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M
Част от културния календар на ДК ОКИ Искър

Концерт на Софийски камерен хор В. Арнаудов и оркестър Симфониета 
София. Вход свободен.
6 март, 18:00   Ларгото   Част от културния календар на ДК ОКИ Средец
dksredets.com

21 март, 18:00   сцена Ларгото. Вход свободен.
www.dk-iskar.com

 Пролетен и есенен цикъл, по три концерта, в Национална музикална 
академия Проф. Панчо Владигеров. Пролетен цикъл: концерти през  
март, април и май
29 април, 17.00  Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров, На 70 
АНГЕЛ СТАНКОВ, с приятели, колеги и ученици. Юбилеен концерт на професор Ангел 
Станков, по повод неговата 70-годишнина. С ученици, приятели и колеги. С участието 
на Йосиф Радионов, Бедрос Папазян, Кристина Хинова и др.
20 май, 17.00   Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров, Новите 
имена на Армения и България - гостуват младежи от 13 до 16 години от Ереванското и 
Националното музикално училище Любомир Пипков
sco.agbubg.org

Armenian General Benevolent Union So�a Chamber 
Orchestra (към Общоарменски Благотворителен Съюз 
Парекордзаган - София)

Концерт на Софийски духов оркес тър - произведения 
на български и европейски композитори

Миса бревис в си бемол мажор от Моцарт. 

МУЗИКА & КОНЦЕРТИ

МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ

>
>

>
>

>

Щрайхисимо 2018 е иновативен музикален проект, който на базата на 
позната и стандартна форма, каквато е концертът, предлага начин за 
допълване на културния живот на столицата и дава възможност за 
новаторска интерпретация на познати и традиционни ценности в областта 
на музикалното изкуство.  

Щрайхисимо 2018

март - юни 2018
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МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ

Камерното музициране, като своеобразна творческа лаборатория за 
композитори и изпълнители, е важната част от световната музикална 
култура.
Камерна зала България

Платформа Aerowaves е основана през 1996 г.одина в Лондон,  
разраствайки се до партньорство с представители от над 35 страни в 
Европа. Подкрепя млади, изгряващи артисти в областта на 
съвременните изпълнителски изкуства. Ежегодно над 600 хореографи 
изпращат свои проекти, от които Aerowaves избира ТОП 20 и ги 
промотира в продължение на една календарна година. 

21 март, 19:00   Антонио Вивалди Il cimento dell`armonia e dell`invetione, Камерен 
ансамбъл Арс Музика, солист Велика Цонкова, цигулка. Вход с билети и покани
16 май, 19:00   Антонио Вивалди Il cimento dell`armonia e dell`invetione, Камерен 
ансамбъл Арс Музика, Вивалди, съвременна музика, солист Велика Цонкова, цигулка. 
Вход с билети и покани.
13 юни, 19:00   Камерен ансамбъл Арс Музика. Съвременна музика, солист Велика 
Цонкова, цигулка. Вход с билети и покани.

23 март, 18:00,  Младежки театър Николай Бинев -откриване на фестивала Spring 
Forward 2018. Официални гости: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на град София и 
патрон на фестивала Spring Forward 2018, г-н Джон Афшорд – директор на платформа 
за съвременен танц Aerowaves – dance across Europe, 
г-н Атанас Маев – изпълнителен директор на Derida Dance Centre – домакин на 
фестивала Spring Forward 2018. 
23 март, 18:15,  Младежки театър Николай Бинев, Scarabeo, Angles And The Void, 
Андреа Костанцо Мартини, Италия.
23 март, 19:15,  Руски културно-информационен център, Volitant - Góbi Dance Compa-
ny, Рита Гоби, Унгария.
23 март, 20:30,  Théatro, Rehearsal On Love, компания Раекалио, Финландия.
23 март, 21:00,  Théatro, Dans, For Satan, Хилде Ингеборг Санвойд, Дания.
23 март, 21:45,  Младежки театър Николай Бинев, Nass (Less Gens), компания Масала, 
Фуад Бусуф, Франция. 
24 март, 10:30,  Руски културно-информационен център, Forecasting, Premier 
Stratagème, Барбара Матийевич и Джузепе Чико, Франция.
24 март, 11:50,  Руски културно-информационен център, Forecasting, Premier 
Stratagème, Барбара Матийевич и Джузепе Чико, Франция.
12:45, Théatro, F 63.9, Компания Дерида, Живко Желязков, България.
24 март,15:15,  Младежки театър Николай Бинев,  Likes, Нурия Гую Сагара, Испания.
24 март, 16:30,  Руски културно-информационен център, Opus - Leon and Wolf Dance 
Company, Христос Пападопулос, Гърция.
24 март, 17:30,  Théatro, A Moment – Sandman, Сабине Моленаар, Белгия. Няма място 
на провеждане.
24 март, 18:15,  Младежки театър Николай Бинев, А Siver Knife, Goblin Party, Корея.
24 март, 20:30,  Кино Люмиер Лидл, Национален дворец на културата, Ahora que no 
somos demasiado viejos todavía (Сега, преди да сме прекалено стари), Хесус Рубио 

Фес тивал Aerowaves Spring Forward
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МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ

24 март,21:15  Театър Азарян, Национален дворец на културата, Counterbody, Tangaj 
Dance Collective, Симона Деаконеску, Румъния.
25 март, 9:30   хотел Рамада, дискусия с танцови критици, на тема Казуси в критическото 
писане.  Дискусията е отворена само за гости на фестивала.
25 март, 11:15   Кино Люмиер Лидл, Национален дворец на културата, Hope Hunt and 
the Ascension into Lazarus, Оона Дохърти, Великобритания.
25 март, 12:00   Театър Азарян, Национален дворец на културата,  WRECK - Wreck - List Of 
Extinct Species, Insiemi Irreali, Пиетро Марулло, Белгия.
25 март,  13:00   Руски културно-информационен център, Touching.just, Марта 
Паскапулу и Арис Пападопулос, Гърция.
25 март, 13:45    Младежки театър Николай Бинев, Kokoro, Луна Ченере, Италия.
25 март, 16:00   Руски културно-информационен център, Blanks, Игрид Бергер Михре, 
Норвегия.
25 март, 17:00   Théatro, Dédale, Жордан Дешанз, Австрия/Франция.
25 март, 18:00   Младежки театър Николай Бинев, Grrr I’m Dancing Universe Of A Dancing 
Bear, Матис Клайншнитгер, Германия.
25 март, 19:30   Кино Люмиер Лидл - Национален дворец на културата, Homo Furens, 
Plan K, Франция.
25 март, 20:15   Театър Азарян, Национален дворец на културата,  BROTHER, Марко да 
Силва Ферейра, Португалия. 
www.aerowaves.org

Цикъл от осем камерни концерта, обединени под общото название 
Музикални вторници. В тях участват някои от най-именитите ни 
изпълнители. Тази година е с насоченост към струнни и духови 
формации. В концертите, освен утвърдени имена, ще участват  и млади 
изпълнители – лауреати на национални и международни конкурси. Някои 
от тях ще направят своя дебют на столична сцена.

Музикални вторници

Концерт на Вокална студия Дъга и клуб по спортни танци Средец. 
Детска изложба на студио за изобразително изкуство Палитра. 
Програма: детски рисунки на тема Моето детство на студио Палитра.
24 март, 11:30    Ларгото
Част от културния календар на ДК ОКИ Средец
dksredets.com

Детски и поп песни от извес тни български и 
западноевропейски композитори на Дъга.
Танга и валсове на клуб Средец 
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МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ

Осемнадесетото издание на фестивала ще представи 11 събития с 
класическа музика, в които ще се изявят над 350 български и 
чуждестранни участници. Програмата на фестивала включва концерти 
със симфонична и камерна музика, джаз, филмова музика, както и събитие 
за деца. За концертите ще гостуват музиканти от Италия, Испания, 
Австрия, САЩ, Франция, Германия, Русия и др. Сред имената на 
участниците са световноизвестният цигулар Максим Венгеров, 
талантливите музиканти от испанския квартет Далия, виртуозният 
ансамбъл Italian WonderBrass, изявените български цигулари - 
концертмайстори Албена Данаилова, Димитър Иванов, Симеон Симеонов 
и др. В програмата са включени концерти с Оркестъра на Класик ФМ 
радио, Софийската филхармония, Софийския духов оркестър и др.

Европейски музикален фес тивал 2018

27 март, 19:00    зала Биад - квартет Хорс. Вход с билети.
17 април, 19:00    зала Биад - квинтет Пилекадоне. Вход с билети.
8 май, 19:00    зала Биад - Дуо Мила Павлова (флейта) и Сузана Клинчарова (арфа). Вход 
с билети.                                              
15 май, 19:00   зала Биад - Квартет Големинов. Вход с билети.
22 май, 19:00   открита сцена в парка Банкя, Квинтет Кепитъл брас. Вход свободен. 

Реализация в два основни модула: документална фотоизложба, 
показваща  изпълнителската активност на групата на Бистришките 
баби, както и формите и начините на реализацията, осигуряваща 
жизнеността на този културен феномен до наши дни; концерт на 
групата на Бистришките баби.
Музей за история на София
29 март, 12:00    откриване на изложба, посветена на  Бистришките баби. 
19 април, 17:00    концерт на Бистришките баби. 

30 март, 20:00  Национален дворец на културата, Зала 1 – Концерт на Максим Венгеров, 
цигулка (Франция/Русия), Софийска филхармония, диригент: Найден Тодоров. 
Програма: Й. Брамс, Концерт за цигулка в ре мажор, оп. 77; Й. Брамс, Симфония No 1. 
Вход с билети.
11 април, 19:30  камерна зала България – Квартет Далия (Испания), испански автори. 
Вход с билети.

Архаичният шопски двуглас – ценен принос в 
културните ценнос ти на с ъвременна Европа. 
Бис тришките баби 
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МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ

12 - 13 април, 11:00   зала на Българската академия на науките - Детски концерт 
Симфонична приказка;  Музика от Едвард Григ, духов квинтет и танцьори от 
Националния музикален театър. Водещ: Румен Григоров. Вход с билети.
25 април, 18:00   фоайе в зала България, Изложба (откриване) - изложбата е посветена 
на Макс Райнхард и Панчо Владигеров. Вход свободен.
25 април, 19:30   зала България – Тримата концертмайстори, Солисти: Албена 
Данаилова - цигулка, Димитър Иванов - цигулка, Симеон Симеонова - цигулка, 
Оркестър на класик ФМ радио, Диригент: Григор Паликаров, Програма: М. Равел, К. 
Сен -Санс, Бетовен, П. Сарасате и др. Вход с билети.
26 април, 12:00  Зала 48 на Националната музикална академия Проф. Панчо 
Владигеров – Кръгла маса на тема Музикалното образование в България – 
перспективи за развитие, с участието на представители на Националната музикална 
академия Проф. Панчо Владигеров, НМУ Л. Пипков, музикални училища от страната, 
детски музикални школи, Министерство на културата и Министерство на 
образованието.
7 май, 17:00   Ларгото - Европа танцува, музикално-танцов спектакъл с участието на: 
Софийския духов оркестър. Солисти: Катерина Тупарова, Александър Мутафчийски, 
Илона Иванова, Денко Проданов, диригент - Юли Дамянов, танцьори от трупата 
Нешънал Арт, детски фолклорен ансамбъл Здравец и фолклорен ансамбъл Средец; 
представяне на национални носии от различните фолклорни области на България, 
участници - популярни български дейци на културата, изкуството и медиите. Вход 
свободен.
17 май, 19:00  Зала България - Софийската филхармония, диригент Найден Тодоров, 
солист - Юрий Башмет - виола, Програма: Г. Канчели, П. Чайковски. С участието на 
Национален филхармоничен хор Св. Обретенов. Диригент на хора - Славил 
Димитров. Вход с билети.
18 май, 19:30  зала България - концерт на ансамбъл Italian Wonderbrass (Италия). 
Програма - италиански канцонети, откъси от опери, популярна класическа музика в 
аранжимент за брас-квинтет. Вход с билети.
24 май, , 17:00  Ларгото - Церемония по връчване на наградите Златно перо и 
концерт. Вход свободен.
30 май, 19:30    Зала България - Музиката на Америка гостува на ЕМФ 2018 Cinema 
Violino - концерт с филмова музика за цигулка и оркестър, с Оркестъра на Класик ФМ 
радио. Солист: Катя Попов - цигулка, диригент: Скот Дън (САЩ). Програма: музика от 
Дж. Уилямс, Е. Мориконе, Д. Елфман, Дж. Бари, Б. Карадимчев. Вход с билети .
14 юни, 20:00    So�a Live Club  – София Джаз Пик гостува на ЕМФ, Младите в джаза с 
концерт на Биг Бенда към катедра Поп и джаз изкуство на Националната музикална 
академия Проф. Панчо Владигеров. Ръководител: Михаил Йосифов. Солисти: Велека 
Цанкова - вокал, Момчил Косев - вокал, китара. Програма: джаз стандарти, 
бигбендови стандарти и български джаз. Вход с билети.
cantus�rmusbg.com
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МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ

Концерт на Александрина Пендачанска 
Мултимедиен концерт – спектакъл Това съм аз на българската прима 
Александрина Пендачанска, с арии от Росини, Верди и Пучини, с 
Оркестъра на Пловдивска държавна опера, с диригент Мартин 
Пантелеев.
Събитието, което е изцяло продуцирано от Националния дворец на 
културата, ще отбележи 30-годишния творчески път на певицата, 
започнал от сцената на Зала 1 през 1988 г.одина. В спектакъла ще видим 
кадри от емблематични роли в репертоара й.

Фолклорно пеене, народни танци, и на устно народно творчество, 
прожекция на етнографски филми, две изложби,  в седмицата преди 
официалното откриване на Дните на нематериалното културно 
наследство.

Людмил Ангелов и Веско Ешкенази в един концерт с музика от Танго - 
новият албум, който отбелязва двадесетгодишното им артистично 
партньорство. Албумът съчетава вълшебната музика на майсторите 
на аржентинското танго Астор Пиацола и Карлос Гардел с 
брилянтната интерпретация на двамата виртуози на цигулката и 
пианото.

2 април, 19:00   Национален дворец на културата, Зала 1. 

8 април, 18.00   Концертна зала на Дом на културата Средец
Част от културния календар на ДК ОКИ Средец
dksredets.com 

11 април, 19:00   Национален дворец на културата, Зала 11

Спектакъл с учас тието на български и ромски 
изпълнители, посветен на Международния ден на 
ромите 

10 - 16 април, 12:00 - 18:00   Столична библиотека
10 - 16 април  Столична библиотека: Изложба – Тадидии, обреди и ритуалиAn 
Exhibition 
24 май  Столична библиотека, пл. Славейков - Фолклорен концерт на площад 
Славейков пред сградата на Столична библиотека, по случай Деня на българската 
просвета и култура, с участието на състави на автентичното народно творчество

Дни на нематериалното културно нас ледс тво 

Танго 
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Международният фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO 
планира богата програма с 10 концерта и редица съпътстващи 
творческо-образователни събития (3 майсторски класа, 2 уъркшопа, 
срещи с изпълнителите и др.), в които ще вземат участие както 
изтъкнати чуждестранни (предимно европейски) и български 
изпълнители,  така както и млади и дебютиращи музиканти. Всички 
концерти са със свободен вход.

XXI Международен фестивал за съвременна 
клавирна музика ppIANISSIMO 2018

13 април, 19.00   Студио 1 на Българското национално радио - Солов клавирен 
рецитал на Рикардо Дескалцо (Испания).
14 април, 19.00   Студио 1 на Българското национално радио - концерт на David 
Helbock Trio (Австрия).
15 април, 19.00  Студио 1 на Българското национално радио - Мозайка - 
едноминутни солови и камерни композиции от цял свят.
20 април, 19.00  Студио 1 на Българското национално радио - Концерт на Дуо 
Диагонал (Дания/България).
21 април, 19.00  Студио 1 на Българското национално радио - Солов клавирен 
рецитал на Марсел Вормс (Холандия).
22 април, 19.00  Студио 1 на Българското национално радио - Музиката на Бьорк - 
концерт на Мила Михова (сопрано) и Николай Стайков (клавесин/челеста/пиано).
27 април, 19.00  Студио 1 на Българското национално радио - Солов клавирен 
рецитал на Хайк Меликян (Армения).
28 април, 11.00  Студио 1 на Българското национално радио - От края до началото на 
времето - концерт на ансамбъл SILAKBO.
28 април, 19.00  Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров, голяма 
концертна зала - Солов рецитал на Дариус Пшибилски (Полша) - орган.
29 април, 19.00,  Студио 1 на Българското национално радио - Свръх материя: 
концерт/пърформанс на Хипер Дуо (Швейцария). 
www.ppianissimo.info .

Концерт на Симфониета София, съвместно с Национален 
филхармоничен хор Светослав Обретенов, диригент - Свилен Симеонов.
3 април, 19:00   Зала България
Част от културния календар на ОКИ Надежда 
oki-nadejda.com

Реквием от В. А . Моцарт 
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Конкурсът  e предназначен за млади изпълнители от България, Европа и 
света. Той предоставя на всички участници нови възможности да се 
състезават и контактуват със свои колеги, да изследват и обменят 
оригинални идеи, да интерпретират класическа и съвременна музика, да 
представят своя талант пред големи музиканти, доказали себе си като 
инструменталисти и педагози от световните музикални сцени. 

Международен конкурс Млади виртуози 2018

15 април 19:00, Откриване на конкурса, Зала България - Концерт на Софийската 
филхармония, солист - София Мехоношина, диригент Найден Тодоров.
18 – 22 април,  конкурсни дни 
Сити Марк Арт Център, вход свободен.
 22 април, 11:00,  Тържествена церемония по награждаване и Гала концерт на 
лауреатите. 
Сити Марк Арт Център, вход свободен.
www.yvcompetition.org

Програмата съдържа пиеси, аранжирани от композитора Ангел Заберски 
за оркестър и солисти, негова авторска музика за брас и оркестър и 
негови творби, повлияни от фолклора. Изпълненията са на: Ангел 
Заберски - пиано, Михаил Йосифов - тромпет, Борис Таслев  - бас, Стоян 
Янкулов - Стунджи - ударни и перкусии, народният изпълнител 
дебютант Живко Василев – кавал, пиано и световния шампион по 
бийтбокс Александър Деянов SkilleR.

 24 април, 20:00   Национален дворец на културата, Зала 1 

СИЛВИ ЗАВИНАГИ - Концерт на Силви Вартан 

Ангел Заберски предс тавя Symphony - Jazz 

8 април, 18:00   Ларгото. Вход свободен.
Част от културния календар на ДК ОКИ Искър
dk-iskar.com

21 април, 20:00   Национален дворец на културата, Зала 1

Концерт на Софийски духов оркес тър - 
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Образователна платформа в съвременния танц, насочена към 
професионалисти и публика. Програмата включва международни 
семинари, ателиета и уъркшопи, с цел обмен между български и 
европейски танцови професионалисти; интерактивни формати за 
общуване с публиката; дискусии и представяния. 

Платформа Без дистанция

Център за култура и дебат Червената къща, Гьоте-инситут в София, ДНК – 
пространство за съвременен танц и пърформанс (чрез партньорство с фестивала 
Антистатик)
20 – 30 април    физически загревки и разговори с публиката.
23 април    перформативна дискусия Фестивал за 1000 и за 1 000 000 евро, водещи: 
Биляна Тануровска (Македония) и Ивана Васева (Македония).
26 април  представяне на книгата Драматургичната практика и дискусия 
Съвременни драматургични практики. 

Църковно-славянски песнопения от Добри Христов, Йоан Кукузел, Петър 
Динев, Александър Текелиев и др
25 април, 19:00   храм Света София
Част от културния календар на ДК ОКИ Средец
http://dksredets.com/

11-тото издание на Международния фестивал за съвременен танц и 
пърформанс Антистатик е единственият фестивал в София, посветен 
на  оригинални, авторски и новаторски артистични практики  на 
съвременния танц и пърформанс, реализирани от утвърдени и изгряващи 
имена на международната и българската сцена. 

XI Международен фестивал за съвременен 
танц и пърформанс Антистатик 

27 април, 17:00  Club City Stage – Национален дворец на културата, Avoiding 
deLIFEath пърформанс инсталация: Иво Димчев.
27 април, 18:00  Център за култура и дебат Червената къща, Мейнстрийм - 
концепция и хореография: Марион Дърова.
27 април, 20:00  ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс -  
Национален дворец на културата, НЕОН - автори и изпълнители: Ирена Цветанова, 
Александър Георгиев, Жана Пенчева.

Акапелен концерт на Софийски камерен хор Васил 
Арнаудов  
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27 - 30 април    ДНК, Червената къща. 
ДНК - Национален дворец на културата, Derida Dance Center, Червената къща
www.antistaticfestival.org

27 април, 22:00,  Club City Stage - Национален дворец на културата, SCULPTURES – 
концерт на Иво Димчев.
28 април, 15:00, ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс, 
Национален дворец на културата, Голем - идея и режисура Анна Данкова.
28 април, 18:00, Сцена Дерида, FLAPS� - идея и хореография Живко Желязков.
28 април, 20:00,  ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс, 
Национален дворец на културата – Shamebox - идея и реализация: Ива Свещарова 
и Вили Прагер.
28 април, 22:00,  Галерия Етюд - Мадам Кифлá от Мирослава Захова, със Симона 
Спаскова, Деница Даринова, Александра Манчева, Петя Пеева, Владимир Стоянов 
и Мартиан Табаков.
29 април, 15:00,  Центърът за култура и дебат Червената къща Андрей Николов – 
Саломе, Хореография: Мирослав Йорданов.
29 април, 17:00,  Държавен музикален театър Стефан Македонски, Младите 
хореографи на балет Арабеск - представяне на хореографите Ангелина Гаврилова, 
Асен Наков, Филип Миланов.
29 април, 20:00,  ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс, 
Национален дворец на културата - Тук долу всички люляци умират - идея, 
реализация и изпълнение Галина Борисова.
30 април, 17:00,  Центърът за култура и дебат Червената къща Андрей Николов - 
Невъзможност в най-чист вид / Фрагменти в движение – хореограф Стефания 
Георгиева.
30 април, 20:00,  ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс, 
Национален дворец на културата – Синхроничност -  идея, хореография и 
изпълнение Станислав Генадиев.

Българската танцова платформа ще представи десетте  най-добри 
артистични постижения в областта на модерния и съвременен  
български танц пред специално поканена българска и европейска 
аудитория от фестивални селекционери и програматори, мениджъри на 
сценични пространства, директори на фондове и финансиращи 
институции в областта на съвременното танцово изкуство. 

Българска Танцова Платформа Номад, в рамките на 
фес тивала Антис татик
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2 май, 19:00   пред Народен театър Иван Вазов. Вход свободен.
Част от културните календари на ДК ОКИ Средец и ДК ОКИ Искър
dksredets.com
dk-iskar.com

Български произведения и танцови постановки от известни български 
хореографи и композитори от различни фолклорни области 

Концерт на Софийски духов оркес тър и Танцов 
ансамбъл Средец

9 май, 19:00,  Зала България
Част от културния календар на ОКИ Надежда
oki-nadejda.com

Концерт на Симфониета София, съвместно с Нишкия симфоничен 
оркестър и с НХК Св. Обретенов. Диригент на хора - Славил Димитров, 
Диригент – Свилен Симеонов. Изложба на художника ВЕРДЕ – Молитва

Симфония № 9 от Лудвиг Ван Бетовен

4 май, 19:00    Централен военен клуб
Част от културния календар на ОКИ Надежда
oki-nadejda.com

Концерт на Симфониета София - Гергьовден – Ден 
на храброс тта и Празник на Българската Армия, 
диригент - Свилен Симеонов

7 май, 18:00    Софийска градска художествена галерия. Вход с билети.
Част от културния календар на ДК ОКИ Красно село
www.oki-krasnoselo.com

Концерт на Камерен ансамбъл Софийски солис ти. 
Програма: Луис Шпор - концерт за арфа, цигулка и 
оркес тър , Бетовен - квартет оп.95
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На една песен разстояние е проект, който цели да създаде улични зони за 
музика (в паркове, междублокови пространства, популярни места за 
събиране на хора), където млади и талантливи български музиканти ще 
могат да представят своите авторски песни и пред местна аудитория. 
Изпълнителите ще са представители предимно на инди-рок, 
алтернативната, блус и джаз сцена

На една песен разстояние

2 май, 18:00    Парк Заимов
19 май, 18:00   Градина Кристал
27 май, 18:00   Парк Гео Милев
1 юни,  18:00   Парк Възраждане
10 юни, 18:00   Парк Света Троица

Събитията на открито ще включват представяне на млади български 
музиканти и композитори, разработващи произведения върху българския 
фолклор и предоставящи възможност за взаимодействие с публиката. 
Ще има  български, ориенталски, ирландски, африкански, фламенко, 
индийски и други танци.

Танцуваща София 2018

13 май, 16:00   около Националния дворец на културата и в Южния парк 

Основната цел на събитието е възстановяване на световното 
музикално наследство, чрез представяне на музикални произведения с 
висока художествена стойност от композитори, които не са придобили 
популярност или са останали в сянката на общоизвестните и вече 
утвърдени гении на класическата музика.

Фестивал Пиано Екстраваганца 

5 юни  Централен военен клуб, Камерна зала България. Вход с билети или покани.
www.piano-extravaganza.com

Концерт на  Арена Ди Верона квартет (Италия).

Пулсът на Европа Нов фестивал за класическа 
музика - София и музикалните столици на 
Европа 2018

28 май, 19:00    Зала България - концерт под патронажа на Н. Пр. Стефано Балди – 
посланик на Италия, квартет Арена Ди Верона. Michael Publig – пиано, Владимир 
Кираджиев – диригент, Оркестър Камерата Орфика НБУ
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Отстоявайки основната си цел - да представя пред българската публика 
световно и българско  творческо и изпълнителско изкуство от 
най-високо равнище - фестивалът получава международно признание с 
приемането му през 1982 г. в Асоциацията на европейските фестивали за 
музика, театър и балет, в която членуват най-престижните фестивали 
от цяла Европа.

МФ Софийски музикални седмици

17 април, 19:00  Откриване на Софийски музикални седмици - Голяма Зала 
България - Младежки оркестър на Европейския съюз, диригент Василий Петренко, 
солист Пламена Мангова- пиано. 
20 април, 19:00  Залата на Националната музикална академия Проф. Панчо 
Владигеров - Концерт на ансамбъл от 12 тромбона от Гилдхол Скул, Лондон. 
21 май, 19:00,  Голяма Зала България - Детско-юношеска филхармония Пионер.
25 май, 19:00   Камерна зала България - Николай Николов - виола (Берлин) и Боян 
Бъчваров – пиано.
26 май, 19:00   Камерна зала България - Рецитал на Ива Николова – цигулка и 
Флориан Крумпьок – пиано (Австрия).
27 май, 19:00   Камерна зала България - Клавирен концерт на Сергей Редкин 
(Русия) и Виктория Василенко.
28 май, 19:00   Голяма Зала България - Концерт на Оркестър Камерата Орфика с 
премиера, по повод 70-годишнината на Стефан Драгостинов.
29  май, 19:00   Голяма  Зала  България - Камерен ансамбъл Софийски солисти с 
диригент Пламен Джуров. Солисти: Красимир Щерев - акордеон, Георги  Василев – 
китара.
30 май, 19:00  Камерна зала България - Росен Идеалов – кларинет, Георгита 
Бояджиева – виолончело и Александър Василенко – пиано.
31 май, 19:00   Камерна зала България - Струнен квартет Фрош.
1 юни, 19:00  Камерна зала България - Клавирен рецитал на Атанас Куртев - 
Шуберт, Цезар Франк - Дебюси.
2 юни, 19:00   Зала Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров - 
Концерт по случай 90 години от рождението на Александър Танев,  изложба  и 
представяне на диск.
3 юни, 19:00   Зала България - оперен концерт на ученици от Майсторския клас на 
проф. Райна Кабаиванска, с диригент Найден Тодоров.
4 юни, 19:00   Зала България - Академичен хор Ангел Манолов на 95 години.
5 юни, 19:00   Камерна зала България - Кремена Ачева – флейта и струнен квартет 
София.
11 юни, 19:00   Камерна зала България - Концерт на Клавирно трио Jess (Австрия).
14 юни, 19:00   Камерна зала България - Виват Бакхус – вокален концерт на 
Пловдивска опера с участието на Мая Новоселска и Апостол Миленков (баритон) 
– Виена.
15 юни, 19:00  Зала Национална музикална академия - клавирен рецитал на 
японски пианист Ясуке Хосака с произведения от Панчо Владигеров.

МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ
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Концерт на джаз формация София и вокална студия Дъга. Вход свободен.

17 юни, 19:00  Крипта при храм-паметник Св. Александър Невски - Тебе поём – 
Концерт на хора при ДАНПТ Филип Кутев.
18 юни, 19:00  Голяма Зала България - Концерт на Плевенска филхармония с 
диригент Йордан Камджалов. 
20 юни, 19:00  Голяма Зала България - Концерт на Академичен симфоничен 
оркестър на Националната музикална академия Проф. Панчо Владигеров.
21 юни, 19:00   Голяма Зала България - Хор на софийските момчета на 50 години и 
представяне на компактдиск.
21 юни, 19:00   Камерна зала България - Рецитал на Атанас Кръстев - виолончело и 
Евгени Божанов - пиано.
21 юни, 19:00   Централен военен клуб - Струнен квартет Големинов.
22 юни, 19:00  Камерна зала България  -  Шири Хершковиц – сопрано (Израел), 
Томина Първанова – арфа и струнен квартет с Мила Павлова – флейта. В 
програмата: Равел – Мадагаскарски песни и песни от Любомир Пипков.
22 юни, 19:00   Голяма Зала България - Нов симфоничен оркестър.
23 юни, 19:00   Камерна зала България - Клавирен рецитал на Жени Захариева: 24 
прелюдии от Дебюси, по случай 100 години от смъртта на композитора.
24 юни, 19:00  Залата на Национална музикална академия Проф. Панчо 
Владигеров - Клавирен рецитал на Агнес Данкова с произведения на Николай 
Метнер.
26 юни, 19:00   Камерна зала България - Клавирно дуо Кюркчиеви (Германия).
27 юни, 19:00   Камерна зала България - Концерт на мандолинен квартет Сезони.
28 юни, 19:00    Национален дворец на културата, Зала 1
Симфония на хилядите, концерт Малер – Симфония № 8 Осма симфония на Малер, 
наричана още Симфонията на хилядите, е едно от най-мащабните произведения 
в класическата музика. Изпълнението  обединява няколко от най-добрите 
творчески състави на София: Софийска филхармония, Национален 
филхармоничен хор Светослав Обретенов с диригент Славил Димитров, 
Симфоничния оркестър на БНР с диригент Емил Табаков, Детския радиохор и 
смесен хор на радиото с диригент Любомира Александрова. 
29 юни, 19:00   Рецитал на Сузана Клинчарова - арфа.
30 юни, 19:00  Зала 1 на НДК - Оркестърът на Концертгебау - Амстердам и 
филхармония Пионер, със солист Веско Ешкенази - цигулка, диригент Даниеле Гати.
Концертите в Зала България са с билети.
www.so�aweeks.com

МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ

31 май, 19:00   пред Народен театър Иван Вазов
Част от културните календари на ДК ОКИ Средец и ОКИ Надежда
dksredets.com    oki-nadejda.com

Популярни детски песни от извес тни български и 
чуждес транни композитори
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Целта е да разшири разнообразието в танцовата сцена в София. Всички 
обучения се провеждат като уъркшоп, със свободен достъп и в Интернет. 
По този начин платформата предлага максимално отворена 
естетическа концепция, лесна за припознаване от целевите аудитории. 
Вход свoбoден.

Чрез изнасянето на продукцията извън сградата на Софийската опера и 
балет, операта осигурява възможност на жителите на София да имат 
активен културен живот и през лятото, а гостите на града – да се 
насладят на изкуството. Спектаклите се представят в парка на 
Националната Военна академия Г. С. Раковски.

Linkage - съвременна танцова платформа 

Опера в парка 2018 

МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ

1 юни   парк Заимов, Linkage-site-speci�c dance performance - хореография Филип 
Миланов и Валери Миленков, музика: Станислав Генадиев, костюми: Силвана 
Илиева, координатор и преводач: Елена Ангелова, изпълнители: ученици и 
студенти. 

15 юни, 20:00    Лакме - опера от Лео Делиб.
16 юни, 11:00  Детска програма: Трите прасенца - опера за деца от Александър 
Райчев.
16 юни, 20:00   Пепеляшка - опера от Джоакино Росини.
17 юни, 11:00   Детска програма: Мечо пух - опера за деца от Андрей Дреников.
17 юни, 20:00   Любовен елексир - опера от Гаетано Доницети.
22, 23 юни, 20:00,  Дамата с камелиите - балет по музика на Джузепе Верди - 
Серегей Онсов.
23, 24, 28 юни, 11:00,  Детска програма: История с патоци, мечо и Лиса - Опера за 
деца от Георги Костов. стихове - Огнян Герджиков, Либрето и сценарий - Юлия 
Кръстева.
24, 30 юни, 20:00,  Жизел - балет от Адолф Адам.
29 юни, 20:00,  Зорба гъркът- балет по музиката на Микис Теодоракис.
30 юни, 11:00,  Детска програма: Аполон и Хиацинт - опера за деца по музика на 
Моцарт.
www.operaso�a.bg

Програма: Н. Паганини - Гранд квартет, Д. Верди - струнен квартет. Вход 
с билети.
5 юни, 18:00   Софийска градска художествена галерия
Част от културния календар на ДК ОКИ Красно село
oki-krasnoselo.com

Концерт на с трунен квартет Големинов

6 юни, 19.00    Борисова градина, Лятна естрада. Вход свободен.
Част от културния календар на ДК ОКИ Средец,
http://dksredets.com/

Концерт на Софийски духов оркес тър и Танцов 
ансамбъл Средец. Български произведения.
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Музикален фестивал за иновативна музика и дигитална култура, с 
участието на над 30 чуждестранни и български музиканти, DJ и 
артисти, разположен на четири сцени. Нетрадиционното място, 
международната програма и съпътстващите дейности създават 
уникално фестивално преживяване.

Международният фолклорен фестивал Витоша е с над 20-годишна история. 
За тези години фестивалът е бил домакин на състави от над 40 различни 
държави от целия свят. През петте дни фестивалът дава възможност 
култура и бит от цял свят да бъдат представени в нашата страна. 

Музикален Фестивал HippieLandia 2018

Международен фолклорен фестивал Витоша

МУ ЗИК А & КОНЦЕРТИ

26 юни, 18.00,  дефиле по бул. Витоша - от площад Св. Неделя до Националния 
дворец на културата.
19:30,  Национален дворец на културата, официално откриване на XXII-ри МФФ 
Витоша 2018.
20:00,  Национален дворец на културата, първа конкурсна вечер на всички 
ансамбли.
27 юни, 19.00,  втора конкурсна вечер на ансамблите, Национален дворец на 
културата
19:00,  втора естрада – площад Знаме на мира, кв. Павлово
19:00,  трета естрада – Читалище Витоша, кв. Павлово.
28 юни, 19.00,  трета конкурсна вечер на ансамблите, Национален дворец на 
културата 
19:00,  втора естрада – площад Знаме на мира, кв. Павлово
19:00,  трета естрада – Читалище Витоша, кв. Павлово
29 юни, 19.00,  четвърта конкурсна вечер на ансамблите, Национален дворец на 
културата
19:00,  втора естрада – площад Знаме на мира, 
19.00,  трета естрада, Читалище Витоша, кв. Павлово
30 юни, 18.00,  конкурс Мома Вита и момък Люлин, Национален дворец на културата
19:00,  пета конкурсна вечер на ансамблите, Национален дворец на културата
21:30,  Национален дворец на културата - награждаване и закриване на фестивала с 
участието на всички ансамбли - спектакъл Да заиграем заедно български танци.

22 Юни, 21:00    Парка на летище София

Концерт на Симфониета София и Джаз формация София, съвместно с клуб 
за танго танци, диригент - Свилен Симеонов. Вход с покани.
28 юни, 19:00,  Резиденция Лозенец  
Част от културния календар на ОКИ Надежда
oki-nadejda.com

Le grand Tango


