КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
Националeн и официални празници на България 2017
National and Offical Holidays in Bulgaria
Дата
Date

Празник
Holiday

01 януари
01 Januray
03 март
03 March
16 април
16 April
01 май
01 May
06 май
06 May
24 май
24 May
06 септември
06 September
22 септември
22 Sepetmber
01 ноември
01 November
24 декември
24 December
25, 26 декември
25,26 December

Нова година
New Year’s Day
Ден на Освобождението на България от османско иго
Bulgaria’s Liberation from Ottoman rule
Великден
Easter
Ден на труда и на международната работническа солидарност
Labour and International Worker’s Solidarity Day
Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия
St George’s Day (Gergyovden) and the Bulgarian Army’s Day
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Day of Bulgarian Education and Culture and the Slavic Script
Ден на Съединението на Княжество България и Източна Румелия
Unification Day
Ден на независимостта на България
Independence Day of Bulgaria
Ден на народните будители
Day of Bulgarian Enlighteners
Бъдни вечер
Christmas Eve
Рождество Христово
Nativity of Christ
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Църковни празници 2017
Religious Holidays
Дата
Date

Празник
Holiday

06 януари
06 January
02 март
02March
09 април
09 April
16 април
16 April
06 май
06 May
06 декември
06 December
24 декември
24 December
25, 26 декември
25, 26 December

Йордановден
Epiphany
Сирни Заговезни
Cheese - FastSunday
Цветница
PalmSunday
Великден
Easter
Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия
StGeorge's Day, Day of BulgarianArmy
Никулден
Day of StNicholas
Бъдни вечер
ChristmasEve
Рождество Христово
Nativity of Christ
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Световни дни и годишнини
World Days and Anniversaries
СВЕТОВЕН КАЛЕНДАР НА ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
2008 – 2017
2008 – 2017
2010 – 2020
2010 – 2020
2011 – 2020
2011 – 2020
2011 – 2020
2011 – 2020
2011 – 2020
2011 – 2020

Второ международно десетилетие за премахване на бедността
Second International Decade for the Eradication of Poverty
Международно десетилетие на пустините и борбата против
опустиняването
International Decade of Deserts and Combating Desertification
Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност
International Decade of Road Safety Initiatives
Международно десетилетие на биоразнообразието
International Decade of Biodiversity
Трето международно десетилетие за премахване на колониализма
Third International Decade for the Elimination of Colonialism

2013 – 2022 г. – Международно десетилетие за сближаване на културите
2014 – 2024 г. – Международно десетилетие на устойчива енергия за всички.
2015 – 2024 г. – Международното десетилетие за хора от африкански произход
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Бележити дати
Notable Dates
08 януари
08 January

Бабинден
Grandmother's Day

11 януари

Международен ден на думата "Благодаря"

11 January
21 януари
21 January
26 януари
26 January
02 февруари
02 February
04 февруари
04 February
06 февруари
06 February
09 февруари

International Day of the Word 'Thanks'
Международен ден на прегръдката
International Day of Hug
Международен ден на митниците
International Customs Day
Международен ден на влажните зони
International Wetlands Day
Международен ден за борба с рака
International Day against Cancer
Международен ден на бармана
International Day of Bartender
Международен ден на стоматолога

09 February

International Day of Dentist

11 февруари
11 February

Международен ден на болните
International Day of Sick People
Свети Валентин
Трифон зарезан
St Valentine's Day
St Trifon's Day
Международен ден на майчиния език
International Mother Language Day
Международен ден в подкрепа на жертвите на

14 февруари
14February
21 февруари
21 February
22 февруари

22 February
01 март
01March

престъпления
International Day in Support of Victims of Crime
Баба Марта
Международен ден на гражданската защита
Grandmother Marta' Day [Baba Marta]
International Day of Civil Defence

06 март

Сирни Заговезни

06. Mаrch

Cheese-Fast Sunday

08 март
08 March
09 март
09 March

18 март
18 March
20 март

Международен ден на жената
International Women's Day
Международен ден на DJ-ят
International Day of DJ
Международен ден на числото ПИ
Международен ден на реките
International Day of Pi number
International Day of Rivers
Ден на Парижката комуна
Day of the Paris Commune
Международен ден на франкофонията

20 March

International Day of Francophonie

21 март
21 March
22 Март
22 March

Международен ден на поезията
International Day of Poetry
Международен ден на водата
International Water Day

14 март
14 March

2017

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
23 март

Международен ден на метеорологията

23 March

International Day of Meteorology

24 март
24 March
27 март
27 March
01 Април
01 April
02 април

Международен ден за борба с туберкулоза
International Day against Tuberculosis
Международен ден на театъра
International Theatre Day
Ден на хумора и шегата
Day of Humour and Jokes
Международен ден на детската книга

02 April

International Day of Children's Book

07 април
07 April
08 април
08 April
12 април
12 April
18 април
18 April
22 април
22 April
23 април
23 April
24 април
24 April
26 април
26 April

29 април
29 April
03 май
03 May
08 май

08 May
Международен ден на здравето
12 май
International Day of Health
12 May
Международен ден на ромите
15 май
International Day of Gypsies
15 May
Mеждународен ден на авиацията и космонавтиката
17 май
International Day of Aviation and Aerospace
17 May
Международен ден на културно-историческото наследство
18 май
International Day of Cultural Heritage
18 May
Международен ден на Земята
International Earth Day
Международен ден на книгата и авторското право
International Day of Book and Copyright
Международен ден на младежката солидарност

21 май
21 May

22 май
22 May
International Day of Youth Solidarity
24 май
Международен ден на интелектуалната собственост
24 May
Международен ден на жертвите на радиационни аварии и
29 май
бедствия
29 May
International Intellectual Property Day
31 май

International Day for the Victims of Radiation Accidents and
Disasters
Международен ден на танца
International Day of Dance
Международен ден на свободата на печата
Международен ден на Слънцето
International Day for Press Freedom
International Day of the Sun
Международен ден на Червения кръст и Червения
полумесец
International Day of Red Cross and Red Crescent
Международен ден на медицинските сестри
International Nurses Day
Международен ден на семейството
International Day of Family
Международен ден на информационното общество
International Day of Information Society
Международен ден на музеите
International Museum Day
Международен ден на културното многообразие за диалог
и развитие
International Day for Cultural Diversity for Dialogue and
Development
Международен ден на биологичното разнообразие
International Day for Biological Diversity
Европейски ден на парковете
European Day of Parks
Международен ден на мироопазващите сили на ООН
International Day of UN Peacekeepers
Международен ден без тютюнопушене
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5 юни
05 June
8 юни
08 June
09 юни

Международен ден на блондинките
International No Tobacco Day
International Day of Blondes
Международен ден на околната среда
International Environment Day
Международен ден на океаните
International Day of Oceans
Международен ден на приятелството

09 June

International Day of Friendship

31 May

17 юни
17 June
20 юни
20 June
21 юни
21 June
11 юли
11 July
16 юли
16 July
09 август
09 August
12 август
12 august
13 август
13August
14 август
14August
23 август
23August

30 август
30 August
08 септември
08 September
13 септември
13 September
16 септември

16 September
Международен ден за борба с опустиняването и сушата
International Day to Combat Desertification
21 септември
Международен ден на бежанците
21 September
International Refugee Day
Международен ден на скейтбординга
22 септември
22 September
International Day of Skateboarding
29 септември
Световен ден на населението
29 September
World Population Day
01 октомври
Световен ден на змията
01October
World Snake Day
04 октомври
Международен ден на местните хора
04 October
International Day of the World's Indigenous People
05 октомври
Международен ден на младежта
05 October
InternationalYouthDay
10 октомври
Международен ден на левичарите
10 October
International Left-handers Day
16 октомври
Световен ден на гущерите
16 October
WorldLizardDay
17 окомври
Международен ден за възпоминание на
търговията с роби и нейното премахване
GlobalSlaveryRemembranceDay

17 October
24 октомври

Храмов празник на патриаршеската катедрала
"Св. Александър Невски"
Feast Day of St Alexander Nevsky Patriarchal
Cathedral
Ден на Международната грамотност
International Literacy Day
Международен ден на шоколада
InternationalChocolateDay
Международен ден за опазване на озоновия с
лой
International Day for the Preservation of the Ozone
Layer
Световен ден на благодарността
World Gratitude Day
Световен ден без автомобили
World Car-Free Day
Ден на изобретателите
InventorsDay
Международен ден на музиката
InternationalMusicDay
Световен ден на животните
WorldAnimalDay
Световен ден на учителя
World Teacher's Day
Световен ден на психичното здраве
World Mental Health Day
Световен ден на прехраната
World Food Day
Международен ден за изкореняване на
бедността
International Day for the Eradication of Poverty
Ден на ООН
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24 October
29 октомври
29 October
08 ноември
08 November
16 ноември
16 November
21 ноември
21 November
25 ноември
25November
30 ноември
30 November
01 декември

United Nations Day
Международен ден на интернета
InternationalInternetDay
Световен ден на градоустройството
World Town Planning Day
Международен ден на толерантността
International Day for Tolerance
Световен ден на телевизията
WorldTelevisionDay
Международен ден за премахване на
насилието срещу жените
International Day forthe Elimination of Violence
against Women
Международен ден на компютърната сигурност
International Computer Security Day
Световeн ден за борба срещу СПИН

01 December

World AIDS Day

02 декември
робството
02 December
05 декември
05 December
07 декември
07 December
10 декември
10 December

Международен ден за премахване на

Национални годишнини
NationalAnniversaries

1 януари – 154 години от рождението на Алеко Константинов
4 януари – 139 години от Освобождението на София от османско робство
6 януари – 169 години от рождението на Христо Ботев
19 февруари – 144 години от обесването на Васил Левски

International Day for Abolition of Slavery
Международен ден на доброволците
International Volunteers Day
Международен ден на авиацията
InternationalCivilAviationDay
Денна правата на човека
Human Rights Day
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ЯНУАРИ
JANUARY
СЪБИТИЕ
EVENT

януари

20.10.2016 до
17.05.2017.

08.10.2015 –
30.04.2017
01 януари -18:30

Витоша Зимен Фест

МУЗИКАТА НА АМЕРИКА концерти

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

Витоша

Зала "България",
НДК, зала 1

Синема сити МОЛ –
МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО ОТ НЮ
Mall of Sofia
ЙОРК – сезон 2016-17
Празничен Новогодишен Концерт "30
години по-късно"

НДК, зала 1

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION
Второто издание на Витоша Зимен Фест,
част от Световния ден на снега, е първият от
много спортни празници в Календара на
„София – Европейска столица на спорта“ за
Новата година. Вижте разпространения
видео клип за събитието и се гответе за
Зимния Фест през януари на Меча поляна
край х. Алеко…
Музиката на Америка” е цикъл от концерти
на Оркестъра на Класик ФМ радио. Той е
създаден през 2010 г. от музикална агенция
“Кантус Фирмус”. За краткото време на
своето съществуване, проектът успя да се
наложи като успешна инициатива в
музикалния живот на столицата.
От 08.10.2015 си 30.04.2017като част от
проект Метрополитън опера ще бъдат
излъчени на живо 10 заглавия от
програмата на една от най-престижните
световни оперни сцени – „Метрополитън” в
Ню Йорк
Грандиозен Новогодишен концерт ще
ознаменува празничното издание на
Новогодишен музикален фестивал (НМФ)
Фестивалният симфоничен оркестър ще

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

http://sofia2018.bg

София, ул. „Георги Бенковски” 1
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София,
бул."Александър
Стамболийски" 101
www.metlivebg.com
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
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изпълнява творби от Панчо Владигеров,
Любомир Пипков, Игор Стравински, Сергей
Рахманинов, Джордж Гершуин, Ленард
Бърнстейн, Артуро Маркез под
диригентството на Мартин Пантелеев.
Изключителната програма ще бъде
поднесена по незабравим начин и от
световноизвестните солисти Людмил
Ангелов (пиано), Мирослав Петков
(тромпет) и една от най-ярките звезди на
тромбона Михаел Масонг.

04 януари -12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА ПРЕД
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

04 януари

139 години от Освобождението на
София от османско робство

Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския
представителен караул пред сградата на
президентската администрация се
София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№
отбелязват националния и официалните
2
празници в република България. Официална
смяна на караула се извършва всяка първа
сряда на месеца от 12:00 ч.
- 10:00 ч. – Благодарствен молебен в
София
църквата “Света Неделя” – храмът,
исторически свързан с първата заупокойна
служба в памет на загиналите в
присъствието на ген. Гурко;
- 10:30 ч. – Литийно шествие до Паметника
на ген. Гурко, Паметника на цар
Освободител и Паметника на българския
опълченец и празнично биене на камбаните
на централните софийски храмове по
маршрута; поднасяне на венци пред
паметниците на признателност;
- 11:00 ч. – Литературно-музикална
програма и поднасяне на венци от
гвардейци пред Паметника на българския
опълченец.
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06 януари

169 години от рождението на Христо
Ботев

06 и 07 януари19.00

ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА

07 януари- 11.00

АМАЛ И НОЩНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Пред паметника на Хр.
Ботев в
Борисо
вата
градина
Софийска опера и балет

Софийска опера и балет

08.10.2015 –
30.04.2017

Синема сити МОЛ –
МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО ОТ НЮ
Mall of Sofia
ЙОРК – сезон 2016-17

07 януари - 19:55
11 януари - 19:00 повторение

НАБУКО – Опера от Джузепе Верди
Метрополитън опера на живо

Синема сити МОЛ –
Mall of Sofia

08 януари- 19.00

ПРОМЕТЕЙ

Софийска опера и балет

Балет по музика на Пьо̀ тър Илич Чайко̀ вски

Опера за деца от Джан Карло Меноти
Сцена: Малка сцена
От 08.10.2015 си 30.04.2017като част от
проект Метрополитън опера ще бъдат
излъчени на живо 10 заглавия от
програмата на една от най-престижните
световни оперни сцени – „Метрополитън” в
Ню Йорк
ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА HD
Либрето: ТемистоклеСолера
Диригент: Джеймс Ливайн
Постановка: ИлайджаМошински
Сценография:Джон Нейпиър
Костюми:АндриънНеофиту
Осветление:Хауърд Харисън
В ролите:Пласидо Доминго (Набуко),
Людмила Монастирска (Абигаил), Джейми
Бартън (Фенена), Ръсел Томас (Измаел),
Димитри Белоселкий (Захария)
Опера от Панайотис Карусос

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№
30
www.operasofia.bg
София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№
30
www.operasofia.bg
София,
бул."Александър
Стамболийски" 101
www.metlivebg.com

София,
бул."Александър
Стамболийски" 101
www.metlivebg.com

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№
30
www.operasofia.bg
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12 януари - 19:00

13 и 14 януари19.00
15 януари16:00

15 януари - 19:00

18 януари - 19:00

19 януари - 19:00
20 и 21 януари19.00

РАДОСТТА ОТ МУЗИКАТА - специален
концерт

Зала „България”

Бернхард Гюлер, диригент; Йоръм Сон,
пиано
Джордж ГЕРШУИН – Един американец в
Париж
Джордж ГЕРШУИН – Концерт във фа
Allegro
Adagio - Andante con moto
Allegro agitato
Самюъл БАРБЪР – Адажио за струнен
оркестър
Ленърд БЪРНСТЕЙН (1918-1990) –
Симфонична сюита On the

НОРМА

Софийска опера и балет

Опера от Винченцо Белини

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№
30
www.operasofia.bg

Камерна зала

Светлин Русев, цигулка; Йоръм Сон, пиано

София, ул. „Георги Бенковски” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

СПЕЦИАЛНИ
ЗАЛА

КОНЦЕРТИ

ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ
ИВАНОВ на 85 г.

ХВАЛЕБСТВЕНА ПЕСЕН

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА

В

–

КАМЕРНА

БОРИСЛАВ

София, ул. „Георги Бенковски” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№
30
www.operasofia.bg

Софийска опера и балет

Зала „България”

Урош Лайовиц, диригент; Клара-Джуми Канг
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
цигулка; Илеана Тонка, сопран; Нина
www.sofiaphilharmonie.bg
Веселинова, сопран; Милен Божков, тенор

Софийска опера и балет

Балет от Пьотър Илич Чайковски

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№
30
www.operasofia.bg
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21 януари - 19:00

СОФИЯ КВАРТЕТ

Камерна зала

21 януари - 19:55
25 януари - 19:00 повторение

РОМЕО И ЖУЛИЕТА (Гуно) –
Метрополитън опера на живо

22 януари19.00

ЛОВЦИ НА БИСЕРИ

22 януари - 11:30

ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ - КАРНАВАЛ НА
ЖИВОТНИТЕ
Зала „България”

26 януари - 11:30
27 и 28 януари 19:00
29 януари - 16:00

СЪДБА И МЕДИИ

САМСОН И ДАЛИЛА

Синема сити МОЛ –
Mall of Sofia

Софийска опера и балет

Зала „България”

Софийска опера и балет

Стоимен Пеев, цигулка; Йордан Димитров,
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
цигулка; Валентин Геров, виола; Любомир
www.sofiaphilharmonie.bg
Ников, виолончело
НОВА ПРОДУКЦИЯ
Либрето: Жул Барбие, Мишел Каре
Диригент:ДжанандреаНоседа
Постановка:БартлетШер
Сценография: Майкъл Иъргън
Костюми:Катрин Зубър
Осветление:Дженифър Типтън
Хореография: Чейс Брок
Вролите:Диана Дамрау(Жулиета),
ВиториоГриголо (Ромео), Елиът
Мадоре(Меркуцио), Михаил Петренко
(Отец Лоренцо)
Опера от Жорж Бизе

София,
бул."Александър
Стамболийски" 101
www.metlivebg.com

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№
30
www.operasofia.bg

Павел Златаров - диригент; Владимир
Карамазов и Теодора Духовникова - София, ул. „Георги Бенковски” № 1
актьори; Клавирно дуо Алина&Николай www.sofiaphilharmonie.bg
Шаламов - пиано;
Жан-Бернар Помие, диригент; Жан-Бернар
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
Помие, пиано
www.sofiaphilharmonie.bg

Опера от Камий Сен-Санс

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№
30
www.operasofia.bg
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28 януари - 19:00

29 януари - 11:30

30 януари - 19:30

СПЕЦИАЛНИ
ЗАЛА

КОНЦЕРТИ

Всяка събота –
09:00

КАМЕРНА

BATTLE IT OUT!

Камерна зала България

Селин Моане, обой; Софи Дартигалонг,
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
фагот; Мария Принц, пиано; Димитър
www.sofiaphilharmonie.bg
Московски, кларинет

Зала „България”

Патрик Ертън, диригент
В програмата:
ЖАНЕКЕН La Guerre (La Bataille de Marignan)
БИБЕР La Battaglia
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
БАХ Бранденбургски концерт №1
www.sofiaphilharmonie.bg
МОЦАРТ Хор Bella vita militar из операта
“Така правят всички”
ХАЙДН Симфония N°100, “Military

МУЗИКАТА НА АМЕРИКА, сезон 2016
-2017Зала „България”
„ВЕЛИКИТЕ ЦИГУЛАРИ
СЪВРЕМИЕ“

30 януари - 19:55

В

НА

ТУРАНДОТ
от
Джакомо
-Метрополитън опера на живо
5 KM RUN

НАШЕТО

Солист: ГИЛ ШАХАМ, цигулка (САЩ)
Оркестър на Класик ФМ радио
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
Диригент: МАКСИМ ЕШКЕНАЗИ
www.sofiaphilharmonie.bg
Програма: Л. В. Бетовен: Концерт за
цигулка, Симфония №6 „Пасторална“

Пучини Синема сити МОЛ –
Mall of Sofia

10 Февруари, 2016, 19:00 ч (повторение)
Продължителност: 3 ч и 15 мин (2 антракта)

Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За
всеки желаещ без ограничение в пол и
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски
колички, както и с кучета на повод.
*Основно трасе 5kmrun се намира в София,
Южен Парк. Стартът и финалът са на
централната алея пред паметника с
птиците.

София,
бул."Александър
Стамболийски" 101
www.metlivebg.com
София, Южен парк
www.5kmrun.bg/
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ФЕВРУАРИ
FEBRUARY
ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

01 февруари
-12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

03 февруари 19:00

OPERA GALA - специален концерт

03 и 04 февруари
-19:00

05 февруари 19:00

05 февруари 19:00

ПЕТРУШКА, ЖАР ПТИЦА

МУЗИКАТА НА ЗАПАДА

ПЕПЕЛЯШКА

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

С тържествена смяна на гвардейския
представителен караул пред сградата на
президентската администрация се
Пред Президентството отбелязват националния и официалните
София, бул."Княз Ал. Дондуков" № 2
празници в република България. Официална
смяна на караула се извършва всяка първа
сряда на месеца от 12:00 ч.
Зала „България”
Софийска опера и
балет

Зала „България”
Софийска опера и
балет

Винценц Праксмарер, диригент; Виолета
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
Радомирска, сопран; Красен Карагьозов,
www.sofiaphilharmonie.bg
баритон
Балети по музика на Игор Стравински
Сцена: Голяма сцена

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№30
www.operasofia.bg

Концерт на Национален филхармоничен хор
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
„Светослав Обретенов” с диригент Славил
www.sofiaphilharmonie.bg
Димитров

Опера от Джоакино Росини

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№30
www.operasofia.bg
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Зала „Арена Армеец”
05 - 09 февруари Garanti Koza Sofia Open 2017
12:00

07 февруари 19:00

ЦИМБЕЛИН

07 февруари 20:00

ТАРЯ ТУРУНЕН

София, бул. „Асен Йорданов“№ 1 (4-ти
километър
www.arenaarmeec.com
http://pist.sofia.bg/

Софийска опера и
балет

от Уилям Шекспир
Гостуване на ДКТ Плевен
Сцена: Голяма сцена

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№30
www.operasofia.bg

НДК, зала 1

Суперуспешната немска група Gregorian за
първи път ще зарадва родната публика със
своя впечатляващ прощален спектакъл
“TheFinalChapter”. Известната формация в
своя типичен и разпознаваем стил
грегорианско песнопение ще представи
страхотни интерпретации на едни от найизвестните съвременни поп и рок песни
като: I StillHaven'tFoundWhatI'mLookingFor
(U2) и HellsBells (AC/DC).

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

Концерт на немската група Gregorian
07 февруари 20:00

За пръв път в историята си България ще бъде
домакин на турнир от календара на
Асоциацията на професионалните тенисисти
(АТП). Надпреварата ще бъде от категория
АТП 250 . Това е най-ниското ниво в
йерархията на професионалните турнири, а
победителят ще добавя 250 точки към своя
резултат в световната ранглиста. Турнирът
ще се проведе в спортна зала "Арена
Армеец София", която е с капацитет 12 000
места.

Зала „Универсиада“

ГОСТУВАНЕТО НА ФИНЛАНДСКАТА ПРИМА
НА
ТЕЖКАТА
МУЗИКА
В
ЗАЛА
“УНИВЕРСИАДА”
София, бул. „Шипченски проход“ 2,
Всяко гостуване на финландската мегазвезда www.universiada-bg.com
Таря Турунен у нас е безспорен празник за
многобройните й фенове у нас. Bългарските
фенове на Таря ще могат да се насладят на
живите изпълнения на песни от наскоро
издадените продукции, както и добре
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познатите класики, с които се превърна в
една от водещите фигури на метъл сцената.

09 февруари 19:00

10 февруари
-19:00

11 февруари
-11:00

ПЕСЕН ЗА ЛЮБОВТА

ДАМАТА С КАМЕЛИИТЕ

Премиера - СНЕЖНАТА КРАЛИЦА

Зала „България”

Александър Маркович, диригент; Ксавие София, ул. „Георги Бенковски” № 1
Филипс, виолончело
www.sofiaphilharmonie.bg

Софийска опера и
балет

Балет по музика на Джузепе Верди – Сергей
София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№30
Онсов
www.operasofia.bg

Софийска опера и
балет

балет за деца
Сцена: Малка сцена

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№30
www.operasofia.bg

11 февруари
-19:00

МАДАМ БЪТЕРФЛАЙ

Софийска опера и
балет

12 февруари
-19:00

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Софийска опера и
балет

Опера от Пьотр Илич Чайковски

Зала „България”

Велин Илиев орган; Вера Гиргинова, сопран;
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
Вълчан Вълчанов, обой; Валентин Геров,
www.sofiaphilharmonie.bg
виола

12 февруари 19:00

БАРОК И НЕОБАРОК

Опера от Джакомо Пучини

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”№30
www.operasofia.bg

София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №30
www.operasofia.bg
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14 февруари

14 февруари – 19
март

15 – 17 февруари

Софийска опера и
балет

ОДА ЗА ЛЮБОВТА

Изложба
2016“

„Българска

археология

HOLIDAY & SPA EXPO

16 и 17 февруари19:00
ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО

16 февруари 19:00
18 февруари
-19:00

ФАНТАЗИЯ ЗА ЕДИН БЛАГОРОДНИК

ДОН КАРЛОС

Импресия по Рихард Вагнер
В МРАМОРНОТО ФОАЙЕ НА ОПЕРАТА

За десета поредна година Националният
археологически музей представя найНационалният
интересните и впечатляващи открития и
археологически музей
проучвания
от
изминалия
активен
археологически сезон.
34-та Международна туристическа борса.
ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО е най-мащабния
туристически форум в България,
предназначен за професионалисти и широка
публика. През 2016 година участие взеха над
Интер Експо Център
380 фирми от 22 страни и България.
ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО се организира под
патронажа на Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма, в
партньорство с БХРА, БАТА, АБТТА, БТК,
Столична община, Съвет по туризъм - София.

София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София, ул. „Съборна” 2

София, бул. „Цариградско шосе” №147
www.bulcontrola.com
http://holidayfair-sofia.com/

Софийска опера и
балет

Балет по музика на Пьо̀ тър Илич Чайко̀ вски

Зала „България”

Константин Илиевски, диригент; Емануел
София, ул. „Георги Бенковски” № 1
Росфелдер, китара; Клавирно дуо Алина &
www.sofiaphilharmonie.bg
Николай Шаламови, пиано

Софийска опера и
балет

Опера от Джузепе Верди

София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №30
www.operasofia.bg
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19 февруари
-16:00

19 февруари 19:00

23 февруари 19:00

ЗОРБА ГЪРКЪТ

Софийска опера и
балет

ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ - СЯНКАТА
НА ПРЪСТЕНА
Зала „България”

ПРОЛЕТ В АПАЛАЧИТЕ

Зала „България”

Балет по музика на Микис Теодоракис хореография, режисура и либрето - Лорка
Масине

София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №30
www.operasofia.bg

Диригент:
Максим
Ешкенази;
Ана
Пападопулу, Юлиан Вергов - актьори; Ангел София, ул. „Георги Бенковски” № 1
Ковачев, Поли Генова, Емануел Росфелдер - www.sofiaphilharmonie.bg
китара
Максим Ешкенази,
Армстронг, пиано

диригент;

Андрю София, ул. „Георги Бенковски” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, бул. „Цариградско шосе” №147

23 – 24 февруари 25 февруари
-18:00
26 февруари
-11:00

25 февруари

Expand Your Horizons 2017

Интер Експо Център

"Лили и вълшебното бисерче" - Софийска опера и
Премиера
балет

НОЩ НА ЗВЕЗДИТЕ

Зала „Арена Армеец”

ИТ и бизнес конференция

http://expand.newhorizons.bg/

Спектакъл за деца от Любомир Денев
по приказката на Валери Петров "Пук!"
Сцена: Голяма сцена

София, бул. „Княз Ал. Дондуков” №30
www.operasofia.bg

Шестото
годишно
награждаване
на
талантливите деца на България в категории
„Образование,
Спорт
и
Изкуство”Инициативата има за цел да
стимулира деца с изявени дарби в областта
на спорта, изкуството и образованието.
За шест години инициативата на Фондация
„Енчо Керязов” печели все повече
привърженици и се радва на растящ
авторитет.
От
тази
година
церемонията
по
награждаването е под патронажа на кмета

София, бул. „Асен Йорданов“№ 1 (4-ти
километър
www.arenaarmeec.com
http://pist.sofia.bg/

2017

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
на столицата – г-жа Йорданка Фандъкова.

25 февруари 19:55

25 февруари 19:00

Русалка (Дворжак)
Метрополитън опера на живо

Синема сити МОЛ –
Mall of Sofia

Филми, Кино
Harry Potter in Concert

НДК, зала 1

ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА HD
Либрето: Ярослав Квапил
Диригент:сър Марк Елдър
Постановка: Мери Зимърмен
Сценограф: ДейниълОстлинг
Костюми:Мара Блуменфелд
Осветление:Т. Дж. Геркенс
Хореограф:Остин МакКормик
В ролите:Кристине Ополайс (Русалка),
КатаринаДалайман (Чуждестранната
Принцеса), Джейми Бартън (Йежибаба),
БрандънЙованович (Принцът), Ерик Оуенс
(Водният дух)
За първи път у нас публиката ще се наслади
на изпълнение на живо от симфоничен
оркестър на музиката към целия филм от
една от най-обичаните кинопоредици в
историятаКонцертът ще включва цялата
музика в изпълнение на живо от
симфоничен оркестър на фона на
кинопрожекция на „Хари Потър и
философският камък“. Публиката ще има
възможност да преживее отново магията на
филма, прожектиран с висока разделителна
способност върху 12-метров екран, като
същевременно се наслаждава на
професионалното музикално изпълнение на
незабравимата музика от Джон Уилямс.

София,
бул."Александър
Стамболийски" 101
www.metlivebg.com

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
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26 февруари 19:00

26 февруари 20:00

28 февруари
-20:00

ПРЕДВОДИТЕЛЯТ НА МУЗИТЕ

Шоу
БАЛКАНИЦА

Зала „България”

Максим
Рисанов,
Рисанов, виола

НДК, зала 1

Най-добрите духови оркестри на Балканите
на една сцена за първи път у нас!
Победителите от най-големите фестивали за
духова музика в света се събират на една
сцена за грандиозно опияняващо
надсвирване – БАЛКАНИЦА. За първи път в
София ще зазвучат блестящите виртуозни
изпълнения на тромпет, баритон, туби,
София, пл. „България” № 1
тъпани на четирите най-добри сръбски
www.ndk.bg
формации.Родните фенове на балканската
музика ще имат уникалната възможност да
станат част от лудешко-весело преживяване
с най-обичаните горещи ритми и майсторски
импровизации. И ако все още се чудите как
всъщност звучи БАЛКАНИЦА, представете си
най-доброто в стил Кустурица и Горан
Брегович на една сцена.

АРА МАЛИКЯН – НЕВЕРОЯТНАТА НДК, зала 1
ИСТОРИЯНА ЕДНА ЦИГУЛКА

диригент;

Максим София, ул. „Георги Бенковски” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

Българските меломани ще се срещнат с
изкуството на гениалния цигулар. През
последните десет години Маликян се
превърна в истински феномен не само в
Испания, но и в цял свят. Днес виртуозният
музикант е концерт-майстор на Кралския

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
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симфоничен оркестър на Мадрид, но е
концертирал във всички световноизвестни
театри в света - солово или със симфоничен
оркестър.

Всяка събота –
09:00

5 KM RUN

Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За
всеки желаещ без ограничение в пол и
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски
София, Южен парк
колички, както и с кучета на повод.
www.5kmrun.bg/
*Основно трасе 5kmrun се намира в София,
Южен Парк. Стартът и финалът са на
централната алея пред паметника с птиците.
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МАРТ
MARCH
ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

01 март

02 март – 11:00

3 март – 11:45

03 март -12:00

04 март - 19:00
05 март - 16:00

БОРИСЛАВ

139 години от Освобождението на
България– Национален празник на
Република България

Софийска опера и
балет

Тържествено честванe
Организатор: Столична община, Сдружение
пред Паметника на
на приятелите на Русия "Александър Невски"
българския опълченец
и Фондация "Героите на България"

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА ПРЕД
Пред Президентството
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

ТОСКА

Опера от Маестро Георги Атанасов
Сцена: Голяма сцена

Софийска опера и
балет

С тържествена смяна на гвардейския
представителен караул пред сградата на
президентската администрация се отбелязват
националния и официалните празници в
република България. Официална смяна на
караула се извършва всяка първа сряда на
месеца от 12:00 ч.
Опера от Джакомо Пучини
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:30
Антракти 1

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

София

София, бул."Княз Ал. Дондуков"
№2

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg
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05 март – 19:00

07 - 09 март

07 март – 19:00

09 март - 19:00

07 — 09 март

Патрик Ертън, диригент;
ПОЧИТ КЪМ ТЕЛЕМАН - БАРОК

Зала „България”

солисти: Зефира Вълова, цигулка и Алексис
Косенко, флейта

ИЗЛОЖБА - един път годишно
Поредност: 13-то издание
Изложба за енергийна ефективност и
Организатор: Виа Експо
възобновяеми енергийни източници
Изложението показва съвременните решения
за Югоизточна Европа
Интер Експо Център
за спестяване на енергия и за производство на
възобновяема енергия. Това е място за
създаване на нови контакти и за избор на
екологични и рентабилни технологии,
приложими във всяка индустрия и община.
Концерт на вокален състав "Импресия"
посветен на жената и майката
АВЕ МАРИЯ
Камерна зала България
В програмата: произведения от различни
композитори със стихове за жената и майката
Опера от Джузепе Верди
БАЛ С МАСКИ
Софийска опера и
Сцена: Голяма сцена
балет
Времетраене 3:00
Антракти 1
Изложение и конференция за управление на
отпадъци и рециклиране за Югоизточна
Европа
За 8-а поредна година Save the Planet ще
популяризира глобални решения на
регионални проблеми в областта на различни
SAVE THE PLANET
Интер Експо Център
аспекти от управлението на отпадъците:
третиране, събиране, транспорт,
оползотворяване и рециклиране. Събитието се
отличава със силно международно участие,
насърчава създаването на бизнес контакти и
ообмяна на опит.

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, бул. „Цариградско шосе”
№147
http://viaexpo.com/bg/

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

София, бул. „Цариградско шосе“
147
www.bulgarreklama.com
viaexpo.com/bg/pages/wastemanagementrecyclingexhibition
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10 – 24 март

11 март -19:00

11 март – 19:00

11 и 12 март –
10:00 до 18:00

СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ

НДК Зала кино
Люмиер

БАЯДЕРКА

Софийска опера и
балет

ОПЕРЕТЕН КОНЦЕРТ

Камерна зала България

GRAND CHOCOLATE FESTIVAL

Интер Експо Център –
Зала 5

Филмов фестивал
Фестивалът представя актуалните тенденции в
световното кино и най-новото от българското и
регионалното кино пред света.
Фестивалът се организира от Арт Фест под
С София, пл. „България” № 1
патронажа на Столичната община, в
партньорство с Министерството на културата,
www.ndk.bg
Националния дворец на културата,
www.siff.bg
Националния филмов център и Българската
национална телевизия, с подкрепата на
програмата МЕДИА на Европейската комисия,
национални и чуждестранни културни
институти и спонсори.
Балет по музика на Лудвиг Минкус
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:15
Антракти 1

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg
София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

За всички любители на шоколада! Третото
издание на най-голямото шоколадово събитие.
По време на събитието ще се представят
виртуозите в производството на шоколад и
шоколадови изделия с над 250 вида шоколад
от всички краища на света и в нетрадиционни София, бул. „Цариградско шосе”
комбинации. Освен по-голямата площ и по№147
големия брой изложители, за третото издание http://viaexpo.com/bg/
ще има още по-голяма изложба на
шоколадови произведения на изкуството,
презентации и работилници, по-голям и позабавен детски кът, фотокорнери на различна
тематика, шоколадови бижута и дрехи и много
други изненади.
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12 март -11:00

12 март – 19:00

15 март – 19:00

15 — 18 март

15 – 18 март

16 март – 19:00

БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

Софийска опера и
балет

Мюзикъл за деца от Александър Владигеров
Сцена: Голяма сцена

Зала „България”

Лио Куокман, диригент; Светлин Русев, цигулка
ИЛИЕВ Дивертименто
ПРОКОФИЕВ Концерт за цигулка и оркестър
София, ул. „Аксаков ” № 1
№1
www.sofiaphilharmonie.bg
СКРЯБИН Симфония №2
Концертът е включен в Абонаментен цикъл
"Вторите"

СОФИЯ КВАРТЕТ

Зала „България”

Стоимен Пеев, цигулка; Йордан Димитров,
цигулка; Валентин Геров, виола; Любомир
Ников, виолончелоВ програмата:
МОЦАРТ Струнен квартет №4
БЕТОВЕН Струнен квартет оп.131

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА
Строителни материали и машини

Интер Експо Център

Специализиран форум за енергоефективно,
екологично и функционално строителство.

София, бул. „Цариградско шосе”
№147
www.bulcontrola.com

ОМАГЬОСАНОТО ЦАРСТВО

SECURITY EXPO
Цялостни решения за сигурност и
безопасност

ЛИТУРГИЯ ДОМЕСТИКА

Интер Експо Център

Зала „България”

Изложение за Системи за сигурност и
комуникации, контрол и наблюдение на
обекти, пожароизвестителна и
пожарогасителна техника, транспортни
средства
Концерт на Национален филхармоничен хор
„Светослав Обретенов” с диригент Славил
Димитров
Гречанинов - "Литургия Доместика"

София, бул. „Цариградско шосе”
№147
www.bulcontrola.com

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
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17 и 18 март 19:00

КНЯЗ ИГОР

17 март - 19:00

Моцарт и съвременници - BELLA VOCE -

17 март - 19:00

„Славянски трепети”- BELLA VOCE -

18 март – 19:00

АМАДЕУС - специален концерт

19 март - 19:00

19 март – 19:00

"КАРМЕН" и "РАПСОДИЯ В СИНЬО" -

ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ - ПЕПЕЛЯШКА

Софийска опера и
балет

Зала „България”Камерна зала

Зала „България”Камерна зала

Опера от Александър Бородин
София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
Сцена: Голяма сцена
№30
Времетраене 3:00
www.operasofia.bg
Антракти 1
ЕЛЕНА МЕХАНДЖИЙСКА, МАРИЯ ЯКОВЧЕВА,
НЕДА АТАНАСОВА, ЮЛИЯ ГЕРГОВА, РОСИЦА
ПАВЛОВА-ИНДЖЕВА
София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
Пиано: МАРГАРИТА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА МЕХАНДЖИЙСКА, МАРИЯ ЯКОВЧЕВА,
НЕДА АТАНАСОВА, ЮЛИЯ ГЕРГОВА, РОСИЦА
ПАВЛОВА-ИНДЖЕВА
София, ул. „Георги Бенковски” №
1
Пиано: МАРГАРИТА ИЛИЕВА
www.sofiaphilharmonie.bg

Зала „България”

Светлин Русев, диригент; Светлин Русев,
цигулка; Евгени Божанов, пиано; Павел
Златаров, цигулка

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

Софийска опера и
балет

Балети по музика на Бизе-Шчедрин и Джордж
Гершуин
Сцена: Голяма сцена
Времетраене - 2:20
Антракти - 1

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

Зала „България”

Славил Димитров - диригент; Лео и Богдана
Трифонова;

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
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Зала „Арена Армеец”

VIVALDIANNO
20 март – 20:00

22 март - 20:00

23 март – 19:00

Glenn Miller Orchestra

DOUCE FRANCE

Грандиозният и единствен по рода си 3D София, бул. „Асен Йорданов“№
концерт със световноизвестни музиканти 1 (4-ти километър
VIVALDIANNO ще се проведе на 19 март, www.arenaarmeec.com
вместо на 9 декември, както първоначално бе
обявено. Виртуозите обещават да се
реваншират на родните меломани с още повпечатляващо шоу, страхотни светлинни
ефекти и много музикални изненади.
VIVALDIANNO ще запознае българската
публика с необикновената съдба на гениалния
италиански композитор Антонио Вивалди по
нов и вълнуващ начин чрез умело вплитане на
класическа музика с модерни елементи.

НДК, зала 1

Зала „България”

23 – 27 март

СТРОЙКО

НДК

24 март - 20:00

Поп
MARIZA

НДК, зала 1

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
Жан-Бернар Помие, диригент; Жан-Бернар
Помие и Стефан де Мей, пиано
Най-голямото специализирано търговско
изложение за архитектура, строителство и
обзавеждане, провеждано в България от 1993
година.
Кралицата на фадото – Мариза, отново ще пее
за българската публика.
Мариза е фадо певица номер едно в
Португалия и е смятана за наследница на
великата Амалия Родригеш.
Екзотичната португалка е добре позната и
обичана от българската публика. Вече три пъти
тя е аплодирана в препълнени зали у нас. Този
път обаче тя пристига с още по-хубава музика
от новия й албум “Mundo”, с повече опит,
придружен с още много успехи и много

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
http://stroiko2000.com/

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
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заслужени световни награди.

24 — 26 март

Бебемания

Интер Експо Център

19 – 20 март

Изложение „Образование без граници”

НДК

24 и 25 март 19:00

ЛАКМЕ

Софийска опера и
балет

ЖИЗЕЛ

Софийска опера и
балет

26 март - 16:00

27 март - 20:00

ВИРТУОЗИТЕ НА МИЛАНСКАТА СКАЛА

НДК, зала 1

Всичко за бъдещите и настоящи родители
2017
Най-голямото образователно изложение в
България, което се радва на най-голяма
посещаемост от страна на изложители и
посетители. За изминалитегодини инициатива
представи над 450 изложители от цял свят. На
всяко едно издание присъстват участници от
минимум над 18 различни държави, в т. ч. цяла
Европа, САЩ, Канада, Япония и Русия.
Опера от Лео Делиб
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:30
Антракти 2
Балет по музика на Адолф Адам
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:30
Антракти 1
Българските меломани посрещат прочутите
музиканти от един от най-елитните оперни
театри в света! Концертът на впечатляващите
музиканти е първи за България в този формат,
в който 15 от най-добрите инструменталисти в
света, ще представят произведения от
емблематични за италианската класика
композитори. Програмата за предстоящото
събитие включва перфектно селектирани
композиции от Доницети, Рота, Паганини,
Витали и Росини.
Виртуозите от Ла Скала са едни от най-

София, бул. „Цариградско шосе”
№147
www.bulcontrola.com

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg
София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
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талантливите инструменталисти в света –
елитни концертмайстори и солисти в
оркестъра към миланския оперен театър и
филхармония, които обикновено концертират
без диригент.

27 март - 20:00

Рок
NOSTRADAMUS

28 март - 19:00

Концерт на Националното училище за
танцово изкуство - НУТИ

28 март – 19:00

СПЕЦИАЛНИ КОНЦЕРТИ В КАМЕРНА
ЗАЛА

28 март - 05 юни
Начало 19:30

28 март - 20:00

Европейски музикален фестивал Концерти
Европейски музикален фестивал"2016

Джаз
Scott Bradlee`s Postmodern Jukebox

Софийска опера и
балет

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

Камерна зала България Жан-Бернар Помие, пиано

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

Зала "България",
НДК, зала 1

НДК, зала 1

„Европейски музикален фестивал” e създаден
през 2001 г. Форумът има за цел да представи
на столичната публика изявени български и
световни звезди от сферата на класическата
музика. В програмата се търси многообразието
на жанрове и видове музика.
Двама от най-големите майстори на цигулката
от нашето съвремие - Джошуа Бел и Шломо
Минц ще гостуват на "Европейски музикален
фестивал" 2016. Те ще изнесат концерти с
Оркестъра на Класик ФМ радио
Postmodern Jukebox се завръщат тази пролет!
Музикантите на Скот Брадли са влюбени в
българската публика след триумфалните първи
концерти в София и Пловдив
Вече е официално! Postmodern Jukebox на
ретро гения Скот Брадли идват отново в

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

2017

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

България!
След множеството бисове, овации и
екзалтирани коментари, които феновете на
групата им изпратиха след първите две
гостувания у нас, PostModern Jukebox се
завръщат на родна територия след по-малко от
година.
По-бляскаво, по-впечатляващо и поиновативно – това обещава да е новото им
шоу. Отново ще видим най-модерните хитове
във винтидж интерпретации, които ни връщат
в бляскавата ера в САЩ от началото на 20-ти
век. Този път обаче – в големи зали и в
цялостно изграден
Павел Герщейн диригент
Ели Чой цигулка

30 март – 19:00

ОТКРИВАНЕ НА КОНКУРСА МЛАДИ
ВИРТУОЗИ

Зала „България”

Асен Танчев пиано
Програма:
Волфганг Амадеус Моцарт - Концерт за пиано
и оркeстър No 23 ла мажор
Волфганг Амадеус Моцарт – Концерт за
цигулка и оркeстър No 4 ре мажор
Пьотр Илич Чайковски – Серенада за струнни

София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

Войчех Килар – „Orava”
31 март – 19:00

31 март - 19:00

КОНЦЕРТ НА УСТАД ИРШАД КХАН ситар

"КАРМЕН" и "РАПСОДИЯ В СИНЬО" -

Зала „България”

Концерт на Устад Иршад Кхан - ситар и солисти София, ул. „Аксаков ” № 1
на Софийската филхармония
www.sofiaphilharmonie.bg

Софийска опера и
балет

Балети по музика на Бизе-Шчедрин и Джордж
Гершуин
Сцена: Голяма сцена
Времетраене - 2:20

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg
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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

Антракти - 1

Всяка събота –
09:00

5 KM RUN

5 км. свободно, но организирано бягане. За
всеки желаещ без ограничение в пол и възраст
(вкл. инвалиди, родители с детски колички,
София, Южен парк
както и с кучета на повод. *Основно трасе
www.5kmrun.bg/
5kmrun се намира в София, Южен Парк.
Стартът и финалът са на централната алея пред
паметника с птиците.

Южен парк

АПРИЛ
APRIL
МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

СЪБИТИЕ
EVENT

април

САЛОН НА ГАЛЕРИИТЕ

НДК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION
„Салон на галериите” е проект от април
2015 г. Представя най-добрите
произведения на софийските държавни
и частни галерии, както и на общински и
частни галерии от страната. Представя
самостоятелни изложби на утвърдени и
доказали своето име в чужбина,
български художници.
„Салон на галериите” си сътрудничи с
културните центрове на европейските
държави. Амбицията е чрез „Салон на
галериите”, София да се превърне
творчески център за обмен на културни

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
модели и практики и да стане част от
европейския културен календар за
съвременно визуално изкуство.

01 април - 19:00

01 април - 19:00
02 април - 16:00

02 април - 19:00

02 април - 19:00

ПЕПЕЛЯШКА

Мюзикъл
КАРМЕН - ледено шоу с Албена Денкова

ДАМАТА С КАМЕЛИИТЕ

ES IST GENUG

Опера от Джоакино Росини
Сцена: Голяма сцена
Софийска опера и балет
Времетраене 3:00
Антракти 1
Световното ледено шоу – мюзикълът
"КАРМЕН " на Иля Авербух на световно
Зала „Арена Армеец”
турне през 2017 със спирка в София
очаквайте един красив преразказ на
класическата история, но с модерен духледения мюзикъл " Кармен".
В
„ледения“
мюзикъл
"Кармен",
хармонично се съчетават динамиката на
фигурното пързаляне, емоционалността
на театралната драматична сцена,
пластиката на балета, акробатичните
изпълнения, оригиналната музика и
пеене на живо. "Кармен" на лед - това е
оригиналната
интерпретация
на
популярната опера, покоряваща сърцата
на хората от няколко поколения,
запомнена като универсален символ на
тайнственото,
съблазнителната
женственост и страстта.
Балет по музика на Джузепе Верди Сергей Онсов
Софийска опера и балет Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:10
Антракти 1
Йоханес Вилднер, диригент; Албена
Данаилова, цигулка
Зала „България”
БЕРГ Концерт за цигулка и оркестър „На

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg
София,
бул.
Йорданов“№
1
километър
www.arenaarmeec.com
http://pist.sofia.bg/

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

„Асен
(4-ти

2017

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
паметта на един ангел“
ШУБЕРТ Меса ми бемол мажор
Концертът е включен в Абонаментен
цикъл "Солистите"
3 април

04 — 06 април

138 години от обявяването на София за
столица на България
ВОДА СОФИЯ
Води и воден мениджмънт

05 април – 12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА ПРЕД
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

06 април - 19:00

LA CAMPANELLA

София

Интер Експо Център

Пред Президентството

Зала „България”

Изложение, което представя ефективни
технологии за вододобив, за
пречистване на питейни и отпадни води,
за водоснабдяване, за измерване,
регулиране и анализ.
С тържествена смяна на гвардейския
представителен караул пред сградата на
президентската администрация се
отбелязват националния и официалните
празници в република България.
Официална смяна на караула се
извършва всяка първа сряда на месеца
от 12:00 ч.
Саша Гьотцел, диригент; Теди
Папаврами, цигулка
Програма:
ВЕБЕР – Увертюра „Вълшебният стрелец“
ПАГАНИНИ - Концерт за цигулка и
оркестър N2 La Campanella
Allegro maestoso
Adagio
Rondo "La Campanella"
ДВОРЖАК – Симфония N7
Allegro maestoso
Poco Adagio
Scherzo: Vivace
Finale: Allegro

София, бул. „Цариградско
шосе“ 147
www.bulgarreklama.com
http://www.watersofia.com/

София, бул."Княз Ал.
Дондуков" №
2

2017

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

05 — 07 април

Международна изложба Интелигентни
градове

07 и 08 април – ПЕТРУШКА / ЖАР ПТИЦА
19:00

08 април - 19:00

НЕБЕ И ЗЕМЯ

08 април – 19:00

Филми, Кино
TITANIC LIVE

Интер Експо Център

3-то издание
Тазгодишното издание на Smart Cities
провокира интереса към новите
технологии за превръщането на
съвременните градове в устойчиви
системи, които пестят ресурси и
осигуряват една по-добра среда за
живот.

Софийска опера и балет

Балети по музика на Игор Стравински
Сцена: Голяма сцена

Зала „България”

НДК, зала 1

диригент: Виржиния Атанасова
Камерен оркестър на Софийска
филхармония
Камерен смесен хор „Гаудеамус”,
Пловдив
с диригент Весела Гелева
Titanic Live се измества за пролетта
Шоуто е с нова дата заради промяна в
турнето
Спектакълът Titanic Live In Concert се
очаква у нас за първи път, като една от
най-завладяващите истории в света на
киното ще се прожектира на голям екран
в HD формат под звуците на 90 души
оркестър, хор и келтски музиканти.
Поради промени в графика на турнето,
се налага организаторите от Keen Acts да
обявят нова дата за събитието. Тя вече е
официално съгласувана и потвърдена от
мениджмънта и е фиксирана за
8.04.2017 година.

София, бул. „Цариградско
шосе“ 147
www.bulgarreklama.com
viaexpo.com/bg/pages/smartcities

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg
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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

09 април – 16:00

09 април - 17:00

13 април – 19:00

13 април - 19:00

20 април - 19:00

21и 22 април –
19:00
23 април – 16:00

ЛЮБОВЕН ЕЛИКСИР

ВЕЛИКДЕНСКИ ОРГАНОВ КОНЦЕРТ

Премиера - РЕКВИЕМ

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ

РИТЪМЪТ НА АМЕРИКИТЕ
Зала България

АТИЛА

Опера от Гаетано Доницети
Софийска опера и балет Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:30
Велин Илиев, орган; с участието на НФХ
„Светослав Обретенов” с диригент
Славил Димитров
Зала „България”
В програмата: ЦЕЗАР ФРАНК
Концертът е включен в Абонаментен
цикъл "Органова палитра"
Джузепе Верди
Сценична версия по „Страшния съд” на
Микеланджело
Софийска опера и балет
Режисьор мултимедия Паоло Мичике
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 1:30
Ари ван Бек, диригент; Евгения Ралчева,
сопран
Ари ван Бек диригент
Евгения Ралчева сопран
Йозеф ХАЙДН - Симфония № 30, Allegro
Зала „България”
Andante
Tempo di Menuet, più tosto allegro
Георг-Фридрих ХЕНДЕЛ - из ораторията
МесияАрво ПЯРТ - Симфония №3
Николай РИМСКИ-КОРСАКОВ – Увертюра
Светъл празник оп. 36
Максим Ешкенази, диригент;
Саксофонен квартет Сигнум саксофони, с
Зала „България”
участието на актьорите Ана Пападополу
и Владимир Пенев
Софийска опера и балет

Опера от Джузепе Верди
Сцена: Голяма сцена

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София,
www.webit.bg/

София, бул. „Цариградско
шосе“ 147
www.bulgarreklama.com
viaexpo.com/bg/pages/smartcities

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
23 април - 11:30

ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ - ПРИКАЗКИ ЗА
САКСОФОНА

23 април - 19:00

КЛАСИКА И РОМАНТИКА

24 април - 19:00

24 — 28 април

25 април - 19:00

25- 26 април

СПЕЦИАЛНИ КОНЦЕРТИ В КАМЕРНА ЗАЛА
Светът на мебелите

ФЛЕЙТА И АРФА

WEBIT FESTIVAL EUROPE
re:InventingEurope’sFuture

Зала „България”

Зала България
Мая Бежанска и Иван Юруков - актьори;
Саксофонен квартет Сигнум квартет,
Антони Дончев - пиано;

Зала „България”

Давид Валтер, диригент; Давид Валтер,
обой

Камерна зала България

Интер Експо Център

Камерна зала България

София Тех парк

София, бул. „Черни връх“ 4
www.earthandman.org

Маргарита Грицкова, мецосопран;
Мария Принц, пиано; Михаил Живков,
кларинет
Повече информация
Обзавеждане , осветление, интериорен
дизайн
2017
Описание
Първа част: соло арфа
Нина Малеева, арфа
1.Хендел Софийска филхармония
Диригент Ангел Станков
Солисти Лидия Ошавкова,флейта; Нина
Малеева,арфа
Това е събитието за технологии,
дигитален маркетинг и иновации. Едно
от най-влиятелните световни събития за
бъдещето. Форум за предприемачество,
инвестиции
и
технологии,
които София, бул. „Цариградско
променят
бизнеса,
образованието,
шосе“ 111B
транспорта, финансите, правят градовете www.sofiatech.bg
умни и водят до промяна на цялото
общество. Президентът на България и www.webit.bg/
кметът на София са патрони на
фестивала и председатели на две от 10те събития - конференцията „Лидерство
в
дигиталната
икономика“
и
конференцията „Умни градове“.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

24 април 20:00

27 април – 20:00

28 и 29 април –
19:00
30 април – 16:00

2017

След невероятния успех на концертът на
Рут Колева със Софийска Филхармония,
певицата реши да вдигне летвата с още
по-грандиозен спектакъл през 2017-та
година.
Зрителите ще могат да чуят 12 нови
Ruth Koleva Symphony
композиции от най-новият албум на Рут,
НДК, зала 1
специално аранжирани за стилното
събитие.
Ruth Koleva Symphony ще качи на сцената
над 30 музиканти от Софийска
Филхармония, под диригентството на
големия композитор Владимир
Джамбазов, който е и автор на струнните
аранжименти на песните.
Донев изнася подробна лекция, чиято
тема е – българският народ.
Специално внимание заслужават
българските народни песни и танци.
Вплитайки ги изключително умело в
сюжета на спектакъла, като един
Театър
истински учител, дава нагледен урок по
ЛЕКЦИЯ N1 "ЗА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО –
български фолклор.
ЮБИЛЕЕН СПЕКТАКЪЛ НА КАМЕН ДОНЕВ
НДК, зала 1
В продължение на повече от два часа и
разчитайки най-вече на собствените си
450-то представление и 10 години ЗА
възможности, той дава всичко от себе си
НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО
на публиката, без да се щади дори за
момент. Достигайки до душата на
хората, той оставя там своята харизма,
както и множеството послания, които
цели да предаде чрез неповторимия си
спектакъл.
- Балет по музика на Лудвиг Минкус и
Премиера - ПАХИТА, НА КРИЛЕТЕ НА
концертна програма
ТЕРПСИХОРА
Софийска опера и балет БАЛЕТНА ГАЛА ВЕЧЕР ПОСВЕТЕНА НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БАЛЕТА
Сцена: Голяма сцена

2017

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
28 април - 19:00

ДЖАКОМО ПУЧИНИ - специален концерт

Зала „България”

Зала „Арена Армеец”
29 април – 20:00

Поп
HITS ONLY
с участието на CC CATCH, SANDRA &
SAMANTHA FOX

22 – 28 април

САЛОН НА ГАЛЕРИИТЕ

април

БАЗАР НА
МИНЕРАЛНИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

Музей „Земята и хората”

Всяка събота –
09:00

5 KM RUN

Южен парк

НДК, зала 3 + мраморно
фоайе

Масимилиано Мурали, диригент; Таня
Иванова, сопран; Камен Чанев, тенор;
Кирил Манолов, баритон
КРАЛИЦИТЕ НА ДИСКОТО ИДВАТ В
СОФИЯ
Първо издание на шоуто!
Не една, не две, а три от най-големите
диско диви се събират в София. Иконите
на евродиското от 80-те и 90-те CC Catch,
Sandra и Samantha Fox ще се качат на
една сцена. Светлини, ефекти и звезден
блясък ще ни върнат в най-славните
години на евродиското, когато всичко
беше
по-цветно,
освободено
и
неподправено.
„Салон на галериите” е проект от април
2015 г. Представя най-добрите
произведения на софийските държавни
и частни галерии, както и на общински и
частни галерии от страната. Представя
самостоятелни изложби на утвърдени и
доказали своето име в чужбина,
български художници.
„Салон на галериите” си сътрудничи с
културните центрове на европейските
държави. Амбицията е чрез „Салон на
галериите”, София да се превърне
творчески център за обмен на културни
модели и практики и да стане част от
европейския културен календар за
съвременно визуално изкуство.

5 км. свободно, но организирано бягане.
За всеки желаещ без ограничение в пол
и възраст (вкл. инвалиди, родители с
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детски колички, както и с кучета на
повод. *Основно трасе 5kmrun се
намира в София, Южен Парк. Стартът и
финалът са на централната алея пред
паметника с птиците.

МАЙ
MAY
ДАТА
DATE

Май/юни

май

СЪБИТИЕ
EVENT

САЛОН НА ИЗКУСТВАТА

ХЕНД МЕЙД ФЕСТ - ЛЯТО

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

НДК, централно фоайе и
полуетажи

НДК, централно фоайе и
полуетажи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

Фестивал, провеждан всяка пролет от 1996 г. През
годините се превръща в едно от емблематичните
културни събития за столицата. Обединява
традиционното с модерното чрез проекти от
разнообразна жанрова палитра – музика, театър,
изящно изкуство, литература, нови визуални и
звукови технологии и всичко, което възпитава вкусове
и генерира култура.
Фестивалът развива партньорски отношения с
институции, общини, дипломатически мисии и
културни представителства у нас, културни институти
и училища по изкуствата, фондации.
Първия голям фестивал на ръчното творчество, по
инициатива на НДК, който обединява работата на над
100 български автори в областта на приложното
София, пл. „България” № 1
изкуство. Темите на всяко от сезонните издания през www.ndk.bg
м. февруари, май, септември и декември обединяват
изработените от хендмейд артисти бижута, кукли,
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шоколад, ароматни и вкусни неща, най-различни
аксесоари.

01 – 07
май
2017

02 и 03 май –
19:00

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ
ЗЛАТЕН КУКЕР – СОФИЯ

Различни локации в града

Концерт на Националното училище
за танцово изкуство - НУТИ
Сцена: Голяма сцена

03 май – 12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

03 май - 17:00

БАХ И ЛУТЕР

03 май - 19:00

НА

8- мо издание Фестивала представя специална
селекция от над 400 анимационни филма създадени
през последните две години, панорами на известни
www.animationfest-bg.eu
творци и отделна програма за децата. За любителите
и професионалистите в анимацията се провеждат
майсторски класове, семинари, изложби и творчески
работилници.

ФРАНК, ПУЛЕНК, РАВЕЛ

София, бул."Княз Ал.
Дондуков"
№2

Пред Президентството

Зала „България”

Камерна зала България

С тържествена смяна на гвардейския представителен
караул пред сградата на президентската
администрация се отбелязват националния и
официалните празници в република България.
Официална смяна на караула се извършва всяка първа
сряда на месеца от 12:00 ч.
Гостуване на Улрих Бьоме - органист на Thomaskirche,
гр. Лайпциг
В програмата: Бах и Лутер

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

Концертът е включен в Абонаментен цикъл "Органова
палитра"
Алекси Косенко флейта Василий Илисавский пиано и
солисти на Софийска филхармония
София, бул. „Княз Ал.
СЕЗАР ФРАНК Cоната за флейта (цигулка)
Дондуков” №30
ФРАНСИС ПУЛЕНК Секстет за духов квинтет и пиано
www.operasofia.bg
МОРИС РАВЕЛ Сонатина;
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04 май – 18:00
05 май – 10:00

"Лили и вълшебното бисерче" -

08 май

КОНЦЕРТ на училище „Дорис
Тенеди”

09 май - 19:00

ВОЕНЕН РЕКВИЕМ

10 май - 19:00

СОФИЯ КВАРТЕТ

10 май – 20:00

Василис Карас

11, 12, 13 и 14
май – 19:00

Мюзикъл
CATS - Оригиналният мюзикъл от
Бродуей

Софийска опера и балет

Спектакъл за деца от Любомир Денев
по приказката на Валери Петров "Пук!"
Сцена: Голяма сцена

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

Софийска опера и балет

Сцена: Голяма сцена

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

Зала „България”

Росен Гергов, диригент; Александрина Пендачанска,
сопран; Магнус Уокър, тенор; Карстен Мюс, баритон

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

Камерна зала България

Зала „Арена Армеец”

НДК, зала 1

Стоимен Пеев, цигулка; Йордан Димитров, цигулка;
Валентин Геров, виола; Любомир Ников, виолончело
В програмата:
БЕТОВЕН Струнен квартет оп.59 №2
ПЕКОВ Струнен квартет №2
7 години след последното си шоу в София Василис
Карас се завръща за грандиозен концерт. Шоуто му в
зала Арена ще бъде оценявано за рекордите Гинес за
най-голямо бузуки парти в света. Представители на
Рекордите на Гинес ще присъстват на концерта, който
ще кандидатства за титлата “Най-голямо бузуки парти
в света”.
Оригиналният мюзикъл КОТКИТЕ от Бродуей за първи
път в България! След дълги години търпеливо
очакване от родната публика, най-известният
мюзикъл в света ще направи своя дебют на българска
земя!
От Великобритания ще пристигнат 78 актьора в
оригиналния състав на легендарния мюзикъл от
Бродуей, като част от 100-членния екип, с който
пътуват и 27 сценични работници. Цели 7 камиона ще
превозят до София пищния декор, атрактивни
костюми и техника на грандиозната продукция.

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София, ул. „Георги
Бенковски” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
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11 май – 05 юни

САЛОН НА ИЗКУСТВАТА

12 май - 19:00

ОТ СЕВЕР И ОТ ЮГ

12 май – 10:00

13 май – 19:00

Премиера - ТРИТЕ ПРАСЕНЦА
ЮБИЛЕЕН СПЕКТАКЪЛ-

РИГОЛЕТО

НДК

Зала „България”

Софийска опера и балет

Софийска опера и балет

Фестивал, провеждан всяка пролет от 1996 г. През
годините се превръща в едно от емблематичните
културни събития за столицата. Обединява
София, бул. „Цариградско
традиционното с модерното чрез проекти от
шосе“ 147
разнообразна жанрова палитра – музика, театър,
www.bulgarreklama.com
изящно изкуство, литература, нови визуални и
www.bulmedica.bg
звукови технологии и всичко, което възпитава вкусове
и генерира култура.Фестивалът развива партньорски
отношения с институции, общини, дипломатически
мисии и културни представителства у нас, културни
институти и училища по изкуствата, фондации.
Жан-Жан Канторов, диригент; Джузепе Андалоро,
пиано
София, бул. „Княз Ал.
ГРИГ Концерт за пиано
Дондуков” №30
СЕН-САНС Симфония №2
www.operasofia.bg
Концертът е включен в Абонаментен цикъл "Вторите"
Музика Александър Райчев
95 г. от рождението на Александър Райчев
Музика Александър Райчев
Оркестрация Александър Райчев-син
Сценарий и адаптация Юлия Кръстева, по либретото
на Нина Стоянова
Диригент Стефан Недялков
Режисьор Юлия Кръстева
Художник Елена Шопова
Сцена: Малка сцена
Опера от Джузепе Верди
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:00
Антракти 1

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София,
бул.
„Асен
Йорданов“№
1
(4-ти
километър
www.arenaarmeec.com
http://pist.sofia.bg/
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14 май - 19:00

ДОН КИХОТ

Софийска опера и балет

Зала „Арена Армеец”

14 май - 20:00

Рок DEEP PURPLE

Зала „Арена Армеец”
16 май - 20:00

17 — 19 май

Рок EUROPE

БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ
Хуманна и дентална медицина

Интер Експо Център

Балет по музика на Лудвиг Минкус
Сцена: Голяма сцена
Времетраене - 2:30
Антракти – 1
Една от най-великите рок групи в историята на
музиката DEEP PURPLE ще разтърси София с
грандиозен концерт! Епичното събитие ще бъде част
от световното прощално турне на легендарните
музиканти “The Long Goodbye”. По време на
паметното шоу родната публика ще чуе и песни от
новия студиен албум на британците “inFinite”, като
само преди броени дни бе пуснат и първият сингъл от
дългоочаквания проект - “Time For Bedlam”. Освен с
нечувани до този момент парчета, рок иконите ще
зарадват за последен път феновете си с неостаряващи
класики като „Smoke on the Water“, „Hush“, „Perfect
Stranger“, “Burn”, “Lazy” и много други.
Култовите шведи включиха България в своето „The
Final Countdown“ турне и за първи път ще свирят в
„Арена Армеец“ .
Europe се завръщат в България. Пет години след
последната си визита в София, рок легендите се
завръщат в столицата. Повод за визитата е техният 30
годишен юбилей, който те отбелязват с турне - „The
Final Countdown“.
Международна изложба за най-доброто и новото в
медицината. Поколения лекари и дентални лекари
обменят знания, опит и нововъведенията в
медицинската практика. БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ
2017 ще демонстрира новите възможности,
уникалните постижения и успешни практики на
специалисти от медицинската общност по света.

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg
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18 май - 19:00

18 май - 19:00

19 и 20 май 19:00

Сцена: Голяма сцена

София,
бул.
„Асен
Йорданов“№
1
(4-ти
километър
www.arenaarmeec.com
http://pist.sofia.bg/

Зала „България”

В програмата:
БАХ Симфония BWV 42
ЛАРС-ЕРИК ЛАРСОН Barococo, op. 65
ГЕОРГИ ТУТЕВ Musica peritos in eja glorificat/
Renaissance music
БАХ Синфония BWV 174
ИГОР СТРАВИНСКИ Dumbarton Oaks Concerto
АЛФРЕД ШНИТКЕ Сюита в стар стил

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

Софийска опера и балет

Опера от Джузепе Верди
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:20
Антракти 2

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

Софийска опера и балет

Балет по музика на Лудвиг Минкус и концертна
програма
Сцена: Голяма сцена

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” №30
www.operasofia.bg

Гала концерт на участващите в
майсторския клас на Анна Томова
Софийска опера и балет
Синтова.

НЕО-БАРОК

ТРАВИАТА

21 май - 18:00

ПАХИТА,
НА
ТЕРПСИХОРА

КРИЛЕТЕ

НА

23 май

КОНЦЕРТ на Балетната школа на
Маша Илиева
Софийска опера и балет

24 май

Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост

Сцена: Голяма сцена

www.sofiapoetics.eu
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Зала „Арена Армеец”

24 май - 20:00

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ
програма ЦИРКUS 2.0

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
26 май - 19:00

ЦИРК

Софийска опера и балет

Зала „Арена Армеец”
26 – 28 май 20:0
27 и 28 май –
16:30 и 17:00

27 май - 19:00

Цирк
Cirque Du Soleil - VAREKAI

СЛАВЯНСКИ ТРЕПЕТИ

Камерна зала България

След невероятния успех на високотехнологичната
програма “UFO” “Большой Московский Цирк”
стремглаво се завръща с разтърсващ двучасов шоуспектакъл “ЕМОЦИИ”, който ще бъде показан пред
българска публика за първи път. “ЕМОЦИИ” е ярка
циркова постановка, в която участват водещи артисти
София, бул. „Черни връх“ 4
на руския цирк, лауреати на престижни фестивали и
www.earthandman.org
майстори на спорта от международна класа.
Зрителите ще бъдат омагьосани от главозамайващите
номера включващи въздушни платна, , опасни
акробатични каскади, групов еквилибър, жива
въздушна рамка, “колелото на смъртта” и много други
впечатляващи номера.
Опера от Пьотр Илич Чайковски
Сцена: Голяма сцена
Времетраене: 3:15
Антракт 2
Cirque du Soleil е зарадвал повече от 160 милиона
души в близо 400 града в над 60 държави на всички
континенти. Трупата е носител на редица престижни
награди, сред които Emmy, Drama Desk, Bambi, ACE,
Gemeaux, Felix и Rose d’Or de Montreux.
Varekai според критиците е един от най-популярните
спектакли на Cirque du Soleil. Той пресъздава мита за
Икар, с пищни костюми, оригинална музика на живо,
главозамайващ декор и смайваща хореография.
Резултатът е неповторимо съчетание от акробатични
умения, сила и бързина, комбинирани с елегантно и
ефирно изпълнение, което ще очарова всички
зрители.
Концерт на "Bella voce"
Пиано: Маргарита Илиева
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ЗОРБА ГЪРКЪТ
27 май - 19:00

27 май - 19:00

28 май - 19:00

28 май - 16:00

Софийска опера и балет

Балет по музика на Микис Теодоракис - хореография,
режисура и либрето - Лорка Масине
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:00
Антракти 1

Рок
NOSTRADAMUS

ЛЮБОВНИ СЦЕНИ

"КАРМЕН" и "РАПСОДИЯ В СИНЬО"

ВЪЛКЪТ И СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА
31 май - 10:00

Зала „България”

Софийска опера и балет

Софийска опера и балет

Ари ван Бейк диригент
Амори Коейто цигулка
Рихард ЩРАУС (1864-1949) - Танц на седемте воала из
оп. „Саломе“ (1905)
Игор СТРАВИНСКИ (1882-1971) - Концерт за цигулка и
оркестър (1931)
Toccata, Aria I, Aria II, Capriccio
Балети по музика на Бизе-Шчедрин и Джордж
Гершуин
Сцена: Голяма сцена
Времетраене - 2:20
Антракти - 1
Мюзикъл от Александър Владигеров
Сцена: Голяма сцена

май

МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА
КОТКИ

май

СОФИЯ ПОЕТИКИ

Международен фестивал за поезия, проза,
музика, визуални и сценични изкуства.

НОЩ НА МУЗЕИТЕ

Над 30 музея и галерии в София ще отворят врати за
всички, които искат да разгледат експозициите в една
нощ. Входът за събитието е безплатен. Организират се
игри с награди за обикаляне по музеите. Обикновено
музеите и галериите отварят от 18:00 ч. и
продължават да работят до 24:00 ч.

май

Музей „Земята и хората”

Галерии и музеи в София
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Всяка събота –
09:00

5 KM RUN

5 км. свободно, но организирано бягане. За всеки
желаещ без ограничение в пол и възраст (вкл.
инвалиди, родители с детски колички, както и с кучета
на повод. *Основно трасе 5kmrun се намира в София,
Южен Парк. Стартът и финалът са на централната алея
пред паметника с птиците.

Южен парк

ЮНИ
JUNE
ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

юни

Малък сезон 2017

юни

„Срещи на младото европейско
кино”2017

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

София

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION
Проектът се реализира от Тетрална
работилница „Сфумато”в сградата и
прилежащото парково пространствона
театъра. Програмата включва
представления, концерти, прожекции,
инсталации, пърформанси идр. Събитието е
част от Календара на културните събития на
Столична община за 2017 г.
Срещи на младото европейско кино”е
проект, който има за цел да съчетаекино и
образователни практики, да приобщи наймладата публика към съвременната
европейска кинематография, да представи
филми на млади автори, показвани на
редица престижни фестивали, защитавайки
своя избор: чрез тематични дискусии,
кръгли маси и професионални ателиета.
Събитието е част от Календара на

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

София, ул. Д.Греков 2
www.sfumato.info

София,
www.youngcinemasofia.eu
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културните събития на Столична община за
2017 г.

10 май – 06 юни

април – юни

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

Столица Литература 2017

София

София

Водна Кула Арт Фест

юни - юли

София

София Хартиен Арт Фест включва в
програмата си изложби, театрални
спектакли, лекции, уъркшопи, презентации,
дискусии и съпътстваши събития. Мотото на
специалния фокус през 2017 г. е „СПАСИ
ПРРИРОДАТА С ИЗКУСТВО” Събитието е част
от Календара на културните събития на
Столична община за 2017 г.
През 2017 г. Фондация „Елизабет Костова”
ще отбележи десет годиниот създаването си
с първото по рода си за България събитие,
посветено на писането на нехудожествена
литература – културна журналистика,
литературна и арт критика, мемоар,
художествена документалистика,
разследваша журналистика и др. в рамките
на международната платформа Столица
Литература. Събитието е част от Календара
на културните събития на Столична община
за 2017 г.
През 2017 г. Водна Кула Арт Фест планира по
задълбочена платформа за творене на
място според спецификата на съвременни
автори нетрадиционни, не-централни части
и публияни места на София, артистична
резиденция. Периода ще е 2 месеца и
резултатите ще са видими в 3дневен
фестивал като финал на резиденцията по
места чрез изложби и събития, интегрирани
в програмата. Събитието е част от
Календара на културните събития на
Столична община за 2017 г.

София,
www.amateras.eu

София,
www.ekf.bg

София,
www.watertowerartfest.com
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юни - юли

юни

01 юни

01 – 10 юни

Сподели музиката в Двореца Врана 2017

„Живей активно” 2017 г.

Двореца Врана

София

Цикъл от пет концерта: три вечерни и два
дневни (детски образователни) и едно
обществено достъпно ателие за деца до 16
г.”Инструментите и аз”. Събитието е част от
Календара на културните събития на
Столична община за 2017г.
Кампанията „Живей активно” е
традиционна за столицата и включва
участието на над 5 000 любители на
здравословния начин на живот, спорт и
различни
активности. Популярни български
спортисти, актьори, хора са лица на
кампанията

София,
www.sofiaphilharmonie.bg

София
www.pist.sofia.bg
www.sofia2018

1 юни – Международен ден на Детето

CBETOBEН TEATЪP B COФИЯ

София

За единадесета поредна година Световен
театър в София ще представи шест
интересни заглавия от международната
сцена. Поканените спектакли показват
София,
различните лица на съвременния световен www.orldtheatreinsofia.wordpres
театър. Програмата залага на жанровото
s.com
разнообразие в съвременния театър от
www.viafest.org/sofia
различни краища на света като Сингапур,
Китай, Унгария, Франция, Испания и САЩ.
Като подгряващо събитие на 30 май от 21:00
около Ротондата Св. Георги мим-формация
Жар-театър представят атрактивния огнен
спектакъл Паметта на огъня.
Събитието е част от Календара на
културните събития на Столична община за
2017 г.
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01 юни

Цветята на България

01 юни – 13юни –
СОФИЯ МОНО 2017
21:00

Зала „Арена Армеец”

София, бул. „Асен Йорданов“№
1 (4-ти километър
Детски турнир по художествена гимнастикав www.arenaarmeec.com
www.sofia2018.bg

Фестивалът
представя
утвърдени
моноспектакли на едни от най-добрите
артисти в България, на сцена в парка на
Военна академия „Г.С.Раковски”. "София
Моно 2017" ще се състои за седми пореден
път.
Oрганизаторите от Артишок и Столична София,
Парк Военна академия Община ще посрещнат гостите на фестивала бул. „Евлоги и Христо
„Г. С. Раковски”
по традиция - на открито "под звездите" с
Георгиеви“
много интересни и любими на публиката
№82
театрални постановки.
Единствен по рода си, с уникална
атмосфера и с чудесна театрална програма
фестивалът е сред най-ярките акценти в
културния живот на столицата. Събитието е
част от Календара на културните събития на
Столична община за 2017 г.
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1 - 5 юни

01 юни

01 юни – 11:00

01 юни – 10:00 – 17:00

Международен
фестивал

детски

фолклорен София

Тържествено честване на деня на детето.

С УСМИВКА И ПЕСЕН, СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН

Детски празник

Национален музей
"Земята и хората"

ОКИ „Красно село” –
парково пространство

"Международен
детски
фолклорен
фестивал София" 2017 /МДФФ София/ ще се
проведе от 1-и до 5-и ЮНИ 2017 в град
София.
Целта на фестивала е да представи пред
широка
публика
детското
културно
наследство на народите, чрез представяне
на традиционен фолклор в автентична и
София
стилизирана форма.
www.festivalsofia.com
Фестивалната програма ще включва:
концерти на открити и закрити сцени в
град София /в зависимост от атмосферните
условия/ и региона;
фолклорна анимация от деца за деца в
детски градини и училища;
дефиле;
панаир на народното творчество;
отдих и спорт.

Изложба на детски рисунки „Мъдростта на
народа ни”
Детско утро за децата от детските градини в
районапо случай Деня на детето

София, бул. "Черни връх" № 4
http://earthandman.org/

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com

С участието на Център за изкуство, култура и
София, бул.”Ломско шосе” №2
образувание, ОКИ „Столична библиотека“,
Открита сцена пред Студио „Модерато“, „Симфониета „София“ , www.oki-nadejda.com
ОКИ „Надежда“
Джаз формация „София“ вокална група при
НЧ „Свобода“ и др.
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01 юни – 10:00

БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ

02 юни

Ден на Христо Ботев и загиналите за
свободата и независимостта на България

01 юни – 18:00

Концерт на Bulgerian Voices - Berlin

02 юни – 19:00

02 юни – 19:30
02 юни - 10:00
03 юни – 11:00
11 юни – 17:00
24 юни – 11:00

ПАТЕТИЧНО

Рецитал на АСЕН ТАНЧЕВ, пиано

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА

02, 03, 04, 10, 11, 16,
17, 18 и 25 юни – 11:00 КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ

Софийска опера и
балет

ОКИ „Красно село” –
Зала 1

Зала „България”

Камерна зала
България

Софийска опера и
балет

Софийска опера и
балет

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
Мюзикъл за деца от Александър Владигеров №30
Сцена: Голяма сцена
www.operasofia.bg

С Диригент и ръководител Боряна
Величкова – Черети, състоящ се предимно
от германки и Вокално студио „Нуша”с
диригент и ръководител Н. Андреева
Концертен цикъл „Класично и патетично“
ВАХАН МАРДИРОСЯН
диригент
БОРИС БРОВЦИН
цигулка
Европейски музикален фестивал 2017 - Част
от Календара на културните събития на
Столичната община за 2017 г.
Съорганизатор: Министерството на
културата на Р. България
Сцена: Малка сцена

Сцена: Зала "Бебоци"

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com
София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg
София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg
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03 юни – 19:00

03 юни - 30юли

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА

ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛ ФОТОФАБРИКА СОФИЯ 2017

Софийска опера и
балет

София

Фестивалът ФОТОФАБРИКА е актуална
международна платформа, която
представя ежегодно високи образци на
фотографията. Четвъртото издание на
ФОТОФАБРИКА е обединено около темата
ОТБЛИЗО 16 събития и 12 локации в целия
град.
Събитието е част от Календара на
културните събития на Столична община за
2017 г.
Концерт на вокален състав "Импресия" под
формата на музикално-поетична вечер

03 юни – 19:00

ЧЕСТ

Камерна зала
България

03 юни

NNKids Run детско бягане

Южен парк

Фестивал
София Влог Фест

03 юни

Балет от Пьотър Илич Чайковски
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:45
Антракти 1

„Фабрика 126“

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

София,
www.fotofabrika.org

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg

София,
www.sofia2018.bg
Първото образователно събитие, насочено
към ползите от социалните мрежи.
Участниците в събитието включват видни
български видео-автори познати от
интернет платформата Youtube.
София Влог Фест е първото по рода си
събитие в България, което промотира
интензивната употреба на социални видеоплатформи и запознава хората с
многобройните възможности за кариерно
развитие, които те предлагат. Чрез
поредица от лекции и дискусии гостите на

София,
www.sofiavlogfest.com
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събитието ще споделят личния си опит с
използването на социалните мрежи и
влиянието, което те имат.

04 юни - 11.00
10 юни – 17:00
04 юни - 16.00

03 юни - 17.00

04 юни - 11.30

МЕЧО ПУХ

Детски мюзикъл от Андрей Дреников
Сцена: Малка сцена
Софийска опера и
балет

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА
ПРИКАЗЕН ГЮВЕЧ - премиера

ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ - ОЛИВЪР ТУИСТ

Балет от Пьотър Илич Чайковски
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:45
Антракти 1

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

Театър „СИРИУС” към
ОКИ „Красно село” –

Спектакъл на Детската театрална школа.
Вход с покани.

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com

Зала „България”

Славил Димитров - диригент; Антоанета
Добрева-Нети и Дони - актьори;

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg

04 юни - 19.00

ВИРТУОЗНО с Пламена Мангова, Борис
Бровцин и Александър Бузлов
Камерна зала
България

София, ул. „Георги Бенковски”
Камерен концерт на Пламена Мангова,
№1
пиано Борис Бровцин, цигулка Александър
www.sofiaphilharmonie.bg
Бузлов, виолончело

04 юни - 17.00

ШЕКСПИРИАДА - премиера

Спектакъл на Детската театрална школа.
Вход с покани.

05 юни

Световен ден на околната среда

Театър „СИРИУС” към
ОКИ „Красно село” –

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com
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05 юни - 19.00

05 юни - 20.00

06 юни - 19.00

06 юни - 18.00

08 март – 06 юни 2017

ВЕСЕЛИЯТ МОЦАРТ

Национален
балет
"Сухишвили" - София

на

Грузия

ФЛЕЙТА И АРФА

Камерна зала
България

София, ул. „Георги Бенковски”
Камерна формация за класическа музика № 1
КАМЕРАТА КЛАСИКА
www.sofiaphilharmonie.bg

НДК, Зала 1

Световната сензация идва с двучасова
програма, която ще представи най –
зрелищните и емблематични танци,
създадени за последните 72 години от
поколения “Сухишвили”.
София, пл. „България” № 1
рителите ще бъдат изумени от невероятните
www.ndk.bg
акробатични танци със САБИ И НОЖОВЕ,
изработени от стари грузински майстори –
запазената марка на “Летящите грузинци”,
танцувалната техника на мъжете и
плавните, движения при жените.

Камерна зала
България

София, ул. „Георги Бенковски”
Диригент Ангел Станков; солисти Лидия № 1
Ошавкова, флейта; Нина Малеева, арфа
www.sofiaphilharmonie.bg

КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИ ОТ НМА „ПРОФ. ОКИ „Красно село” –
ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”
Зала 1

Европейски музикален фестивал 2017
Концерти

Зала "България",

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com
“Европейски музикален фестивал” е едно от
най-реномираните събития за класическа София, ул. „Георги Бенковски” 1
музика в столицата. Програмата на www.sofiaphilharmonie.bg
седемнадесетото му издание включва
няколко концерта с оркестрова и камерна www.cantusfirmusbg.com
класическа музика, хорова музика, джаз,
клезмер и други стилове. Сред участниците
тази година са Давид Орловски Трио от
Германия, Смесен хор на на Университета
Bucknell от САЩ, органистът Мануел
Томадин от Италия, цигуларят Веско
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Пантелеев-Ешкенази и други. Събитието е
част от Календара на културните събития на
Столична община за 2017 г.

06 юни – 20:00

Sofia Jazz Peak гостува на ЕМФ
ДАВИД ОРЛОВСКИ ТРИО (Германия)

„ДАВИД ОРЛОВСКИ ТРИО“ (Германия) се
утвърждава като един от водещите
ансамбли
в
областта
на
world
музиката.Носители на наградата ECHO
Classical.Йенс-Уве Поп (китара)
Sofia Live Club
Давид Орловски (кларинет)
Флориан Дорман (контрабас)
Програма: авторска музика в стил „клезмер”
и world music
Вход с билети
С тържествена смяна на гвардейския
представителен караул пред сградата на
президентската администрация се
Пред Президентството отбелязват националния и официалните
празници в република България. Официална
смяна на караула се извършва всяка първа
сряда на месеца от 12:00 ч.

07 юни – 12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА ПРЕД
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

07 юни – 20:00

Национален балет на Испания

НДК, Зала 1

Концерт на „Симфониета „София“

Концертна зала ОКИ
„Надежда“.

Посветен на 180 години от рождението на
Васил Левски, диригент Свилен Симеонов В
програмата: Произведения от български
композитори

Зала „България”

Драгомир Йосифов, диригент; Вълчан
Вълчанов, обой

08 юни – 18:30

08 юни – 19:00

ТАТКО ЮБЮ

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.cantusfirmusbg.com
www.sofialiveclub.com

София, бул."Княз Ал. Дондуков"
№2

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, бул.”Ломско шосе” №2
www.oki-nadejda.com

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg
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09 - 12 юни
ВТОРИ
ФЕСТИВАЛ
НА
ДЕТСКОЮНОШЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО „ПИНОКИО
2017”

09– 11 юни

ОКИ „Красно село”,

Международно Ретро Рали България Площад „Княз
2017 г.
Александър I”

Изложбена зала, ЦУМ
09 - 11 юни
10:00 - 19:00

09 юни 10:00
18юни 17:00

Фестивал
София Десерт Фест

ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Софийска опера и
балет

Под патронажа на: г-жа Милена Дамянованароден представител, председател на
комисията по образование в Парламента.
Идеята на фестивала е да се предостави
възможност за развитие и откриване на
детския талант, както и популяризиране на
детско-юношеското театрално изкуство.
ОРГАНИЗАТОРИ : ОКИ ДК „Красно село“ и
Театър „СИРИУС“.

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com

Трето издание. С подкрепата на Столична www.pist.sofia.bg
община
www.retrorallybulgaria.com
Спортен клуб „Авто Рейсинг клуб”
На изложението ще участват фирми,
предлагащи сладкарски изделя – торти, София, бул. „Мария Лиуза”2
пасти, сладкиши, гофрети, сладолед, www.SofiaDessertFest.bg
шоколад и шоколадови изделия; напитки –
вино, кафе, чай, кокосова вода; ядки и др.
Участващите фирми ще предоставят на
посетителите отстъпка при закупуването на
продуктите, друг вид промоция или
възможност за дегустация.
Музикална приказка от Александър
Владигеров
Сцена: Малка сцена

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

София, Парк „Заимов”
10 юни

Спортен празник „Детска игриада” 2017

Парк „Заимов”

С подкрепата на Столична община

www.pist.sofia.bg
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10 юни – 11:00

10 юни – 19:30

10 юни – 18:30

10 и 11 юни - 16.00

10 - 11 юни

11 юни – 11:00

КОЗЕЛЪТ СЪРДИТКО

Концерт на Мила Георгиева

Цикъл „Жанрово
младежта“

разнообразие

Софийска опера и
балет

Детска опера от Юли Дамянов
Сцена: Малка сцена

Зала „България”

Европейски музикален фестивал
2017Камерен концерт
ЖАН-ГАБРИЕЛ РАЛЕ, цигулка
ПЕТЪР ПЕТРОВ, пиано
Л. ван Бетовен – Соната за цигулка и пиано
№5
Й. Брамс: Соната за цигулка и пиано №1
Ц. Франк - Соната в ла мажор

за Открита сцена пред
ОКИ ДК „Красно село“

Рок фест „Цвете за Гошо”

Обиколка на Витоша 100 км

ШЕГОБИШКО НА ОСТРОВА НА ЧУДЕСАТА

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg
www.cantusfirmusbg.com

София,
Концерт на Джаз формация „София“ солист
бул. „Цар Борис III” №41
Гроздан Грозев – кавал
www.oki-krasnoselo.com

Фестивалът се провеждав чест на големия
музикант Георги Минчев. Участват изявени
български рок музиканти, както и групи от
Южен парк ІІІ част (на
младото поколение, като всеки изпълнява и
голямата поляна откъм
София, бул. "Гоце Делчев"
песен от репертоара на Георги Минчев.
бул. "Гоце Делчев"),
Събитието е част от Календара на
културните събития на Столична община за
2017 г.
Около Витоша

Софийска опера и
балет

София, Витоша
Супермаратон и колоездене по трасе около
www.sofia2018.bg
Витоша

Мюзикъл от Георги Костов
Сцена: Малка сцена
Времетраене 60 минути

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg
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София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg

14 юни – 19:00

СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ

14 юни - 18.30

ТЕАТЪР-СТУДИО
„ВСЕЛЕНАТА
ЧОВЕКА”-„ЧАШКА ЧАЙ С ЛИМОН”

14 юни – 19:00

ШРАЙХИСИМО - "ВИВАЛДИ"-2
Камерна зала България

Камерна зала
България

Футбол
ALL STARS 2017

Национален стадион Благотворителен футболен мач ALL STARS София, бул. „Евлоги и Христо
„Васил Левски”
2017 г. между отбори на футболните звезди Георгиеви“ № 38
Димитър Бербатов и Луиш Фиго
www.pist.sofia.bg

14 юни – 20:00

15- 25 юни

15 юни – 19:00

17 юни - 18:00

Зала „България”

Солисти: Александър Сомов – виолончело,
Стоимен Пеев – цигулка и виоли
Програма – Росини, Кончели Гия, Шуберт

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com

НА ОКИ „Красно село” –
Зала „Сириус”

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg

Худ. експозиция на уеници от 51 СОУ ОКИ „Красно село” –
„Елисаврта Багряна”
централно фоайе

Откриването на изложбата ще бъде на 15
юни ит 18:00 ч.

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com

БРАМС - специален концерт

Зала „България”

Жан-Жак Канторов, диригент; Светлин
Русев, цигулка; Франсоа Салк, виолончело

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg

Борисова градина,
Лятна сцена

Концепцията на СОФИЯ: ПОЕТИКИ, първият
и единственмеждународен поетичен
фестивал в България, е свързана с
София,
разбирането, че поезията е изкуство, което www.sofiapoetics.eu
осъществявя връзки с всички останали – ето
защо основната вечер на феста, провеждана
на открито, съчетава на принципа на
пърформанса съвременна поезия, проза,

СОФИЯ: ПОЕТИКИ
Международно издание
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визуални и сценични изкуства. Събитието е
част от Календара на културните събития на
Столична община за 2017 г.

17 юни- 18:30

17 юни – 19:00

17 юни – 19:00

18 юни – 19:00

18 юни – 20:00

Концертна зала ОКИ
Цикъл
„Годишнини
на
бележити
„Надежда“
композитори и интерпретатори“

Концерт на „Симфониета „София“ гост –
диригент Майкъл Гелфанд, солист Дора
Делийска – пиано В програмата:
София, бул.”Ломско шосе” №2
ДжоакиноРосини – Увертюра „Турчин в
Италия“, Едвард Григ – Концерт за пиано и
www.oki-nadejda.com
оркестър – a-moll, op.16, Феликс Менделсон
- Бартолди- Симфония № 4 „Италианска“ –
А-dur, op.90Билети на касата на ОКИ
„Надежда“

ОРТОДОКС

Зала „България”

София, ул. „Георги Бенковски”
Концерт на Национален филхармоничен хор
№1
„Светослав Обретенов” с диригент Славил
www.sofiaphilharmonie.bg
Димитров

Камерна зала
България

София, ул. „Георги Бенковски”
Стоимен Пеев, цигулка; Йордан Димитров,
№1
цигулка; Валентин Геров, виола; Любомир
www.sofiaphilharmonie.bg
Ников, виолончело

СОФИЯ КВАРТЕТ

ПАЛИТРА ОТ ТЕМБРИ

СОНЯ ЙОНЧЕВА

Зала „България”

НДК, Зала 1

Виктория Цоцкова-пиано Михаил Живковкларинет Кристиана Михайлова-виолончело
Михаил Михайлов-валдхорна Г.Фуре-трио
оп.120 за кларинет,виолончело и пиано
Амрам-Песни за валдхорна и виолончело
След фурора на „Травиата” в
„Метрополитън” оперната прима ще
зарадва българската публика. Определяна
от специалисти и музикални критици за
певица от ранга на Мария Калас, Соня
Йончева се превърна през последните
години в най-вълнуващото сопрано в света и
един от най-аплодираните изпълнители на

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
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своето поколение.
Оперната прима пристига в София след
гастрол в Миланската скала и след като
нейната „Травиата” в Метрополитън постави
световен рекорд по гледаемост.
18 юни – 11:00
23 юни – 10:00

„ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА“ ЗА ДЕЦА

Софийска опера и
балет

18 юни 10.00 - 14.30

Ден на бащата – 18 юни

Площад „Александър
Невски”

20 юни – 19:00

СПЕЦИАЛНИ КОНЦЕРТИ В КАМЕРНА ЗАЛА Камерна зала
България

ОКИ „Красно село” –
Зала „Сириус”

20 юни - 18.00

ЛЕТЕРАТУРЕН САЛОН КРАСНО СЕЛО

21-22 юни

Възраждане Фест – на комплекс Спортна Комплекс Спортна
София в квартал Възраждане зона Б5
София

21 юни - 18.00

В ПАМЕТ НА СЛОВОТО

ОКИ „Красно село” –
Зала „Сириус”

Опера от Волфганг Амадеус Моцарт адаптирана версия за деца

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

www.pist.sofia.bg

София, ул. „Георги Бенковски”
Роберт Ноч, виолончело; Мария Принц, № 1
пиано; Кремена Ачева, флейта
www.sofiaphilharmonie.bg

Представяне на годишните награди за
литетура на СБП

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com
София, кв. „Възраждане” зона
Б5
www.sofia2018.bg

Юбилейни вечери на бележити
представители на българската литература –
140 години от рождението на Елин Пелин

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com
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22 юни – 19:00

ДУХЪТ НА СЕВЕРА

Зала „България”

Саша Мякиля, диригент; Сонг Джин, пиано

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, Парк „Света Троица“

22 юни - 18:30

24 юни – 11:00

Концерт на Джаз формация „София“

„MUSICAL & SOUL“

24 – 25 юни

ФЕСТИВАЛ „СОФИЯ ДИША”

25 юни - 17.00

ЛЕО – ЛЪВСКОТО СЪРЦЕ

Парк „Света Троица“

www.oki-nadejda.com
София, бул. „Евлоги Георгиев”
94
www.oki-nadejda.com

Концертна зала НМА
„П. Владигеров“ –

Концерт с участието на „Симфониета
„София“, гост - диригент Христо Павлов
солисти - бивши и настоящи възпитаници
на Проф. д-р Стефка Оникян

Градската градина, на
мястото на мавзолея

През 2017 г. градският фестивал – „София
Диша“, който за осма поредна година ще
освободи от движение централни улици в
града, за да отвори пространство за
изкуство и култура, ще има нов модел на
провеждане.
Тази година, организаторите – фондация
„София Диша“ и Столична община,
София
предлагат летният фестивал да се проведе в www.sofiadisha.com
последните съботи и недели на месеците
юни и август – 24 и 25 юни и 26 и 27 август
2017 г. Идеята е, по този начин, да се
разшири и разнообрази обхватът на
фестивала и да се впише в активната
културна програма по подготовката на
започващато през 2018 г. председателство
на Съвета на Европа в България. Провежда
се на открито с вход свободен.

Театър „СИРИУС” към
ОКИ „Красно село” –

В една детска градина едно плюшено лъвче София,
мечтае да стане истински лъв. Накрая, то
бул. „Цар Борис III” №41
разбира, че истински си там, където те
www.oki-krasnoselo.com
обичат!
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28 юни – 19:00

ВИВАЛДИ

28 юни – 20:00

Поп
PATRICIA KAAS

30 юни – 20:00

Поп
IL VOLO

30 юни – 20:00

Всяка събота – 09:00

„ПЕТРУШКА” и „ЖАР ПТИЦА” - "ОПЕРА В
ПАРКА" 2017 - Балети по музика на Игор
Стравински

5 KM RUN

Зала „България”

Зефира Вълова, диригент и солист

Незабравимата дама на съвременната
френска музика Патрисия Каас ще зарадва
многобройните си почитатели в България с
концерт. Спектакълът е част от европейското
турне на певицата, с което представя новия
НДК, Зала 1
си едноименен албум. „Също като в
доброто старо време! Песните в албума
предтавят мен самата, такава каквато съм
днес“, споделя Каас и допълва „Исках да
създам изчистен звук, по който работиха
само петима музиканти.
Световноизвестното италианско трио IL
VOLO (Полетът) ще пее у нас. Единственият
им концерт ще бъде на 30 юни в зала 1 на
НДК, Зала 1
НДК. Той е част от световното турне,
представящо последния им албум „Магична
нощ“ – трибют на Тримата тенори. Те ще
пеят със симфоничен оркестър.
През 2017г. фестивал „Опера в парка” ще се
поведе за осма поредна година в парка на
Национална Военна академия „Г. С.
Раковски”, който по традиция представя
Парк Военна академия
оперни и балетни спектакли и спектакли за
„Г. С. Раковски”
деца от репертоара на Софийската опера.
Събитието е част от Календара на
културните събития на Столична община за
2017г.
5 км. свободно, но организирано бягане. За
всеки желаещ без ограничение в пол и
Южен парк
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски
колички, както и с кучета на повод.
*Основно трасе 5kmrun се намира в София,

София, ул. „Георги Бенковски”
№1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София,
бул. „Евлоги и Христо
Георгиеви“
№82
www.operasofia.bg

София, Южен парк
www.5kmrun.bg/
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Южен Парк. Стартът и финалът са на
централната алея пред паметника с
птиците.

ЮЛИ
JULY
ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

юли

Софийски летен оперен фестивал –
ОПЕРА В ПАРКА 2017

Парк Военна академия
„Г. С. Раковски”

01 юли – 17:00

Концерт на Джаз формация „София“

Открита сцена пред СГХГ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

През 2017г. фестивал „Опера в
парка” ще се поведе за осма
поредна година в парка на
Национална Военна академия „Г. София,
С. Раковски”, който по традиция
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
представя оперни и балетни
№82
спектакли и спектакли за деца от www.operasofia.bg
репертоара на Софийската опера.
Събитието е част от Календара на
културните събития на Столична
община за 2017г.

София, ул. „ген. Гурко“ 1
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01 юли – 11:00

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА - "ОПЕРА В ПАРКА"
Парк Военна академия
2017
„Г. С. Раковски”

Опера за деца

01 юли – 20:00

ЗОРБА ГЪРКЪТ - "ОПЕРА В ПАРКА"
Парк Военна академия
2017 „Г. С. Раковски”

Балет по музика
Теодоракис

Фестивал на здравето и спорта 2017 г.

Южен парк /голяма
поляна/

01 - 02 юли

02 юли - 17.00

ПРИКАЗКА ЗА ДЕН РОЖДЕН

Театър „СИРИУС” към
ОКИ „Красно село” –

София,
бул. „Евлоги и Христо Г
еоргиеви“ №82
www.operasofia.bg
на

София,
Микис бул. „Евлоги и Христо
Георгиеви“ №82
www.operasofia.bg

Това
е
най-големият,
найцветният, най-забавният и найдостъпният фестивал за Здраве и
Балансиран начин на Живот в
България! Идеята му е да
популяризира
балансирания
начин на живот сред българите и
особено сред младите и децата.
Събитието е напълно безплатно за
всички посетители – те могат
свободно да посетят десетки
лекции,
спортни
класове,
работилнички, спорт на открито,
масажи, техники, консултации и
много други.
С подкрепата на Столична община
Организатор: Фондация „Кажи
здравей на здравето”
Спектакъл за всички, които не
обичат „да внимават в
картинката”, а въображение и
игра превръщат обикновените
дни – в истински празник!

София, Южен парк
www.zdravei.org/festival-nazdraveto-2017/
www.pist.sofia.bg

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com
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София,
бул. „Евлоги и Христо Г
еоргиеви“ №82
www.operasofia.bg

02 юли - 11.00

МЕЧО ПУХ

02 юли - 20.00

„ПЕТРУШКА” и „ЖАР ПТИЦА” - "ОПЕРА
Парк Военна академия
В ПАРКА" 2017
„Г. С. Раковски”

Балети по музика на Игор
Стравински

София,
бул. „Евлоги и Христо Г
еоргиеви“ №82
www.operasofia.bg

Премиера - ПАРСИФАЛ

Опера от Рихард Вагнер
Сцена: Голяма сцена

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№30
www.operasofia.bg

04, 06, 08 и 10 юли – 18:00

Парк Военна академия
„Г. С. Раковски”

Детски мюзикъл от Андрей
Дреников

Софийска опера и балет

05 юли - 12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

05 юли - 19.00

Летен музикален фестивал – „Остров Открита сцена пред
на музиката“
театър „София“

07 - 09 юли

Ей ту Джаз Фестивал

Пред Президентството

Южен парк II

С тържествена смяна на
гвардейския представителен
караул пред сградата на
президентската администрация се
отбелязват националния и
София, бул."Княз Ал. Дондуков"
официалните празници в
№2
република България. Официална
смяна на караула се извършва
всяка първа сряда на месеца от
12:00 ч.
Организиран от ОКИ ДК „Средец“
– „Остров на музиката“ Концерт
София,бул. „Янко Сакъзов“ 23а
на Джаз формация „София“ –
откриване
Фестивалът е създаден през 2011
г., и една от целите му е
популяризиране и развитие джаз
искуството чрез представяне на
ярки имена и постижения от
световната джаз сцена,
образователни музикални

София,Южен парк II
www.atojazz.bg
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курсове,уъркшопи и джемсешъни.
Фестивалът се провежда на
открито, в Южен парк II. Вход
свободен. Събитието е част от
Календара на културните събития
на Столична община за 2017г.
07 юли - 18.30

Концерт на Джаз формация „София“

София, Парк „Света Троица“
www.oki-nadejda.com

Парк „Света Троица“

07 юли - 20.00

ДОН КИХОТ - "ОПЕРА В ПАРКА" 2017

Парк Военна академия
„Г. С. Раковски”

08 - 28 юли

2-ро Издание на Мобилна изложба Мост на влюбените до
„София Фото Спорт“
НДК

08 юли - 11.00

„ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА“ ЗА ДЕЦА Парк Военна академия
"ОПЕРА В ПАРКА" 2017
„Г. С. Раковски”

09 юли

Витоша Летен Фест

09 юли - 11.00

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА - "ОПЕРА В ПАРКА"
Парк Военна академия
2017
„Г. С. Раковски”

София,
бул. „Евлоги и Христо Г
Балет по музика на Лудвиг Минкус
еоргиеви“ №82
Времетраене - 2:30
www.operasofia.bg
София,
www.sofia2018.bg
София,
Опера от Волфганг Амадеус
бул. „Евлоги и Христо Г
Моцарт - адаптирана версия за
еоргиеви“ №82
деца
www.operasofia.bg

на хижа „Момина скала” Спортен Празник

Опера за деца

София,
www.sofia2018.bg
София,
бул. „Евлоги и Христо Г
еоргиеви“ №82
www.operasofia.bg
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09 юли - 20.00

ДОН КИХОТ - "ОПЕРА В ПАРКА" 2017

10 юли - 18.00

В ПАМЕТ НА СЛОВОТО

10 юли

Спортен Празник Витоша Летен Фест

11 юли - 18.00

13 юли - 20.00

14 юли - 19.00

Концерт на Джаз формация „София“

Парк Военна академия
„Г. С. Раковски”

София,
Балет по музика на Лудвиг Минкус бул. „Евлоги и Христо Г
Времетраене - 2:30
еоргиеви“ №82
Антракти - 1
www.operasofia.bg

Юбилейни вечери на бележити
ОКИ „Красно село” –
представители на българската
Зала „Сириус”
литература - 75 годиниот смъртта
на Никола Вапцаров
Второ издание на Фестивала.
Планинско бягане по 13-км трасе
„Кумата“, планинско колоездене
по 18-км трасе „Копитото“ и
туристически поход по 3.5-км
трасе „Обичам Витоша“.
Място: на хижа Момина Празникът включва игри, забавни
скала
конкурси, надпявания и
надигравания по танци
Организатор: Столична Община,
Фондация София – Европейска
столица на спорта, Сдружение
Маратон и други федерации

„АББА - МАНИЯ“ с участието на
Резиденция „Лозенец“
„Симфониета „София“ и Джаз
формация „София“

София , Витоша
www.sofia2018.bg

София, Борисова градина“
www.oki-nadejda.com

Лятна естрада
„Борисова градина“

ПЕПЕЛЯШКА - "ОПЕРА В ПАРКА" 2017 - Парк Военна академия
„Г. С. Раковски”

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.oki-krasnoselo.com

Опера от Джоакино Росини
Времетраене 3:00
Антракти 1
Диригент Свилен Симеонов,
солисти Яна Чакалска и Адриана
Бенова със специалното участие
на Васил Петров

София,
бул. „Евлоги и Христо Г
еоргиеви“ №82
www.operasofia.bg
София, ул. „Милин камък“ 61
www.oki-nadejda.com
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4 юли - 19.00

14 – 16 юли

15 юли - 11.00

15 юли - 20.00

16 юли - 19.00

16 юли - 11.00

София,
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
№82
www.operasofia.bg

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА - "ОПЕРА В ПАРКА"
Парк Военна академия
2017
„Г. С. Раковски”

Витоша Home
колоездене

Mountain

Ендуро

МЕЧО ПУХ - "ОПЕРА В ПАРКА" 2017

Витоша

Парк Военна академия
„Г. С. Раковски”

ПЕПЕЛЯШКА - "ОПЕРА В ПАРКА" 2017 - Парк Военна академия
„Г. С. Раковски”

Концерт на Джаз формация „София“

Колоездачни състезания спускане на етапи, преминава се
през различни терени с общо
класиране и сборен резултат от
всички специални отсечки. Home
Mountain Enduro Cup обикаля
почти цяла Витоша и включва 4
специални етапа с обща дължина
над 16 км.
Място: из Витоша
Организатор: Concept Creative
Детски мюзикъл
Дреников

от

София,
Андрей бул. „Евлоги и Христо Г
еоргиеви“ №82
www.operasofia.bg

Опера от Джоакино Росини
Времетраене 3:00
Антракти 1

София,
бул. „Евлоги и Христо Г
еоргиеви“ №82
www.operasofia.bg
Банкя
www.oki-nadejda.com

Банкя

ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА - "ОПЕРА В
Парк Военна академия
ПАРКА" 2017
„Г. С. Раковски”

София, Витоша
www.sofia2018.bg

Музикална
приказка
Александър Владигеров

София,
от бул. „Евлоги и Христо Г
еоргиеви“ №82
www.operasofia.bg
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18 юли

21 – 26 юли

22 – 28 юли

18 юли – 180 години от рождението
на Васил Левски

Международен фолклорен фестивал

180* - лаборатория за иновативно
изкуство

Централна градска част

На 21.07 ще се проведе дефиле за
откриването на
фестивала.Международен
фолклорен фестивал Витоша , е
фолклоевн фестивал с над 20
www.park-vitosha.org
години история. Фестивалът дава
възможност култура и бит от цял
свят да бъдат представени в
нашата страна за 5 дни.
Организира се от Район „Витоша“
с подкрепата на Столична община.

София

180*е ежегоден фестивал, който
предоставя алтернатива на
обочайните концерти и формати и
традиционните музикални и
перформативни практики на
булгарската публика. И поконкретно на съвременно
изкуство в сферата на музика,
София,
танц, дизайн, експериментален
www.180-degrees.org
театър и архитектура, като
акцентът на фестивала е
съвременната класически и
експерименталн музика,
представена в
интердисциплинарен аспект.
Събитието е част от Календара на
културните събития на Столична
община за 2017г.
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Всяка събота – 09:00

5 KM RUN

Южен парк

5 км. свободно, но организирано
бягане. За всеки желаещ без
ограничение в пол и възраст (вкл.
инвалиди, родители с детски
колички, както и с кучета на
София, Южен парк
повод. *Основно трасе 5kmrun се www.5kmrun.bg/
намира в София, Южен Парк.
Стартът и финалът са на
централната алея пред паметника
с птиците.

АВГУСТ
AUGUST
ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

02 август - 12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президентството

С тържествена смяна на
гвардейския представителен
караул пред сградата на
президентската администрация се
отбелязват националния и
София, бул."Княз Ал. Дондуков"
официалните празници в
№2
република България. Официална
смяна на караула се извършва
всяка първа сряда на месеца от
12:00 ч.

06 август - 11:00

Ден на Милосърдието

Национален музей

72 години от атомната

София, бул. "Черни връх" № 4
http://earthandman.org/
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"Земята и хората"

бомбардировка в гр. Хирошима.

06–20 август

26 и 27 август

20 август

3-то Издание на Мобилна изложба
Градска градина
„София Фото Спорт“ –

София,
www.sofia2018.bg

През 2017 г. градският фестивал –
„София Диша“, който за осма
поредна година ще освободи от
движение централни улици в
града, за да отвори пространство
за изкуство и култура, ще има нов
модел на провеждане.
Тази година, организаторите –
фондация „София Диша“ и
София
Столична община, предлагат
www.sofiadisha.com
ФЕСТИВАЛ „СОФИЯ ДИША”- „ЛЯТНА В Градската градина, на летният фестивал да се проведе в
СОФИЯ ДИША”
мястото на мавзолея
последните съботи и недели на
месеците юни и август – 24 и 25
юни и 26 и 27 август 2017 г.
Идеята е, по този начин, да се
разшири и разнообрази обхватът
на фестивала и да се впише в
активната културна програма по
подготовката на започващато през
2018 г. председателство на Съвета
на Европа в България. Провежда
се на открито с вход свободен.
София,
Спортна улица в рамките на София
на ул. Княз Александър I
www.sofia2018.bg
Диша

26 август

Витоша Рън планинско бягане

Състезание

27 август - 01септември

66-а Колоездачна Обиколка на
България

по

от София до Черни връх

София,
www.sofia2018.bg

старт пред Народно
събрание

София,
www.sofia2018.bg
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30 август - 19.00

Летен музикален фестивал „Остров на Открита сцена пред
музиката“
театър „София“

Всяка събота – 09:00

5 KM RUN

Южен парк

Организиран от ОКИ ДК „Средец“ София,бул. „Янко Сакъзов“ 23а
–Концерт на Джаз формация
„София“ – закриване
5 км. свободно, но организирано
бягане. За всеки желаещ без
ограничение в пол и възраст (вкл.
инвалиди, родители с детски
София, Южен парк
колички, както и с кучета на
www.5kmrun.bg
повод. *Основно трасе 5kmrun се
намира в София, Южен Парк.
Стартът и финалът са на
централната алея пред паметника
с птиците.

СЕПТЕМВРИ
SEPTEMBER
ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

6 септември - 11:30

06 септември
12:00

131 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО
НА БЪЛГАРИЯ

– ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА ПРЕД
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE
11:30 ч., При мавзолейкостница на Княз
Александър І Батенберг

Пред Президенството

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

Организатор: Дирекция „Култура“, СО

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

София, бул. „В. Левски” № 81

С тържествена смяна на гвардейския
представителен караул пред сградата на
президентската администрация се отбелязват София, бул."Княз Ал.
националния и официалните празници в
Дондуков" №
република България. Официална смяна на
2
караула се извършва всяка първа сряда на
месеца от 12:00 ч.
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06-11 септември –
10:00-20:00

„АЛЕЯ НА КНИГАТА”

В пешеходната зона на
бул. „Витоша”

10 – 15 септември

„Стара хартия за нова книга“

Пред книжен център
„Гринуич“ на столичния
бул. „Витоша“

11-17 септември

SOFIA RESTAURANT WEEK 2017

Избрани ресторанти

14 - 17 септември

Наслука - Лов, риболов, спорт

Интер Експо Център
НДК, Зала 1

септември – 19:00

Международен фестивал за поп и рок
музика София 2017

Организтор – Асоциация „Българска книга” с
подкрепата на Столична община

София, бул. „Витоша”

В навечерието на първия учебен ден под
наслов „Почисти и прочети“ децата ще могат
да научат повече за рециклирането – как да
пазят природата, да събират разделно
отпадъците и междувременно сами да си
София, бул. „Витоша“ 37
изберат да се докоснат до нови и интересни
книжки. Всяко дете, което дойде доведе с
възрастен придружител и донесе 5 кг стара
хартия за рециклиране, ще получи нова
детска книга по избор
Фестивал на качествената кухня в София.
Събитието продължава 1 седмица и е формат
известен в много градове по света. През тази
една седмица, участващите ресторанти
София,
предлагат три степенно меню за фиксирана
цена от 25 лева, без включени напитки.
www.sofiarestaurantweek.com
Ресторантите са избрани не само заради
доброто качество на храната, която те
предлагат, а и качеството на обслужването и
добрия интериор. С подкрепата на Столична
община.
София, бул. „Цариградско
Ловни и спортни оръжия, риболовни
шосе” №147
принадлежности, спорт
www.bulcontrola.com
Фестивалът за поп и рок музика е съобразен
и отговаря на основните принципи на
Културния календар на Столична община за
свобода на творчеството и отвореност към
публиките, за насърчаване на
междукултурния диалог и международното
сътрудничество, равнопоставеност на

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.sofiasong.bg
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творците, ефективност и прозрачност в
областта. Целите и задачите на Фестивала за
поп и рок музика София са съхраняване на
българската популярна песен; насърчаване и
привличане на вниманието на младите
творци.

16 - 18 септември

Еxtreme Fest - Европейска седмица на
спорта и Вело карнавал

15 - 17 септември

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНИ ДНИ

16 - 22 септември

17 септември

Международен фестивал биенале за
уличен и куклен театър „Панаир на
куклите”

ДЕН НА СОФИЯ – ОФИЦИАЛНА
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ИЗДИГАНЕ ЗНАМЕТО НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА И ТЪРЖЕСТВЕН
ВОДОСВЕТ

В Княжеската градина

18 вида екстремни активности, практикувани
в градска среда. Всеки може да пробва
бънджи, спускане по рапел, катерене на
стена, тестрайднавелосипеди. Занимания с
лонгборд и фрийрън и слаклайн, бойни
техники и акробатика. Супер екшън с
атракцията на дрифт, карт и мото-стънт шоу
от професионалисти. DJ парти и Брейкденс
шоу всяка вечер.

София,
www.sofia2018.bg

пространството около НДК
и спирката на Метрото

7-мо издание. Пролетен фестивал на
София, пл. „България”
отговорния и здравословен начин на живот и
www.zelenidni.com
туризъм

Столичен куклен театър

Десетото издание на Фестивала ще
представи богата международна програма от
спектакли за всякакви възрастови групи, в
двата жанра – уличен и куклен театър,
съпътстващи събития – уъркшоп и ателиета,
конференции и кръгли маси.

Пред Храм „Св. София”

София, ул. „Генерал Гурко”
№14
http://www.sofiapuppet.com/

София, ул. „Париж 2
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17 септември

17 – 18 септември

22 септември
-11:00

27 — 29 септември

ДЕН НА СОФИЯ – ТЪРЖЕСТВЕНА
ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ
ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

Софийска опера и балет
/Народен театър „Иван
Вазов”

Европейски дни на наследството

Организирани маршрути

109 години от обявяването на
Независимостта на България

Пред паметника на
Независимостт (до НХГ)

COPI'S

Интер Експо Център

29 и 30 септември Go2Balkans B2B Travel Forum

Интер Експо Център

София, ул. „Дякон Игнатий” №
5
http://new.nationaltheatre.bg
Инициативата се утвърждава като едно от
най-важните събития в културния календар
на Европа, привличащо милиони посетители
към богатото културно наследство на
София,
континента. През месец септември всяка
www.sofiaculture.bg/
година страните на Стария континент отварят www.institutfrancais.bg
вратите на повече или по-малко познатите си
културни забележителности, като
организират различни инициативи и
кампании за популяризиране на сътвореното
от дедите ни и в търсене на неговото място в
нашето настояще.

София, пл. „Княз Александър
I“

Рекламни и печатни комуникации

София, бул. „Цариградско
шосе” №147
www.bulcontrola.com

Туристическо изложение с възможност за
осъществяване на директни бизнес срещи, с
обособена зона за презентации и зона за
професионални разговори, което ще се

София, бул. „Цариградско
шосе” №147
www.bulcontrola.com
www.go2balkans.com

проведе за трета поредна година.

Изложението е важен фактор за формиране
на туристическия имидж на Балканите и за
развитието
на
общия
Европейски
туристически пазар като цяло. За първи път
форумът ще бъде насочен не само към B2B
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срещи, а и към широката публика.

Всяка събота –
09:00

5 KM RUN

Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За
всеки желаещ без ограничение в пол и
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски
София, Южен парк
колички, както и с кучета на повод. *Основно
www.5kmrun.bg/
трасе 5kmrun се намира в София, Южен Парк.
Стартът и финалът са на централната алея
пред паметника с птиците.

ОКТОМВРИ
OCTOBER
ДАТА
DATE

октомври/ноември

СЪБИТИЕ
EVENT

Десети фестивал
ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION
Целта на фестивала е да бъде
представена старинната европейска
музика на исторически музикални
инструменти, българската публика да се
запознае с известни европейски
изпълнители, както и с български
музиканти, утвърдени на европейските
сцени. 10-то издание включва концерти,
майсторски класове и образователни
концерти за деца.

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

София, ул. „Суходолска” 175
Luxuria Europae
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Фестивал „Изкуството на барока” е част
от Календара на културните събития на
Столична община и се осъществява с
подкрепата на Столична община.
Проявата ще предложи на софиянци
поредица от вълнуващи срещи с
европейската музика от епохата на
барока.
01 октомври
06 - 09 октомври

октомври - 19:00

Международен ден на
възрастните хора /ООН/,
Световен ден на
музиката /ЮНЕСКО/,
Ден на поезията
ТHE WATER CONFERENCEКОНФЕРЕНЦИЯ ВОДА 2017

Конференция по физика,
биология на водите

МУЗИКАЛЕН
ФЕСТИВАЛ Театър Българска Армия
ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА

18 – 23 октомври – 19:00

АСТ Фестивал за свободен
театър

27 октомври – 05
ноември

София Индипендънт Филм
Фестивал

Основна локация за събитието ще
бъде новата зала ДНК в НДК (бившия
BLENDER клуб, подлеза на НДК)

химия

и

София, кв. Бояна, ул. Витошко
лале 16.
www.waterconf.org

София, ул. "Г.С. Раковски" № 98
За шеста година АСТ Асоциация за
свободен театър ще представи селекция
от българската изпълнителска сцена,
която създава своята продукция на
София, пл. „България” № 1
проектен принцип. Артистичната
www.ndk.bg
програма отново ще бъде придружена с
образователни панели – сесия тип Open
space и разнообразна вечерна програма
с музикални изненади.
Осмото издание на фестивала за
независимо американско кино So
Idependent ще се открие на 27 октомври.
www.soindependentfilmfest.com
За пореден път фестивалът ще ви
предложи най-доброто от игралното,
документалното и късометражно
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независимо американско кино.
С подкрепата на Столична община.

октомври

SOFIA DANCE WEEK

Множество различни локации,
обхващащи
центъра на София.

04 октомври – 12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА
КАРАУЛА ПРЕД
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президентството

Международен фестивал за
съвременентанц. Всяка година
програмата включва минимум 7
спектакъла от Европа, Азия и
Америка,представителни за различни
тенденции в жанрасъвременен танц.
Паралелната програма се състои от
уъркшопи, ателиета, събития на
открито, лекции, прожекции и дискусии,
кактои специален модул за деца,
включващ представления и ателиета.
Sofia Dance Week е събитие,
което цели да представя както найновите,така и утвърдените имена от
картата насъвременния танц в световен
контекст. Образователните модули за
професионалисти и любители са
насочени към привличане на нови
публикии активиране на възприятията на
потенциалните зрители към този все пополуляренжанр в съвременните
www.edno.bg/en/sofia-danceизпълнителски изкуства.
week
С тържествена смяна на гвардейския
представителен караул пред сградата на
президентската администрация се
отбелязват националния и официалните София, бул."Княз Ал. Дондуков"
празници в република България.
№2
Официална смяна на караула се
извършва всяка първа сряда на месеца
от 12:00 ч.
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19 – 23 октомври

СТРОЙКО

НДК

Всяка събота – 09:00

5 KM RUN

Южен парк

Най-голямото специализирано търговско
изложение за архитектура, строителство
и обзавеждане, провеждано в България
от 1993 година.
5 км. свободно, но организирано бягане.
За всеки желаещ без ограничение в пол
и възраст (вкл. инвалиди, родители с
детски колички, както и с кучета на
повод. *Основно трасе 5kmrun се намира
в София, Южен Парк. Стартът и финалът
са на централната алея пред паметника с
птиците.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
http://stroiko2000.com/

София, Южен парк
www.5kmrun.bg/

НОЕМВРИ
NOVEMBER
ДАТА
DATE

01 ноември

01 ноември – 12:00

08 – 11 ноември

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

Ден на народните будители

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

SIHRE

Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския
представителен караул пред сградата на
президентската администрация се
отбелязват националния и официалните
празници в република България.
Официална смяна на караула се извършва
всяка първа сряда на месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал.
Дондуков" № 2

Интер Експо Център

Хотелско и ресторантско оборудване

София, бул. „Цариградско
шосе” №147
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www.bulcontrola.com

08 – 11 ноември

08 – 11 ноември

08 – 11 ноември

08 – 11 ноември

08 – 11 ноември

17 – 27 ноември

Интерфуд и дринк

Месомания

Светът на млякото

Булпек

Салон на виното

КИНОМАНИЯ

Интер Експо Център

Интер Експо Център

Интер Експо Център

Интер Експо Център

Интер Експо Център

НДК

Хранително - вкусова промишленост

Месопреработвателна индустрия

Млекопреработвателна индустрия

Хлебопроизводство и сладкарство

Вина и спиртни напитки

София, бул. „Цариградско
шосе” №147
www.bulcontrola.com
food-exhibitions.bg

София, бул. „Цариградско
шосе” №147
www.bulcontrola.com
food-exhibitions.bg
София, бул. „Цариградско
шосе” №147
www.bulcontrola.com
food-exhibitions.bg

София, бул. „Цариградско
шосе” №147
www.bulcontrola.com
София, бул. „Цариградско
шосе” № 147
www.bulcontrola.com
food-exhibitions.bg/bg/salon-devin

Създаден през 1986 г. През 2016 г.
«Киномания» празнува своята 30годишнина. Наред с най-горещите филмови
премиери и нашумели фестивални
София, пл. „България” № 1
фаворити, фестивалът представя
http://ndk.bg/
музикални, документални филми за
историята на киното, класически шедьоври,
има богата детска програма. От години
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19 - 22 ноември

24 - 25 ноември

АСТ Фестивал за свободен театър

Go2Balkans B2B Travel Forum

Софийски международен литературен
23 ноември – 11 декември фестивал и Софийски международен
панаир на книгата

Основна локация за
събитието ще бъде
новата зала ДНК в НДК
(бившия BLENDER клуб,
подлеза на НДК)

Интер Експо Център

съществува ползотворно партньорство с
Френския културен институт и богата
панорама на съвременното френско кино.
През последните години, все по-актуална
става и програмата «кулинарно кино». С
всяка изминала година, «Киномания» има
все по-нарастващ зрителски интерес и е
едно от най-чаканите културни събития у
нас през м. ноември.
За шеста година АСТ Асоциация за
свободен театър ще представи селекция от
българската изпълнителска сцена, която
създава своята продукция на проектен
София, пл. „България” № 1
принцип. Артистичната програма отново
ще бъде придружена с образователни
панели – сесия тип Open space и
разнообразна вечерна програма с
музикални изненади.
Туристическо изложение с възможност за
осъществяване на директни бизнес срещи,
с обособена зона за презентации и зона за
професионални разговори, което ще се
проведе за трета поредна година.
София, бул. „Цариградско
Основната цел на Go2Balkans е да
привлече интереса на туроператори от шосе” №147
цял свят към предлаганите туристически www.bulcontrola.com
услуги в България и другите държави на
Балканите
–
Албания,
Босна
и
Херцеговина,
Гърция,
Македония,
Румъния, Словения, Сърбия, Турция,
Черна Гора и Хърватия.

Представя съвременна поезия и проза и се
стреми да популяризира качествената
литература сред четящите българи. Идеята
на организатора - Асоциация „Българска http://www.literaryfest.org/
книга“ - е Фестивалът да се провежда
ежегодно и да се превърне в найпредставителния литературен форум у нас,
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Фондация
"Арт Проджектс"
Европейска нощ на театрите

ноември

24 - 26 ноември
24 - 26 ноември

Бебемания
Арена на красотата

събиращ автори от всички страни. Всяка
година
международното
участие
в
събитието има различен регионален
акцент. Четвъртото издание ще бъде
посветено на литературата на Турция и ще
представи в своята програма съвременни
писатели от България и Турция и събития,
посветени на връзките между литература,
кино, театър и визуално изкуство, както и
разнообразна детска програма. Събитието
е част от Културния календар на Столична
община за 2016 година.
Инициативата
"Европейска
нощ
на
театъра"вече 5 години се реализира в
няколко европейски страни. Зад идеята
стои Елеонора Роси (Франция), но пилотно
проектът стартира през 2008 г. в Хърватска
– иницииран от Детски театър Добрава и
Театър
Шибеник.
Поетапно
към
инициативата се включват Босна и
Херцеговина, Черна гора, Словакия,
Австрия, Словения, Германия, Испания и за
първи път тази година България, Белгия и
Чехия.
За четвърта година инициативата се случва
и в различни български градове.
Програмата
включва
представления,
пърформанси, музикални изпълнения и
изложби, “отворени врати”, театрални
срещи и прожекции.

Интер Експо Център

Всичко за бъдещите и настоящи родители
2017

Интер Експо Център

Козметика, естетика, СПА

София

София, бул. „Цариградско
шосе” №147
www.bulcontrola.com
София, бул. „Цариградско
шосе” №147
www.bulcontrola.com
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Всяка събота – 09:00

5 KM RUN

Южен парк

5 км. свободно, но организирано бягане. За
всеки желаещ без ограничение в пол и
възраст (вкл. инвалиди, родители с детски
колички, както и с кучета на повод.
София, Южен парк
*Основно трасе 5kmrun се намира в София, www.5kmrun.bg/
Южен Парк. Стартът и финалът са на
централната алея пред паметника с
птиците.

ДЕКЕМВРИ
DECEMBER
ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

октомври
2017
февруари 2018
18 ноември
декември
11:00 - 22:00

-

ПЕЙЗАЖИ СЪС СТАРИНИ
– от колекцията на Националната галерия
20

Немски Коледен базар

XVI-ти Турнир по плуване за Купата на
Кмета на град София
декември

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

Националната галерия
В Градската градина (на
мястото на бившия
мавзолей)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

Под патронажа на Министерството
културата на Република България

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE
София, Двореца, пл. „Княз
на Александър І”
www.nationalartgallerybg.org
София, пл. „Княз Александър
I“ 2,
www.db-events.eu/bg/

Ученици от 1-12 клас
Събитието е традиционно за София и се радва
на огромен интерес. В състезанието участват
София,
над 500 деца и ученици, разпределени в
www.pist.sofia.bg
няколко възрастови групи: 1-2 клас, 3-4 клас, 57 клас, 8-10 клас и 11-12 клас.
Събитието се оргаинира от Столична община,
дирекция „Превенция, интеграция, спорт и

2017
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туризъм” с професионалното съдействие на
Национална спортна академия „Васил Левски”
декември

XXI издание на Турнир по волейбол за
Купата на Иван Николов – девойки

01 – 05 декември - ХЕНДМЕЙД ФЕСТ
10:00

Тържествено включване на светлините на
елхата на Столична община - Празнична Градска градина
програма и заря

01 декември - 17:00

01 декември - 18:30

01, 02 декември
19:00

НДК, Етажи 0-2

-

София,

Празнична програма и заря

София, Градска градина

www.pist.sofia.bg/

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

Цикъл „Солисти на „Симфониета София”

ОКИ
„Надежда“, Концерт
Концертна зала

София, бул. „Ломско шосе”
№2
www.oki-nadejda.com

КОРСАР

Софийска опера и балет Балет от Адолф Адам
Сцена: Голяма сцена

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg

Софийска опера и балет ТРИТЕ ПРАСЕНЦА - Музика Александър Райчев
Сцена: Малка сцена

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg

03 декември - 16:00
ТРИТЕ ПРАСЕНЦА уИТСЕНЦА
01 декември - 11:00

Организатор: Първият училищен клуб,
регистриран в град София. - ВК „Звезди’ 94”
към 81 СОУ „Виктор Юго”
Над 100 девойки от 8 СК , на възраст 15
години, над 12 треньори
Фестивал на ръчното творчество, който
обединява работата на над 100 български
автори в областта на приложното изкуство.
Темите на всяко от сезонните издания през м.
февруари, май, септември и декември
обединяват изработените от хендмейд
артисти бижута, кукли, шоколад, ароматни и
вкусни неща, най-различни аксесоари.

-

Музика Александър Райчев
Сцена: Малка сцена е билети

01,02,03,08,09,10,15,17, КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ
декември - 11:00

Софийска опера и балет Сцена: Зала „Бебоци"

София, бул. „Княз Ал. Дондуков”
№ 30
www.operasofia.bg
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01 декември - 19 :30

Пьотр Илич Чайковски – Фрагменти от
балета „Лешникотрошачката”

Зала „България”

Димитър Ненов- Симфонична кантата
„Коледа”
Диригент - Марк Кадин
Солисти и Смесен хор на БНР
Диригент - Любомира Александрова

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
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02 декември –
18:00 - 19:45

02 декември - 11:00

Гала спектакъл „София – Европейска
столица на спорта през 2018 г.“ - в НДК

НДК, Зала 1

ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ

Опера за деца от Енгелберт Хумпердинк
Софийска опера и балет
Сцена: Малка сцена

02 декември - 19 :00

КОНЦЕРТ НА BELLA VOCE

Камерна зала
„България”

03 декември
10:00 – 17:00

Ежегоден благотворителен базар

Интер Експо Център

Танцов ансамбъл „Лезгинка”

НДК, Зала 1

03 декември - 20:00

Той ще отбележи старта на кулминационната
година в инициативата София – Европейска
столица на спорта 2018 и 75 години НСА. Гала
концертът включва колоритен спектакъл
представящ спорта в София през годините.
Участие ще вземат над 600 студента от НСА и
много наши олимпийски медалисти. Преди
началото кметът на София г-жа Йорданка
Фандъкова ще получи символично знамето за
София – Европейска столица на спорта 2018.
Събитието ще се проведе в зала 1 на НДК от
18:00 до 19:45.

„Времето на Амадеус”
Вокална формация Bella Voce
Маргарита Илиева – пиано, Петко Бонев режисьор
Със специалното участие на Боян Василев –
тенор,
Петър Данаилов – бас, Любомир Ников виолончело
В програмата: Песни и ансамбли от В. А.
Моцарт, Арне, Й. К. Бах, К. Ф. Е. Бах, Салиери,
Хайдн, Шулц
Ще се проведе за 23-та поредна година
Организиран от Международния женски клуб
София.
С подкрепата на Столична община
Държавният академичен танцов ансамбъл
„Лезгинка” ще разкрие цялата красота на
Кавказ във вихрен спектакъл. Уникални
танцьори съчетават умело традиционното
изкуство и съвременната хореография. Те

София, пл. „България” № 1
www.sofia2018.bg

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, бул. „Цариградско
шосе” №147
www.iwc-sofia.org/
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

2017
предават цяла палитра с емоции само с
движения на тялото. Вихрените танци,
наподобяващи в известна степен българските
ритми заради общите ни прабългарски
корени, ще се допълват с изящни оригинални
носии.
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03 декември - 11:00

04 декември - 19:00

04 декември - 20 :00

04 декември - 20 :00

05 декември - цял ден

„ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА” ЗА ДЕЦА

„НИЕ, ДУХОВАТА МУЗИКА”

Васил Петров и Биг Бенда на БНР

2 CELLOS

Коледен турнир и Национално
първенство за деца в риск

Опера от Волфганг Амадеус Моцарт Софийска опера и балет
адаптирана версия за деца

Зала „България”

НДК, Зала 1

Зала „Арена Армеец”

Зала „Арена Армеец”

Концерт-спектакъл с участието на Миро,
Катерина Тупарова, Александър Мутафчийски,
Трупата на Нешка Робева "Нешанъл арт", Хор
на софийските момчета, Софийски духов
оркестър
Диригент – Юли Дамянов, режисьор –
Димитър Шарков
Васил Петров представя спектакъла СИНАТРА:
ВЕГАС
2 CELLOS - най-успешното инструментално дуо
на нашето време, готвят грандиозно шоу .
Концерт, разделен на две части. В първата 2
Cellos ще бъдат на сцената със струнен
оркестър, заедно с който ще ни поведат на
пътешествие из филми и сериали като
Gladiator, Lord of the Rings, Game of Thrones,
The Godfather, Titanic и др. Във втората част
компания на сцената ще им прави известен
барабанист, заедно с който ще изпълнят
всички хитове, с които са популярни у нас –
hunderstruck на AC/DC, Smooth Criminal на
Michael Jackson и др.
Турнирът е традиционен и събира от цяла
България деца в неравностойно положение и
деца на бежанци. В зала Арена Армеец се
организират турнири по минифутбол,
баскетбол, бадминтон, катерене по стена,
тенис на маса, волейбол и др.

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
www.dk-iskar.com

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, бул. „Асен Йорданов“
№ 1 (4-ти километър)
www.arenaarmeec.com

София, бул. „Асен Йорданов“
№ 1 (4-ти километър)
www.sofia2018.bg
www.arenaarmeec.com
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05 декември - 20:00

Коледен концерт на Виенския камерен
оркестър

НДК, Зала 1

05 декември - 19:00

Концерт на Софийски солисти –
„Прелестната Виена“

Зала „България”

05 декември - 19:00

Камерен концерт

Камерна зала
"България"

06 декември - 12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА ПРЕД
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президентството

06 декември - 19:00

ОРГАНОВ КОНЦЕРТ

Зала „България”

07 декември - 20:00

"Ла Ла Ленд" с оркестър – МЮЗИКЪЛ

НДК, Зала 1

Концертът ще пренесе в София автентичния
виенски коледен дух с програма от
произведения, включващи музикални
съкровища на Йохан Щраус (баща), Йохан
Щраус (син), Йозеф Щраус и Фриц Крайслер.
Солист и диригент на концерта е виртуозният
цигулар проф. Марио Хосен.
С подкрепата на Столична община.
ПЛАМЕН ДЖУРОВ диригент
СТОИМЕН ПЕЕВ цигулка
ОГНЯН КОНСТАНТИНОВ виола
Й. Хайдн – Дивертименто
В. Моцарт – Симфония-концертанте за
цигулка и виола
Фр. Шуберт – Симфония №5 си бемол мажор
Ангел Станков – цигулка, Ростислав Йовчев пиано
С тържествена смяна на гвардейския
представителен караул пред сградата на
президентската администрация се отбелязват
националния и официалните празници в
република България. Официална смяна на
караула се извършва всяка първа сряда на
месеца от 12:00 ч.
Органов концерт – „Познатия непознат
Йоханес Брамс“
Втори концерт от сезон 2017-2018, Велин
Илиев, орган
Само няколко месеца след главозамайващия
успех на Оскарите и световната му премиера
като филм-концерт, българските зрители ще
могат да се наслаждават на мюзикъла „Ла Ла
Ленд“ на голям екран и в съпровод на
симфоничен оркестър.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, бул."Княз Ал.
Дондуков"
№2

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
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Диригент: МАКСИМ ЕШКЕНАЗИ
07 декември - 19:00

07 декември - 19:00

С МУЗИКАТА НА ДЖОН УИЛЯМС

Програма Достоевски „Изгонването на
бесовете” Идиот – Премиера

Зала „България”

Театрална работилница
Сфумато

В програмата: Филмова музика
Концерт от абонаментен цикъл „Извън
петолинието”
Сценична версия и режисура Маргарита
Младенова
сценография и костюми Борис Далчев и
Михаела Добрева
музика - Асен Аврамов

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, София, ул. „Д.Греков”
2
www.sfumato.info
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08 декември - 14:00

АЗ И ТИ

08, 09 декември - 19:00
10 декември - 16:00

ТОСКА

08 декември - 10:00

ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

09 декември - 19:00

09 декември - 11:00

09 декември - 11:00

Камерен концерт

ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА

НОРМ, ПОЛЯРНИЯТ МЕЧОК

ОКИ
„Искър”,
Форум-представление на театър „Цвете”
концертна зала
Вход свободен

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” № 23
www.dk-iskar.com

Опера от Джакомо Пучини
Сцена: Голяма сцена
Софийска опера и балет
Времетраене: 2:30 ч.
Антракти 1

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg

Музикална приказка от Александър
Владигеров
Софийска опера и балет
Сцена: Малка сцена

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg

Камерна зала
„България”

Силуети, фрески, багатели
Веско Стамболов - пиано
В програмата: Късните творби на Панчо
Владигеров
Със специалното участие на Неда Атанасова,
сопран

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

Опера от Парашкев Хаджиев - нова адаптация
Софийска опера и балет
Сцена: Малка сцена

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg

ОКИ
„Искър”, Детски анимационен филм, озвучен на
концертна зала
български
Цена на билета – 2.40 лв.

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” № 23
www.dk-iskar.com
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09 декември - 20:00

10 декември - 18:00

10 декември - 20:00

Държавен
Петербург

балет

на

лед

на

Санкт

ХОРОВ КОНЦЕРТ

ВАСКО ВАСИЛЕВ

10 декември - 11:00

ШЕГОБИШКО НА ОСТРОВА НА ЧУДЕСАТА

11 декември - 20:00

Танцов спектакъл
НЕШКА РОБЕВА - НЯМА ТАКОВА ШОУ

11 декември - 19:00

11 декември - 19:00

КОНЦЕРТ за Италиано-Френската
търговска камара

Коледен концерт
„Симфониета „София“

НДК, Зала 1

Вечната класика - неостаряващата музика на
Чайковски към „Лешникотрошачката“ в
оригинален вариант, радваща се на огромна
популярност от 20-те години на миналия век,
ще се разгърне в пълния си блясък чрез
красотата и изяществото на фигурното
пързаляне.

ОКИ
„Искър”,
Съвместно със сдружение „Viva la musica”
концертна зала
Вход свободен
След изключително успешна концертна 2016та година, Васко Василев ще се завърне в
НДК, Зала 1
България непосредствено преди Коледа за
един единствен концерт.
Мюзикъл от Георги Костов
Сцена: Малка сцена
Софийска опера и балет Времетраене 60 минути

НДК, Зала 1

Спектакъл на НЕШКА РОБЕВА,
С участието на „Нешанъл арт” и КХГ „Левски”
Диригент - Джузепе Сабатини
Софийска опера и балет
Сцена: Голяма сцена

Зала "България"

Рахманинов – Концерт за пиано и орк.2
Стивън Ванхауърд-пиано

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” №23
www.dk-iskar.com
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg
София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
www.oki-nadejda.com
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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА
11 декември - 19:00

11 декември - 19:00

12 декември – 11:00

12 – 17 декември
10:00 – 20:00

Камерен концерт

Камерна зала
"България"

Програма Достоевски ”Изгонването на
Театрална работилница
бесовете” Бесове – премиера
Сфумато

Софийски международен литературен
фестивал - откриване
НДК, Мраморно фоайе

Софийски международен литературен НДК
фестивал
Софийски международен панаир на
книгата

Концерт Струнно трио Йордан Димитров,
Огнян Константинов, Георгита Бояджиева
В програмата: Франц Шуберт, Волфганг
Амадеус Моцарт
Сценична версия и режисура Иван Добчев
сценография и костюми Борис Далчев и
Михаела Добрева
музика Асен Аврамов
Откриване с участието на Софийски духов
оркестър.
Софийският
международен
литературен фестивал е най-големият и
престижен форум за литература в България.
Всяка година Фестивалът има тематичен
център или се фокусира върху чуждестранна
литература от различен регион. Представя
съвременната българска литература в цялото й
многообразие; създава възможност за срещи
между читатели и автори, както и между
български автори и автори от други региони;
активира връзките между всички, свързани с
литературния процес – автори, издатели,
преводачи, критици, илюстратори.
Събитието е част от Културния календар на
Столична община.
Софийският международен панаир на книгата
е най-мащабният книжен форум в България,
който събира на едно място всички български
издателства, представящи своите най-нови и
популярни издания, както и чуждестранни
представителства,
които
запознават
гражданите на София със своята култура и
литература. В рамките на панаира през 2017 г.
ще се проведе церемонията по връчване на
наградите „Златен лъв“ за най-добър
издателски проект на годината и проект с найголяма обществена значимост. Събитието е

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, София, ул. „Д.Греков”
2
www.sfumato.info

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.literaryfest.org

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.literaryfest.org

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

2017
част от Културния календар на Столична
община.
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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

12 декември - 19:00

12 декември - 18:30

Камерен концерт

София филм фест представя:
ФРЕНСКА ПРИКАЗКА – игрален филм
(Франция)
„Младите български илюстратори”

12 - 17 декември
13 декември - 16:30

13 декември - 19:00

14 декември - цял ден

„Младите български илюстратори”

Камерна зала
„България”

Филмът е с номинации и награди от
ОКИ
„Искър”,
кинофестивалите във Валядолид и Чикаго
концертна зала
Цена на билетите: 6 лв.; за учащи и
пенсионери – 4 лв.
НДК,
Мраморно фоайе
НДК,
Мраморно фоайе

Концерти КА „Софийски солисти”
„Прелестната Виена”

Коледен празник „Да подкрепим
колективните спортове”

Концертен цикъл „Епохи“
Жанета Стегарева – сопран, Петя Петрова –
мецосопран, Ивайло Донков – тенор, Георги
Димитров - баритон, Галина Апостолова пиано
В програмата: Менделсон, Шуман, Брамс,
Берлиоз, Франк

Зала „България”

Зала „Арена Армеец”

Изложба
Откриване на изложба и дискусия, свързана с
„Годината на детската книга” на тема
„Младите български илюстратори. Трудната
им среща с български издатели”
Солисти:
Стоимен Пеев – цигулка
Огнян Константинов – виола
В програмата: Хайдн - Дивертименто
Моцарт – Симфония-концертанте
Шуберт - симфония №5
Вход с билети
Празникът включва финалите на детски
състезания по волейбол, баскетбол, хандбал,
футбол, спортна гимнастика, акробатика и
художествена гимнастика. Фестивалът
стимулира развитието най-вече на
колективните спортове и провокира интерес
към тях сред най-малките.

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” №23
www.dk-iskar.com
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
www.oki-krasnoselo.com

София, бул. „Асен Йорданов“
№ 1 (4-ти километър)
www.sofia2018.bg
www.arenaarmeec.com
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14 декември - 19:00

14 декември - 19:00

14 декември - 19:30

15 декември - 19:00

15 декември - 10:00

ТРИМАТА МУСКЕТАРИ – МЮЗИКЪЛ

КОНЦЕРТ НА ТОМАС ХЕМПСЪН

НДК, Зала 1

Зала „България”

Рок
HELLOWEEN - Pumpkins United reunion Зала „Арена Армеец”
tour

ТАНЦОВА КОЛЕДА-2

ШЕГОБИШКО НА ОСТРОВА НА ЧУДЕСАТА

Мюзикъл от Максим Дунаевски
Либрето и сценична реализация Николай
Априлов, по романа на Александър Дюмабаща
Диригент, оркестрация и аранжименти на
песните: СТРАЦИМИР ПАВЛОВ
Сценография и костюми: АСЯ СТОИМЕНОВА
Диригент: ПАВЕЛ БАЛЕВ
Арии и увертюри из опери и оперети на:
Моцарт, Гуно, Масне, Верди, Лехар, Портър и
Бърнстейн
Концерт от абонаментен цикъл „Човешкият
глас”
За първи път у нас в оригиналния си състав.
Легендарните германски метъли включиха
България в своето световно турне. На една
сцена отново ще видим емблематичните
бивши членове – китариста Kai Hansen и
вокала Michael Kiske. Общо на сцената ще
излязат седем музиканти – включително
настоящия певец Andi Deris и китариста Sascha
Gerstner, по този начин за първи път в
България ще могат да бъдат чути всички песни
в оригиналния им вид.

Концерт на студенти от специалност
ОКИ„Искър”, концертна
„Съвременна хореография”
зала
от ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
Вход свободен
Мюзикъл от Георги Костов
Сцена: Малка сцена
Софийска опера и балет Времетраене 60 минути

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, бул. „Асен Йорданов“
№ 1 (4-ти километър
www.arenaarmeec.com

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” №23
www.dk-iskar.com
София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg
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15 декември - 19:00

20 ГОДИНИ
КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИ
ЗЛАТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ХИТОВЕ

15 декември - 19:00
16 декември - 11:00 и
ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА
19:00
17 декември - 16:00

16 декември - 11:00

Гостува театър „Възраждане”
СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА

16 декември - 19:00

КОНЦЕРТ НА QUARTO QUARTET

НДК, Зала 1

В чест на Юбилея на концерта, зрителите ще
чуят златните български хитове. на найголемите ни поп изпълнители и артисти.
С участието на - Йорданка Христова, Веселин
Маринов, Искра Радева, Богдана Карадочева,
Маргарита Хранова, Силвия Кацарова, Мими
Иванова, Тони Димитрова, Михаил Белчев,
Стефан Димитров, група Сигнал, балет „Веда
Джуниър“ и др.

Балет по музика на Пьо̀ тър Илич Чайко̀ вски
Сцена: Голяма сцена
Софийска опера и балет
Времетраене 2:45
Антракти 1
Участват: Донка Аврамова-Бочева, Ивет
Радулова, Свежен Младенов, Боян Младенов,
ОКИ „Искър”, концертна Мариана Жикич, Христо Ботев, Лиляна
зала
Шомова, Костадинка Аратлъкова, Георги
Златарев, Ивайлов Добрев
Съвместно с Районна администрация „Искър”
Вход свободен
„Happy Birthday Beethoven”
Tрадиционно всяка година на 16 декември
Quarto Quartet отбелязват рождената дата на
Зала „България”
великия композитор с едни от найзабележителните му творби, някой от тях,
неизпълнявани в зала „България”

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg

София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” №23
www.dk-iskar.com

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
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17 декември - 18:00
20:30

17 декември - 20:00

ВЪРТЕЛЕЖКА | WONDER WHEEL
„ФОРМАТА НА ВОДАТА”

КАМЕН ДОНЕВ И BOBAN MARKOVIC

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА 17 декември - 11:00

17 декември - 19:00

Музика
Александър Райчев
Сцена: Малка сцена е билети
КОНЦЕРТ ОТ АБОНАМЕНТЕН ЦИКЪЛ
ВИРТУОЗИТЕ НА ВИЕНСКА
ФИЛХАРМОНИЯ

НДК, Зала 1

Зала „Арена Армеец”

„Wonder Wheel” разказва историите на
четирима души, чиито животи са преплетени в
суматохата около увеселителния парк в Кони
Айлънд през 50-те години на ХХ век. Реж. Уди
Алън
с Кейт Уинслет, Джейс Белуши, Джуно Темпъл,
Джъстин Тимбърлейк
„Формата на водата” – най-новият филм на
визионера Гийермо дел Торо, който създава
една фантастична любовна история, ситуирана
в разгара на Студената война в Америка през
1963 г. С участието на Сали Хоукинс, Майкъл
Шанън, Октавия Спенсър, Ричард Дженкинс,
Дъг Джоунс и др.
ЗА СВАТБИТЕ
Песни, танци и истории из балканските земи.
Участват: Boban Markovic Orchestra - Бобан
Маркович, Жике Димитриевски, Драган
Кръстич, Стефан Петрович, Драган Йованович,
Горан Спасич, Даниел Миркович, Игор
Иванович, Александър Стошич, Мариян
Кръстич, Саша Йемчич, Миша Кольенович,
Илия Василевски.

Софийска опера и балет ТРИТЕ ПРАСЕНЦА - Музика Александър Райчев
Сцена: Малка сцена

Зала „България”

Диригент: ЩЕФАН ФРААС; солист: ДАНИЕЛ
ОТЕНЗАМЕР, кларинет

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

София, бул. „Асен Йорданов“
№ 1 (4-ти километър)
www.arenaarmeec.com

София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg
София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
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17 декември - 19:00

Камерен концерт

17 декември - 20:00

Рок
FUN LOVIN CRIMINALS

17 декември - 20:00

Соул
MORGAN JAMES

18 декември - 20:00

LEPA BRENA

Камерна зала
„България”

Зала „Универсиада”

София лайв клуб

Зала „Арена Армеец”

Коледа с Квинтет Пилекадоне
В програмата: произведения от: Х. Пърсел, Й.
С. Бах, В. А. Моцарт, Б. Барток, Ф. Фаркаш, Ж.
Бизе, Ш. Гуно, К. Гардел
Fun Lovin' Criminals е американска
алтернативна рок група от Ню Йорк
Музикалният им стил включва хип хоп, рок,
фънк, блус и дори джаз. Един от първите им
големи хитове е „Scooby Snacks”, включващ
откъси от филми на Куентин Тарантино.
Групата набира популярност по цял свят,
особено в северозападна Европа, след
издаването на първите два албума в началото
на деветдесетте години.
Една от най-харесваните солистки на
холивудската група „Postmodern Jukebox“ –
Морган Джеймс, ще пее у нас. Българската
публика ще има щастието да преживее една
вечер с нея, в която тя ще представи новия си
албум „Reckless Abandon“.
Легендата на сръбската музикална сцена Лепа
Брена ще покори родната публика с BEST OF
концерт в зала „Арена Армеец“. За събитието
най-популярната и обичана юго звезда
подготвя специална голяма изненада за
всички присъстващи в залата.
Освен любимите песни, се очаква сръбската
мегазвезда да изпълни за първи път у нас и
парчета от новия албум, който се предвижда
да излезе на пазара съвсем скоро.

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, бул. „Шипченски
проход” №2

София, площад „България” 1,
НДК
www.sofialiveclub.com/

София, бул. „Асен Йорданов“
№ 1 (4-ти километър)
www.arenaarmeec.com
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18 декември - 19:00

19 декември

19 декември - 18:00

19 декември - 19:00

20 декември - 19:00

Бонус концерт към цикъл „Руски
приказки I“

Изложба за Рождество Христово

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕЙДОСКОП

„ОТНОВО Е КОЛЕДА“

Коледен концерт на КА „Софийски
солисти”

20 декември - 19:00

Старинна палитра – шедьоври на
европейския Ренесанс и Барок

21 декември - 19:30

„Музика в портрети”

Камерна зала
„България”

ОКИ „Надежда“

Студенти от НМА „Проф. П. Владигеров“ от
класовете на професорите Борислава Танева и
Илия Чернаев
В програмата: Сергей Рахманинов –„Етюдикартини“
Изложба

ОКИ
„Искър”, Коледен концерт с участието на деца от
концертна зала
школите по изкуства в ДК „Искър”
Вход свободен

Зала „България”

Централен военен клуб

Коледен концерт на ДЕТСКИ ХОР „ПИМ-ПАМ“
Художествен ръководител: ИРЕНА ХРИСТОВА
Със специалното участие на певците
ИЛОНА ИВАНОВА и ДЕНКО ПРОДАНОВ
Солист:
Вера Николова –
мецосопран /Франция/
В програмата:
Корели – Кончерто гроссо № 8
Големинов - Три миниатюри
Пучини - Ил Трамонто
Джузепе Мартинучи – Ла канцона да рикорди
Хендел – Кончерто гроссо № 5

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, бул. „Ломско шосе”
№2
www.oki-nadejda.com
София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” № 23
www.dk-iskar.com
София, ул. „Аксаков ” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, бул. „Цар
Освободите
л” № 7
www.militaryclubs.bg
www.oki-krasnoselo.com

Камерна Зала
„България”

Силвия Георгиева – чембало
София, ул. „Аксаков” № 1
Снежина Куманова – мецосопран
www.sofiaphilharmonie.bg
Със специалното участие на Любомир Ников –
виолончело и Валентин Методиев – обой

Първо студио на БНР

С оркестъра за народна музика на БНР

София, бул. „Драган Цанков”
№ 4. http://bnr.bg

2017
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21 декември - 19:00

21, 22 декември - 19:00
21 декември - 19:00

22 декември - 18:30

22 декември - 21:00

22 декември - 10:00
23 декември - 11:00
26 декември - 11:00

22 декември - 19:00

23 декември - 11:00

Коледни концерти на
Джаз формация „София“
с участието на Васил Петров

ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА
КОНЦЕРТ ОТ АБОНАМЕНТЕН ЦИКЪЛ
ТРЕТИТЕ
„Симфониета „София“
Традиционен коледен концерт
„С музиката на фамилия Щраус“

SOLAR CHRISTMAS 2017 - ARMIN VAN
BUUREN, FEDDE LE GRAND

АМАЛ И НОЩНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ -

Сити Марк Арт Център

ОКИ „Надежда“

Балет по музика на Пьо̀ тър Илич Чайко̀ вски
Сцена: Голяма сцена
Софийска опера и балет
Времетраене 2:45
Антракти 1
Диригент: НАЙДЕН ТОДОРОВ; солист:
Зала „България”
ПАТРИЦИЯ КОПАЧИНСКАЯ, цигулка

ОКИ
„Надежда“, Концерт
Концертна зала

Зала „Арена Армеец”

Концерт

Опера за деца от Джан Карло Меноти
Софийска опера и балет
Сцена: Голяма сцена

Камерен концерт

Камерна зала
„България”

Коледна приказка детски концертспектакъл

Камерна зала
„България”

София Квартет - Коледен концерт
Стоимен Пеев - цигулка
Йордан Димитров - цигулка
Валентин Геров - виола
Любомир Ников - виолончело
Със специалното участие на Васил Петров
Импресия вокален състав
Янко Маринов съпровод на пиано
В програмата: популярни класически и детски
песни

София, бул. „Янко Сакъзов“
30,
www.oki-nadejda.com
София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg
София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, бул. „Ломско шосе”
№2
www.oki-nadejda.com
София, бул. „Асен Йорданов“
№ 1 (4-ти километър)
www.arenaarmeec.com
София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg

София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
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23 декември - 11:00

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ МАТИНЕ

25 декември - 11:30

Коледен концерт – Матине

26 декември - 17:00

28 декември - 17:00

ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА

ПРАЗНИК МЕЖДУ ПРАЗНИЦИ

28 декември - 19:00

Новогодишен концерт на Софийската
филхармония и Камелия Тодорова

30 декември - 19:00
31 декември - 18:00

НОВОГОДИШЕН ГАЛА КОНЦЕРТ

31 декември – 22:00

„Сцена под звездите” БНТ

14 октомври – 31
декември

ЕТНОГРАФСКИ ЕТЮДИ. НА Димитър
Маринов - посвещаваме!

Диригент Любка Биаджони
Смесен хор на БНР
Народен театър „Иван
Диригент Любомира Александрова
Вазов”
Детски хор на БНР
Диригент Венеция Караманова
Найден Тодоров, диригент
Николо Коцев, китара и Рок група „Кикимора“
Зала „България”
с участието на Детски Филхармоничен Хор
с диригент Славил Димитров
Балет по музика на Пьо̀ тър Илич Чайко̀ вски
Сцена: Голяма сцена
Софийска опера и балет
Времетраене 2:45
Антракти 1
ОКИ
„Искър”, Фестивал на любителското творчество
концертна зала
Съвместно с БАФЦ "Нестия"
Вход свободен

Зала „България”

Новогодишен концерт
Славил Димитров диригент
С участието на - КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА
ОРЛИН ГОРАНОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ

Софийска опера и балет Сцена: Голяма сцена
площад
„Княз Александър
Батенберг“
Национален
етнографски музей

Новогодишен концерт
Изложбата е своеобразен културноисторически пътеводител на делото на
Димитър Маринов - личност, етнограф и
музеолог от национално значение. В
експозицията са включени етнографски
предмети от основния фонд на музея –

София, ул. „Дякон Игнатий”
№5
www.new.nationaltheatre.bg
София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg
София,
ж.к. „Дружба 1”
ул. „Кръстьо Пастухов” №23
www.dk-iskar.com
София, ул. „Аксаков” № 1
www.sofiaphilharmonie.bg
София, бул. „Княз Ал.
Дондуков” № 30
www.operasofia.bg
София,
пл.
Ал.Батенберг“

„Княз

София,
пл. „Княз Александър I“ № 1
www.iefem.bas.bg
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облекло, накити, шевици, дърворезба,
керамика, медникарство, музикални
инструменти.
Изложбата, заедно с конференцията „Жива
старина” : Научното наследство на Димитър
Маринов (1846-1940)“ през същия ден,
поставя началото на Дните на културното
наследство в ИЕФЕМ – БАН от 14 (Петковден)
до 26 октомври (Димитровден).

16 ноември – 24
декември

Всяка събота – 09:00

КИНОМАНИЯ

5 KM RUN

НДК, Зала 1, Кино
Люмиер

Южен парк

31 издание.
В програмата тази година са включени 50
заглавия, обединяващи едни от най-силните и
стойностни филми от световното кино,
излезли през последните две години, които не
София, пл. „България” № 1
са показвани в България.
http://ndk.bg/
Селекцията е изключително прецизна, като
всяка година форматът се надгражда, за да
остане атрактивен за зрителите.
С подкрепата на Столична община.
5 км. свободно, но организирано бягане. За
всеки желаещ без ограничение в пол и възраст
(вкл. инвалиди, родители с детски колички,
София, Южен парк
както и с кучета на повод. *Основно трасе
www.5kmrun.bg/
5kmrun се намира в София, Южен Парк.
Стартът и финалът са на централната алея пред
паметника с птиците.

