.2019 4400 4400 3000

Проектът е със сериозен обмен. Има потенциал за 
развитие и създаване на трайни международни 
контакти в полето на съвременния танц. Пътуванията 
ще доведат до същностни резултати за кандидатите, 
които ще създадат продукция, която да представят в 
различни страни. Поради ограничения бюджет на 
Програмата, отпуска се по-малка сума с препоръка 
кандидатите да изберат по-бюджетни пътувания, с 
оглед на актуалните възможности. Проектът е 
одобрен за финансиране.

Жана Пенчева кандидатства за пътни разходи към проектите КО-серии и ДРАГ ОН от името на артистичният колектив STEAM ROOM. Четири активно действащи сцени в полето на 
съвременния танц в Европа, предлагат артистични резиденции, които целят да осъществят творчески обмен и сътрудничество с артистите Жана Пенчева и Александар Георгиев. Канещите 
сцени са -Компания ТОР в Брюксел, НОМАД в Любляна, c.off в Стокхолм, Театро Виктория в Тенерифе.

http://www.libraryvt.com
http://www.libraryvt.com
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MOB-126-
3P-19-

IND2224-4

Музика

каДжаз, Поп, 
Модерни 
изкуства, 

Иновации и 
технологии

СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ 
НЕДЕЛЧЕВ -

Рут Колева и група The 
Fingertones участие на Live at 
Heart конференция - Швеция

Швеция, 
Оребро 04.09.2019 07.09.2019 6098 5000 2500

Събитието е международен форум от същно значение 
за музикалната среда. Българските изпълнители са 
преминали през процес на селекция и поканата за 
участие е специално отправена към тях. Музикантите 
ще имат възможност не само да представят 
творчеството си и да достигнат до нова аудитория, но 
и да създадат дълготрайни международни 
партньорства. Те ще участват и в семинари и 
уъркшопи, които ще им помогнат в тяхното 
професионално развитие. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Участие на Рут Колева и група The Fingertones на един от най-големите фестивали за музика в Скандинавия. За десетото издание на фестивалът Live At Heart, където се събират хиляди 
представители на музикалната индустрия от цял свят Рут Колева и The Fingertones са единствените представители от България.

MOB-126-
3P-19-

ORG0041-5

Литература
Българска 

литература и 
книгоиздаване

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА 
КНИГА СДРУЖЕНИЕ -

Представяне на българската 
книга и литература на 

международното книжно 
изложение във Франкфурт, 16-20 

октомври 2019 г

Германия, 
Франкфурт 16.10.2019 20.10.2019 2325 2325 2325

Събитието е най-важният световен форум за 
книгоиздаване и книгоразпространение. Участието на 
наши представители в него е от същностно значение. 
Те ще имат възможност да представят българската 
литература като част от световното културно 
наследство, както и да създадат трайни 
международни партньорства, с помощта на които да 
бъде реализиран експортният потенциал на 
българските издателства. Проектът е одобрен за 
финансиране.

От 16 до 20 октомври 2019 г. ще се проведе 71-то издание на най-голямото и престижно международно книжно изложение -Международен панаир на книгата - Франкфурт. В него участват 
над 7200 изложители от цял свят. През 2019 г. изложението предстои да представи Норвегия като специален гост в програмата си, съпътствано от множество професионални и културни 
мероприятия.

MOB-126-
3P-19-

ORG0036-6

Театър
куклено 
изкуство

ТЕАТЪР ДАНИ И ДЕСИ 
ДРУГА П.Ф.

http://www.
facebook.

com/theatred
d

Представяне на Българската 
култура на Световния Куклен 

Карнавал RAINFOREST - Борнео, 
Малайзия 2019г.

Малайзия, 
Борнео, гр.

Кучинг
10.11.2019 19.11.2019 5249 5000 3500

Проектът е свързан с представяне на българска 
продукция на значим световен форум, която е 
селектирана от 700 международни продукции. Театър 
"Дани и Деси" има дългогодишен опит в участието си 
на международни фестивали. Обменът на творчески 
практики и създаването на дълготрайни партньорства 
са от същностно значение за бъдещото развитие на 
артистите. Комисията отправя препоръка към 
творците да са по-активни в популяризирането на 
резултатите от участието си в международния форум. 
Проектът е одобрен за финансиране с редуциран 
бюджет поради ограничените средства на 
Програмата.

Световният куклен карнавал съвместно с  Министерството на културата и туризма на Малайзия и щат Саравак организират  - Световния Куклен Карнавал RAINFOREST. Най-добрите куклени 
продукции от цял свят са избрани да представят своите държави, продукциите си  и културното разнообразие на кукленото изкуство.

http://www.facebook.com/theatredd
http://www.facebook.com/theatredd
http://www.facebook.com/theatredd
http://www.facebook.com/theatredd
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MOB-126-
3P-19-

IND2201-7

Етнология, 
Културна 

антропологи
я, Културно 
наследство, 
Литература, 

Музейна 
дейност

участие на 
международна 

конференция

ИВА КЪНЧЕВА 
ТРИФОНОВА -

Българистиката - нейните минали, 
настоящи и бъдещи измерения Познан, Полша 17.11.2019 20.11.2019 1055 605 605

Форумът е посветен на значими теми, свързани с 
българската култура и писмена традиция. Ина 
Трифонова е специалист с дългогодишни и 
задълбочени проучвания в областта и затова нейното 
участие е от ключово значение. Проектът продължава 
устойчивото развитие на дълготрайни международни 
партньорства със значими институции. Проектът е 
одобрен за финансиране.

Проектът предлага съфинансиране за участие в международна конференция, посветена на развитието на българистиката днес и по-специално на българо-полските културно-исторически 
връзки с оглед на езиковите и комуникационни предизвикателства днес. Акцентът ще бъде поставен върху динамичните културно-исторически процеси в периода на Българското 
възраждане и тяхната проекция днес.

MOB-126-
3P-19-

ORG1573-8

Музика, 
Танц, 

Фолклор, 
Хорово 
изкуство

Класическа и 
фолклорна 

музика
ФОНДАЦИЯ АПОЛОНИЯ 

http://www.
apollonia.bg

Финансиране на транспортните 
разходи на участници в 

програмата на Аполония 2019

България, 
Созопол 29.08.2019 07.09.2019 8506 5000 5000

"Аполония" е форум, който е доказал своето важно 
значение в културния живот в страната и работи по 
посока на неговата децентрализация. Настоящият 
проект цели да осигури финансиране за гостуването 
на български и чуждестранни творци с важни  
международни успехи. Събитието разширява мащаба 
си и достига до все повече любители на изкуството. 
Проектът е одобрен за финансиране.

Проектът ще подкрепи участието в програмата на Аполония на талантливи и популярни музиканти, български и чуждестранни, между които цигуларката Лия Петрова, аржентинският 
майстор на бандонеона Матиас Гонзалес, известният челист Александър Сомов, голямата оперна певица Александрина Пендачанска и други. В проекта са включени и пътните разходи с 
автобус на Балет Арабеск, Биг бенда на БНР и Северняшкия фолклорен ансамбъл, Плевен.

MOB-126-
3P-19-

ORG0476-9

Изящни 
изкуства

Графика, 
инсталации

ЕТ КУГАН – ГЕОРГИ 
СТОЕВ -

Любен Стоев на 80 - изложба на 
художника в град Дрезден.

Германия, 
Дрезден 21.10.2019 08.11.2019 4630 2290 2140

Любен Стоев е значим български художник и 
представянето на неговото творчество извън 
пределите на страната спомага за популяризирането 
на съвременното българско изкуство. Създаването на 
дълготрайни партньорства ще съдейства за българо-
немски обмен на практики в полето на визуалните 
изкуства. Проектът е одобрен за финансиране с 
редуциран бюджет поради включени разходи за 
такси, които не са допустими.

Организиране, подреждане и откриване на изложбата 80 години Любен Стоев - историята на един дрезденски график от София в дърворези, картини, инсталации, видео и фотография.

MOB-126-
3P-19-

IND2253-10

Изящни 
изкуства - ДИАН ДЕКОВ КОСТОВ - Кой си ти

Италия, 
Флоренция 18.10.2019 27.10.2019 27000 1200 1000

Събитието е с представителен характер, а кандидатът 
е преминал през процес на селекция и е 
единственият български участник. Включването му в 
този международен форум е от същностно значение 
за бъдещото му професионално развитие. Проектът е 
иновативен и обединява няколко различни жанра. 
Проектът е одобрен за финансиране с редуциран 
бюджет, тъй като Програмата не отпуска средства за 
пътни такси.

Проектът Кой си ти съдържа 8 икони с размери от 65 на 40 см. до 104 на 62 см., 3D видео, звуков файл и психологически пърформанс. Той е специално създаден за XII Бианале Флоренция. 
Концепцията на инсталацията представлява опит да се провокира зрителят да погледне навътре в себе си пред очите на Бога. Един вътрешен олтар, който всеки носи дълбоко в себе си - 
застанал пред най-интимните си въпроси. Уповавайки се. На него - Господа.

http://www.apollonia.bg
http://www.apollonia.bg
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MOB-126-
3P-19-

ORG1124-11

Интердисци
плинарен 
проект, 
Театър

Театър, 
импровизацион

ен театър
СДРУЖЕНИЕ ТВОРЦИ -

Участие в конференцията на 
Международната Плейбек Театър 

Мрежа

Бангалор, 
Индия 01.12.2019 10.12.2019 2692 2692 1346

Кандидатите от години полагат систематични усилия 
за развитието на плейбек театъра в България, като 
тяхно следствие е и предвиденото участие в 
конференцията на Международната плейбек мрежа, 
на която за първи път ще има български 
представители. То е от значение за разширяването на 
контактите им, за обмен и надграждане на опит 
особено с оглед на предстоящото мащабно 
международно събитие, което планират да 
организират в сферата на плейбек театъра в София 
през 2020 г. Проектът е одобрен за финансиране с 
редуциран бюджет. Поради ограничените средства на 
програмата финансиране се отпуска само за участието 
на Цвета Балийска. 

Пътуване на Цвета Балийска и Васил Спасов до Бангалор, Индия за участие, водене на уъркшоп и презентация на Конференцията на Международната Плейбек Театър Мрежа IPTN, 4 до 8 
декември 2019 г.

MOB-126-
3P-19-

IND2246-12

Музика -
АНЖЕЛА ТОШЕВА 

ТОШЕВА -
Солов клавирен рецитал в 

Български културен институт в 
Будапеща, Унгария

Унгария, 
Будапеща 10.09.2019 19.06.2019 224 224 0

Анжела Тошева е изтъкнат пианист със 
забележителни изяви както в България, така и в 
чужбина. За съжаление предложеният проект за 
концерт в Българския културен институт в Будапеща 
не отговаря на целите на програмата, доколкото не 
аргументира достатъчно неговата значимост за 
надграждане в представянето на българската култура 
в съответната страна, за създаване на нови контакти и 
бъдещи сътрудничества. Поради тази причина 
проектът не е одобрен за финансиране . 

Клавирен рецитал в Български културен институт в Будапеща с творби от Бела Барток, Морис Равел, Фредерик Шопен и Лучано Берио.

MOB-126-
3P-19-

IND1214-13

Литература
Превод на 

роман
ТОДОРКА ЙОРДАНОВА 

МИНЕВА-ПРАМАТАРОВА -

Участие в лятната сесия на 
Европейския колеж за 

литературни преводачи, Сенеф 
под егидата на Международната 
къща на литературите Паса Порта 

в Брюксел

Белгия, Сенеф 01.08.2019 28.08.2019 350 350 350

Проектът е прецизно разписан и ясно аргументиран. 
Той дава възможност за участие на кандидата в 
резидентната програма на Европейския колеж за 
литературни преводачи в Сенеф. Включването в 
дейностите на тази представителна организация 
позволява да се създадат важни контакти и да се 
надградят добри практики в областта на превода. Тя 
създава среда за обмен на опит и експертиза, който 
ще допринесе за успешното завършване и 
представяне на реален продукт.  Проектът се 
одобрява за финансиране. 

Участие в лятната сесия на Европейския колеж за литературни преводачи в Сенеф, Белгия във връзка с превода на романа Тея от Поречието на белгийския писател Жан Марк Тюрин, 
спечелил Наградата на петте континента на франкофонията през 2019 г. Преводачката Тодорка Минева е сред селектираните 12 участници в тазгодишната работа на Колежа под егидата 
на Международната къща на литературите Паса Порта в Брюксел.

MOB-126-
3P-19-

ORG0953-14

Музика, 
Фолклор Фолклор АУТЕНТИК ФОНДАЦИЯ

https:
//outhentic.

eu
Пътят към фолклора- Прага Чехия, Прага 22.09.2019 25.09.2019 1849 1849 1849

"Аутентик" е сравнително нова и добре развиваща се 
етно-джаз формация, която е поканена в Прага да 
представи новия си албум. Проектът допринася за 
популяризирането на нови, оригинални и получаващи 
признание творци от българската музикална сцена 
извън страната. Проектът е одобрен за финансиране.    

По специална покана от страна на БКИ в Прага,Outhentic ще представи пред българската и чешката общност своя втори албум Transparant Пътят към фолклора е вече част от програмата на 
БКИ за 2019 година и ще се състои на 24.09.2019г За деня Обявяване на Независимостта на България-авторски и народни песни от България,ще върнат за миг всеки един от присъстващите 
в нашата мила Родина и ще оставят трайна следа и нужда за повече знание и музика

https://outhentic.eu
https://outhentic.eu
https://outhentic.eu
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 3/ 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-
3P-19-

IND1104-15

Дигитални 
изкуства, 
Дизайн, 
Изящни 
изкуства

-
ЦВЕТА ПЛАМЕНОВА 

ПЕТРОВА -
Графични Транс-Формации 2. 

Цифрови и хибридни графични 
техники

Полша, 
Варшава 18.10.2019 18.11.2019 2530 1350 1350 Иновативен проект в сферата на графиката и новите 

технологии, който се реализира като партньорска 
изложба, представяща български и полски автори. 
Проектът има потенциал за последващо разрастване 
и за създаване на нови сътрудничества. Одобрява се 
за финансиране. Проектът Графични Транс-Формации 2. Цифрови и хибридни графични техники представлява кураторска обща изложба на български и полски автори, представящи своите художествени 

творби в сферата на печатната графика и арт- книгата във Варшава, Полша. В художествен аспект проектът проследява и търси многообразието от възможности, които дигиталните 
технологии дават на съвременните визуални творци.

MOB-126-
3P-19-

IND1623-16

Изящни 
изкуства -

РУМЕН МИХОВ 
ДИМИТРОВ -

13-та скулптурна работилница 
2019 г. в Krabatstein, Германия

Германия, 
Небелшюц 18.08.2019 01.09.2019 800 700 0

Интересна, но неубедително представена 
кандидатура в сферата на скулптурата. Участието е 
предвидено в събитие с твърде ограничени обхват и 
представителност. Поради ограничените средства на 
програмата, проектът не е одобрен за финансиране. 

10 международни участника от 18.08.2019 г. до 01.09.2019 за 13-та скулптурна работилница в Небелшюц, кариерата на Милтиц, Германия

MOB-126-
3P-19-

ORG0035-17

Аудиовизуа
лни 

изкуства, 
Интердисци
плинарен 
проект, 
Музика, 

Приложни 
изкуства

Биенале за 
Българско 
изкуство и 

култура

ФОНДАЦИЯ НИКОЛА 
ГЮЗЕЛЕВ ФОНДАЦИЯ

https://www.
facebook.

com/Foundat
ionNicolaGhi

uselev/

Пътни разходи за самолетни 
билети на артисти от България, 
участващи в Седмото Биенале 

Артемидия 2019г. между 
България и Италия

Рим, Италия 11.10.2019 18.10.2019 1220 1220 0

Проектното описание не дава яснота за програмата на 
събитието и за това кои са конкретните прояви, в 
които участниците, за които се кандидатства, ще се 
изявят. Не се отчита и с какво това събитие надгражда 
дейностите на кандидата. Доколкото самите артисти, 
за които се кандидатства, са лауреати на 
международната награда "Никола Гюзелев" 2019 и за 
тях представянето им в Италия ще е от значение, 
проектът се предлага за РЕЗЕРВА .

Културен форум Изкуство и приятелство -седмо Биенале АРТЕМИДИЯ 2019г. за българско изкуство в Рим. Пътуване на участващите в програмите на събитията, включени в Биенале 
Артемидия, четирима български артисти.

https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/
https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/
https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/
https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/
https://www.facebook.com/FoundationNicolaGhiuselev/
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MOB-126-
3P-19-

ORG1394-18

Игрално 
кино

Филмова 
критика, 

международно 
партньорство в 

областта на 
киното

СКРИЙНИНГ ИМОУШЪНС 
ООД

http:
//screeninge

motions.
com/

Фестивални дневници

Босна и 
Херцеговина, 

Сараево и 
Бристъл, 
Англия

15.08.2019 30.09.2019 793 793 793 Проектът е от значение за развитието на дейността на 
авторитетната онлайн платформа за кино filmsociety.
bg и за разширяване на нейните международни 
контакти и отношения. Авторите, за които са 
кандидатства, са доказани и утвърдени, бюджетът е 
реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране. Целта на проекта е подкрепа на участието на представители на българската онлайн медия, специализирана в кино критика filmsociety.bg в престижните кинофестивали в Сараево и 

Бристъл, както и участие в годишна среща на Европейската кино организация NISI MASA. Чрез проекта ще се затвърди партньорството между платформата filmsociety.bg и двата фестивала, 
ще се установят нови партньорства с европейски филмови организации.

MOB-126-
3P-19-

ORG1740-19

Аудиовизуа
лни 

изкуства, 
Дигитални 
изкуства, 

Интердисци
плинарен 
проект, 

Нови медии

късометражно 
кино

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"ВЕЩИНА" 

Участие на екип международни 
кино експерти в 16-то издание на 

Международен фестивал за 
късометражно кино В Двореца

София, Бургас, 
България 01.08.2019 01.12.2019 5245 5000 3000

Фестивалът "В двореца" е важен за средата форум, 
който кани значими международни професионалисти 
и гости. Поради ограничените средства на сесията, 
проектът е одобрен за финансиране с редукция в 
бюджета.  

Поканените специалисти са значими имена от европейската филмова индустрия - дистрибутори, продуценти, културни мениджъри, програматори и представители на браншови 
организации, които се включват в събитието като членове на международното жури, лектори по специализирани теми, както и в професионални срещи, което ще допринесе за 
международното измерение и качество на събитието и ще спомогне за създаването и развитието на контакти и партньорства.

MOB-126-
3P-19-

ORG1171-20

Изящни 
изкуства

Съвременно 
българско и 

световно 
графично 
изкуство

ФОНДАЦИЯ 
"ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ИЗКУСТВОТО В 
БЪЛГАРИЯ" 

http://sbhart.
com

Транспортни разходи за проф. 
Едвин Драгичевич, Хърватия, д-р 
Педро Галилея,Испания, проф. д-

р Ратеб Шабан, Йордания, 
участници в международното 

жури, образователната и 
изложбена програма на 8. 

Международно триенале на 
графиката-София 2019

България, 
София 22.11.2019 27.11.2019 3140 2540 2540

Международното триенале на графиката е важно за 
сферата събитие. Поканените гости са авторитетни 
специалисти, които ще се включат в различни 
дейности - журиране, изложби и образователни 
събития. Те ще допринесат за споделяне на практики 
и създаване на контакти сред местните участници в 
триеналето. Проектът е представен убедително и е  
одобрен за финансиране. 

Едвин Драгичевич, Педро Галилея, Ратеб Шабан определят наградите, участват активно в образователните и изложбени събития, имат водещо значение за адекватната рефлексия на 
8мото триенале на графиката в международен контекст. Авторитетът, опитът и контактите им са приносни за престижа и перспективите на събитието.

http://screeningemotions.com/
http://screeningemotions.com/
http://screeningemotions.com/
http://screeningemotions.com/
http://sbhart.com
http://sbhart.com
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MOB-126-
3P-19-

ORG0098-21

Дизайн, 
Интердисци
плинарен 
проект, 

Нови медии

Презентиране 
на пътуващи 

плакатни 
изложби

МЕЖДУНАРОДНО 
ТРИЕНАЛЕ НА 

СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ - 
СОФИЯ СДРУЖЕНИЕ

http://www.
triennial.

orbitel.bg/

Пътуващ семинар МИСИЯ 
ПЛАКАТ

София 
България, 

Прага Чехия, 
Амстердам 
Холандия

10.09.2019 30.11.2019 1574 1574 1574 Проектът е разработен качествено. Предлага 
интердисциплинаред подход. Съответства на целите 
на програмата. Пътуването е програмирано за 
периода непосредствено преди и по време на 
Деветото международно триенале на сценичния 
плакат.  Проектът е одобрен за фианнсиране. Пътуващият семинар Мисия Плакат 2. е проект-процес обхващащ генерирането, адаптирането и разпространението на две инициативи, фокусирани върху различни аспекти на плаката, 

обединяващи самостоятелната изложба на Радослава Боор Плакатът-Радост и Слава и сборната колекция с визии на Холанд фест. Проектът е програмиран за периода непосредствено 
преди и по време на 9. Международно триенале, чиято тема Арт Фестивали той допълва и доразвива.

MOB-126-
3P-19-

ORG0090-22

Музика, 
Фолклор, 
Хорово 
изкуство

Автентичен и 
обработен 
български 
фолклор

"БЪЛГАРСКИ 
НАЦИОНАЛЕН 
МЛАДЕЖКИ 

ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ" 
СДРУЖЕНИЕ

http://bnmfs.
com

Участие на женски народен хор 
БОРЯНА в традиционен празник 

Большие поморские посиделки в 
град Архангелск

Русия, град 
Архангелск 14.12.2019 18.12.2019 18090 5000 0

Кандидатурата е неубедителна. Проектът предвижда 
участие на женски народен хор БОРЯНА в 
традиционния  празник "Большие поморские 
посиделки" в град Архангелск, но не е ясно каква е 
професионалната цел на участието и какъв ще е 
ефектът от него за хора и за представляващата го 
организация. Според комисията проектът не е 
подаден коректно в модул "Професионални културни 
организации и артисти". Проектът не е одобрен за 
финанисране. 

Официална покана на Държавния академичен северно-руски народен хор, чрез министерството на културата на архангелска област, адресирана към Министъра на културата г-н Боил 
Банов и женски народен хор БОРЯНА. Поводът за поканата е традиционният празник БОЛЬШИЕ ПОМОРСКИЕ ПОСИДЕЛКИ, който ще се проведе на 16.12.2019 г.м на сцената на 
Архангелския драматичен театър М. В. ЛОМОНОСОВА.

MOB-126-
3P-19-

ORG1490-23

Документал
но кино, 
Игрално 

кино, 
Интердисци
плинарен 
проект, 

Литература

Кино, 
литература, 
неформално 
образование, 
продуцентска 

дейност

СИНЕЛИБРИ ЕООД ЕООД
http://www.

cinelibri.com/

Световноизвестни артисти и 
тренери с участие в Синелибри 

2019

София, 
Пловдив, Варна 01.08.2019 25.10.2019 16716 5000 5000

Проектът предвижда гостуване в България на над 
десет световноизвестни артисти, продуценти и 
тренери за поредица от събития и срещи с публиката 
по време на Международния литературен и кино 
фестивал "Синелибри" в София, Пловдив и Варна. 
Фестивалът привлича все по-голяма аудитория както 
в София, така и в редица градове извън столицата и 
има нарастващ потенциал за развитието на 
българската културна среда. Проектът е много добре 
разработен с коректно формиран бюджет. Одобрен е 
за финансиране с пълната сума. 

Петото юбилейно издание на Международния кино-литературен фестивал Синелибри, което ще се състои между 5 и 25 октомври 2019 г., посреща в България над десет световноизвестни 
артисти, продуценти и тренери за поредица от събития и срещи с публиката. Проектът има за цел да осигури финансиране на транспортните разходи на 5-ма от тях - Рик Дъгдейл, Валерия 
Голино, Марио Григоров, Джулиан Фрийдман, Линда Сийгър.

http://www.triennial.orbitel.bg/
http://www.triennial.orbitel.bg/
http://www.triennial.orbitel.bg/
http://bnmfs.com
http://bnmfs.com
http://www.cinelibri.com/
http://www.cinelibri.com/
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MOB-126-
3P-19-

ORG0084-24

Музейна 
дейност, 
Музика

Художествено- 
документална 

изложба и 
концерт

ДКИ КЪЩА МУЗЕЙ 
"ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" 
10 КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

http://www.
vladigerov.

org

120 години от рождението на 
Панчо Владигеров в Берлин и 

Будапеща

Германия, 
Унгария 14.10.2019 18.11.2019 4133 1833 1833

Проектът е ценен, смислен и добре аргументиран. 
Предлага интересен подход на представяне  на 
творчеството на един от най-изтъкнатите и 
вдъхновени представители на българската музикална 
култура - проф. Панчо Владигеров в Берлин и в 
Будапеща. Проектът е подкрепен с пълната сума.120-годишнината от рождението на Панчо Владигеров ще бъде чествана със специални събития в българските културни институти в Берлин и Будапеща. Къща музей Панчо Владигеров ще 

гостува с тематични художествено-документални изложби-Райнхард-Владигеров и Владигеров в музикалния калейдоскоп на ХХ в.-представящи личността и творческата висота на 
Владигеров, както и богатството на уникалния му архив. Изложбата в Берлин се съпътства и с концерт.

MOB-126-
3P-19-

ORG1576-25

Музика
уърлд, етно, 
електронна 

музика

БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА 
АСОЦИАЦИЯ 
СДРУЖЕНИЕ

http://www.
bgma.bg

Участие на представители на 
Българска музикална асоциация в 
Световното изложение за уърлд 

мюзик УОМЕКС 2019

Финландия, 
Тампере 21.10.2019 28.10.2019 1984 1900 1900

Проектът е качествено разработен. Предвижда 
участие на български музиканти в престижен форум - 
Световното изложение за world music УОМЕКС 2019. 
Важен е както за организацията - кандидат, така и за 
нейни партньори в България по отнощение на 
информация, контакти и възможности за бъдещи 
сътрудничества. Проектът е подкрепен с пълната 
сума. За втори по ред път БМА организира национален щанд на Световното музикално изложение WOMEX от 23 до 27.10 в Тампере, на който българските музиканти ще имат възможност да 

представят своята музикална продукция. Музикалният жанров спектър е от ъндърграунд през етно в неговото многообразие от местни култури, ърбън и електронен звук и комбинациите 
им до джаз и класическа музика - онази палитра, която обобщаваме с името world music.

MOB-126-
3P-19-

IND1941-26

Танц
Съвременен 

танц
ИВАЙЛО КРЪСТАНОВ 

ДИМИТРОВ -
Тоулардс 2019-цикъл от 

уоркшопи

Швеция ,
ГТанум Преем -

Витлицке
26.08.2019 06.09.2019 480 480 480

Проектът е много полезен за развитието на кандидата 
и  за създаване на нови партньорства. Предлага 
конкретни възможности за последващ обмен и 
участия. Проектът се финансира с пълната сума.

Международният танцов уоркшоп Тоулардс Towards 2019 в е събитие,в което изпълнители, педагози и хореографи от различни държави се събират в рамките на двуседмичен период.
Събитието предлага благоприятна атмосфера насочена към насърчаване на творческия обмен на идеи и предоставя възможности за обучение в дисциплини от областа на Съвременния 
танц и Импровизация.

http://www.vladigerov.org
http://www.vladigerov.org
http://www.vladigerov.org
http://www.bgma.bg
http://www.bgma.bg
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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 Мотивация

MOB-126-
3P-19-

ORG0027-27

Интердисци
плинарен 

проект,
Културен 

мениджмън
т,Кураторска 

дейност, 
Танц, Театър

Съвременен 
танцов 

спектакъл с 
участието на 

танцьори, 
куклени 

актьори и 
музика на живо.

ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА 
КУЛТУРА И ИЗКУСТВА 

ФОНДАЦИЯ

http:
//onefoundat

ion.bg

Гостуване на програматори от 
Латинска Америка в Пловдив за 
световната премиера на CAGED - 

международна копродукция в 
областта на съвременните 
изпълнителски изкуства - 

07.09.2019

Пловдив, 
България 05.09.2019 08.09.2019 9574 5000 2500

Проектът предвижда гостуване на програматори от 
Латинска Америка в Пловдив за световната премиера 
на CAGED - първата международна копродукция в 
областта на съвременните изпълнителски изкуства, 
изцяло реализирана в Пловдив. Организацията - 
кандидат е много авторитетна българска платформа 
за съвременни изкуства. Комисията счита, че не е 
добре аргументиран потенциалът за устойчиваост на 
проекта, предвид факта, че в продукцията участват 
артисти от Корея, България и Франция. Поради 
ограничение на средствата на програмата проектът е 
одобрен за финанисране с редуциран бюджет.

CAGED е първата международна копродукция в областта на съвременните изпълнителски изкуства, която се реализира изцяло в Пловдив от артисти от Корея, България и Франция - GAYA 
Dance Company.В България ще дойдат 30 културни мениджъри от цял свят. Фондация ЕДНО, като основен продуцент на спектакъла, и екипът на CAGED канят всички международни гости 
да наблюдават репетиции и да участват в преговори за бъдещи турнета и в работни дискусии.

MOB-126-
3P-19-

ORG0142-28

Музика -

        ТЕАТРАЛНО-
МУЗИКАЛЕН 

ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР 
- ВАРНА КУЛТУРЕН 

ИНСТИТУТ

http:
//tmpcvarna.

com/

Представяне на ТМПЦ - Варна на 
международния фестивал Елена 

Теодорини в Румъния

Крайова, 
Румъния 28.10.2019 30.10.2019 9175 4587 0

Предложението е от утвърдена организация, 
развиваща дейност извън столицата, за участие  в 
международен оперен фестивал. Неубедително е 
аргументиран изборът на програмата, както и 
намерението за развитие на бъдещи партньорства.  
Проектът остава РЕЗЕРВА. 

Театрално-музикален продуцентски център - Варна ще представи операта Норма и мюзикълът Уестсайдска история като част от международния фестивал Елена Теодорини по покана на 
Opera Romana Craiova с цел установяване на сътрудничество между двете организации.

MOB-126-
3P-19-

IND2254-29

Музика -
МИЛЕНА СТЕФАНОВА 

ВЕЛИКОВА -

Представяне на Музикален 
пърформанс Седемте чудеса на 
България в Пловдив 2019 и Русе 

2019

България-
Пловдив и Русе 01.07.2019 30.10.2019 918 918 600

Проектът е добре аргументиран. Предимство е 
включването на музикалният пърформанс в 
програмата на Пловдив -Европейска столица на 
културата 2019 и гостуването му в гр. Русе по покана 
на Фондация Русе-Град на свободния дух. Поради 
недостиг на средства проектът е одобрен с 
редуциран бюджет. 

Музикален пърформанс Седемте чудеса на България ще се представи в програмата на Пловдив 2019-Европейска столица на културата и в гр. Русе по покана на Фондация Русе-Град на 
свободния дух. Проектът е пресечна точка на българската традиция и модерното изкуство. Представен чрез съвременна режисура, дигитална сценография, електронна музика той е 
актуален и интересен за съвременното поколение. 

Бюджет 
проекти

Искана 
сума

Отпусната 
сума

ОБЩО 139 530 лв 74 438 лв 45 793 лв

http://onefoundation.bg
http://onefoundation.bg
http://onefoundation.bg
http://tmpcvarna.com/
http://tmpcvarna.com/
http://tmpcvarna.com/
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