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Националeн и официални празници на България 2018
National and Offical Holidays in Bulgaria 2018

Дата Празник  
Date Holiday      

01 януари Нова година
01 Januray New Year’s Day
03 март Ден на Освобождението на България от османско иго
03 March Bulgaria’s Liberatin  rim Otiman rule
08 април Великден
08  April Easter
01 май Ден на труда и на международната работническа солидарност
01 May Labiur and Internatinal  irrer’s Silidarity Day
06 май Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия
06 May St Geirge’s Day (Gergyivden) and the Bulgarian Army’s Day
24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
24 May Day i  Bulgarian Educatin and Culture and the Slavic Script
06 септември Ден на Съединението на Княжество България и Източна Румелия
06 September Unificatin Day
22 септември Ден на независимостта на България
22 Sepetmber Independence Day i  Bulgaria
01 ноември Ден на народните будители
01 Nivember Day i  Bulgarian Enlighteners
24 декември Бъдни вечер
24 December Christmas Eve
25, 26 декември        Рождество Христово
25,26 December           Natvity i  Christ
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Църковни празници 2018
Religious Holidays 2018

Дата Празник  
Date Holiday      

06 януари Йордановден
06 January Epiphany
18  февруари Сирни  Заговезни
18  February Cheese -  FastSunday
01 април Цветница
01 April PalmSunday
08 април Великден
08 April Easter
06 май Гергьовден,  Ден на храбростта и българската армия
06 May StGeirge's Day, Day i  BulgarianArmy
06 декември Никулден
06 December Day i  StNichilas
24 декември Бъдни вечер
24 December ChristmasEve
25, 26 декември Рождество Христово
25, 26 December          Natvity i  Christ
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Световни дни и годишнини 
World Days and Anniversaries 

СВЕТОВЕН КАЛЕНДАР НА ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ  ПРЕЗ  2018 ГОДИНА

2008 – 2017 Второ международно десетилетие за премахване на бедността
2008 – 2017 Secind Internatinal Decade  ir the Eradicatin i  Piverty
2010 – 2020 Международно десетилетие на пустините и борбата против 

опустиняването
2010 – 2020 Internatinal Decade i  Deserts and Cimbatng Desertficatin
2011 – 2020 Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност
2011 – 2020 Internatinal Decade i  Riad Sa ety Initatves
2011 – 2020 Международно десетилетие на биоразнообразието
2011 – 2020 Internatinal Decade i  Biidiversity
2011 – 2020 Трето международно десетилетие за премахване на колониализма
2011 – 2020 Third Internatinal  ecade fir the Eliminatin if Cilinialism

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 Бабинден
08 January Grandmither's Day

11 януари Международен ден на думата "Благодаря"

11 January Internatinal Day i  the  ird 'Thanrs'
21 януари Международен ден на прегръдката
21 January Internatinal Day i  Hug
26 януари Международен ден на митниците

26 January Internatinal Custims Day
02 февруари Международен ден на влажните зони
02 February Internatinal  etlands Day
04 февруари Международен ден за борба с рака  
04 February Internatinal Day against Cancer
06 февруари Международен ден на бармана
06 February Internatinal Day i  Bartender
09 февруари Международен ден на стоматолога  

09 February Internatinal Day i  Dentst

11 февруари Международен ден на болните
11 February Internatinal Day i  Sicr Peiple

14 февруари
Свети Валентин
Трифон зарезан

14February St Valentne's Day
St Tri in's Day

21 февруари Международен ден на майчиния език
21 February Internatinal Mither Language Day
22 февруари Международен ден в подкрепа на жертвите на 

престъпления
22 February Internatinal Day in Suppirt i  Victms i  Crime

01 март
Баба Марта
Международен ден на гражданската защита

01March
 Grandmither Marta' Day [Baba Marta]

Internatinal Day i  Civil De ence

06 март Сирни Заговезни

06. Mаrch Cheese-Fast Sunday

08 март Международен ден на жената
08 March Internatinal  imen's Day
09 март Международен ден на DJ-ят
09 March Internatinal Day i  DJ

14 март
Международен ден на числото ПИ
Международен ден на реките  

14 March
Internatinal Day i  Pi number
Internatinal Day i  Rivers

18 март Ден на Парижката комуна
18 March Day i  the Paris Cimmune
20 март  Международен ден на франкофонията

20 March Internatinal Day i  Franciphinie

21 март Международен ден на поезията
21 March Internatinal Day i  Pietry
22 Март Международен ден на водата  
22 March Internatinal  ater Day
23 март  Международен ден на метеорологията

http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-v-podkrepa-na-jertvite-na-prestypleniq:36
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-v-podkrepa-na-jertvite-na-prestypleniq:36
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-vodata:46
http://praznici.eu/bg/praznik/den-na-parijkata-komuna:43
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-rekite:41
http://praznici.eu/bg/praznik/sirni-zagovezni:24
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-grajdanskata-zashtita:37
http://praznici.eu/bg/praznik/babinden:3
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-maicheniq-ezik:35
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-bolnite:32
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-stomatologa:31
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-za-borba-s-raka:29
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-vlajnite-zoni:28
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-mitnicite:27
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-dumata-blagodarq:25
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23 March Internatinal Day i  Meteiriligy

24 март Международен ден за борба с туберкулоза
24 March Internatinal Day against Tuberculisis
27 март Международен ден на театъра
27 March Internatinal Theatre Day
01 Април Ден на хумора и шегата
01 April Day i  Humiur and Jires
02 април Международен ден на детската книга

02 April Internatinal Day i  Children's Biir

07 април Международен ден на здравето
07 April Internatinal Day i  Health
08 април  Международен ден на ромите
08 April Internatinal Day i  Gypsies
12 април Mеждународен ден на авиацията и космонавтиката
12 April Internatinal Day i  Aviatin and Aerispace
18 април Международен ден на културно-историческото наследство

18 April Internatinal Day i  Cultural Heritage

22 април  Международен ден на Земята
22 April Internatinal Earth Day
23 април  Международен ден на книгата и авторското право
23 April Internatinal Day i  Biir and Cipyright
24 април Международен ден на младежката солидарност

24 April Internatinal Day i  Yiuth Silidarity

26 април
Международен ден на интелектуалната собственост
Международен ден на жертвите на радиационни аварии и 
бедствия

26 April
Internatinal Intellectual Priperty Day
Internatinal Day  ir the Victms i  Radiatin Accidents and 
Disasters

29 април Международен ден на танца
29 April Internatinal Day i  Dance

03 май
Международен ден на свободата на печата

Международен ден на Слънцето

03 May
Internatinal Day  ir Press Freedim
Internatinal Day i  the Sun

08 май Международен ден на Червения кръст и Червения 
полумесец

08 May Internatinal Day i  Red Criss and Red Crescent
12 май Международен ден на медицинските сестри
12 May Internatinal Nurses Day
15 май Международен ден на семейството  
15 May Internatinal Day i  Family
17 май Международен ден на информационното общество  
17 May Internatinal Day i  In irmatin Siciety
18 май Международен ден на музеите

18 May Internatinal Museum Day

21 май Международен ден на културното многообразие за диалог 
и развитие

21 May Internatinal Day  ir Cultural Diversity  ir Dialigue and 
Develipment

22 май Международен ден на биологичното разнообразие
22 May Internatinal Day  ir Biiligical Diversity
24 май Европейски ден на парковете  
24 May Euripean Day i  Parrs
29 май Международен ден на мироопазващите сили на ООН
29 May Internatinal Day i  UN Peacereepers

31 май
Международен ден без тютюнопушене
Международен ден на блондинките  

http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-blondinkite:79
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-bez-tutunopushene:78
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-miroopazvashtite-sili-na-oon:77
http://praznici.eu/bg/praznik/evropeiski-den-na-parkovete:76
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-biologichnoto-raznoobrazie:75
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-kulturnoto-mnogoobrazie-za-dialog-i-razvitie:74
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-kulturnoto-mnogoobrazie-za-dialog-i-razvitie:74
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-muzeite:72
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-informacionnoto-obshtestvo:70
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-semeistvoto:69
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-za-borba-s-tuberkuloza:48
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31 May
Internatinal Ni Tibacci Day
Internatinal Day i  Blindes

5 юни Международен ден на околната среда
05 June Internatinal Envirinment Day
8 юни Международен ден на океаните
08 June Internatinal Day i  Oceans
09 юни Международен ден на приятелството

09 June Internatinal Day i  Friendship

17 юни Международен ден за борба с опустиняването и сушата
17 June Internatinal Day ti Cimbat Desertficatin
20 юни Международен ден на бежанците
20 June Internatinal Re ugee Day
21 юни Международен ден на скейтбординга
21 June Internatinal Day i  Sratebiarding

11 юли Световен ден на населението
11 July  irld Pipulatin Day 
16 юли Световен ден на змията
16 July  irld Snare Day 
09 август Международен ден на местните хора 
09 August Internatinal Day i  the  irld's Indigenius Peiple 
12 август Международен ден на младежта
12 august InternatinalYiuthDay
13 август Международен ден на левичарите
13August Internatinal Lef-handers Day 
14 август Световен ден на гущерите
14August  irldLizardDay
23 август Международен ден за възпоминание на 

търговията с роби и нейното премахване
23 August GlibalSlaveryRemembranceDay
30 август Храмов празник на патриаршеската катедрала 

"Св. Александър Невски"

30 August Feast Day i  St Alexander Nevsry Patriarchal 
Cathedral

08 септември Ден на Международната грамотност
08 September Internatinal Literacy Day 
13 септември Международен ден на шоколада
13 September InternatinalChicilateDay
16 септември Международен ден за опазване на озоновия с

лой
16 September Internatinal Day  ir the Preservatin i  the Ozine 

Layer 
21 септември Световен ден на благодарността
21 September  irld Grattude Day 

22 септември Световен ден без автомобили
22 September  irld Car-Free Day 
29 септември Ден на изобретателите
29 September InventirsDay
01 октомври Международен ден на музиката
01Octiber InternatinalMusicDay
04 октомври Световен  ден на животните
04 Octiber  irldAnimalDay
05 октомври Световен ден на учителя
05 Octiber  irld Teacher's Day 
10 октомври Световен ден на психичното здраве
10 Octiber  irld Mental Health Day 
16 октомври Световен ден на прехраната
16 Octiber  irld Fiid Day 
17 окомври Международен ден за изкореняване на 

бедността
17 Octiber Internatinal Day  ir the Eradicatin i  Piverty 
24 октомври Ден на ООН
24 Octiber United Natins Day 
29 октомври Международен ден на интернета

http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-priqtelstvoto:83
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-okeanite:81
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-okolnata-sreda:80
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-skateboardinga:87
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-na-bejancite:86
http://praznici.eu/bg/praznik/mejdunaroden-den-za-borba-s-opustinqvaneto-i-sushata:85
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29 Octiber InternatinalInternetDay
08 ноември Световен ден на градоустройството
08 Nivember  irld Tiwn Planning Day 
16 ноември Международен ден на толерантността
16 Nivember Internatinal Day  ir Tilerance 
21 ноември Световен ден на телевизията
21 Nivember  irldTelevisiinDay
25 ноември Международен ден за премахване на 

насилието срещу жените
25Nivember Internatinal Day  irthe Eliminatin i  Viilence 

against  imen 
30 ноември Международен ден на компютърната сигурност
30 Nivember Internatinal Cimputer Security Day
01 декември Световeн  ден  за борба срещу СПИН

01 December  irld AIDS Day 

02 декември Международен ден за премахване на 
робството
02 December Internatinal Day  ir  Abilitin i  Slavery
05 декември Международен ден на доброволците
05 December Internatinal Vilunteers Day 
07 декември Международен  ден на авиацията
07 December InternatinalCivilAviatinDay
10 декември Денна правата на човека
10 December Human Rights Day 

Национални годишнини
NationalAnniversaries

1 януари – 155 години от рождението на Алеко Константинов 

4 януари – 140 години от Освобождението на София от османско робство 

6 януари – 170 години от рождението на Христо Ботев 

19 февруари – 145 години от обесването на Васил Левски 
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ЯНУАРИ
JANUARY

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

01 януари - 18:00 „ДУХЪТ НА ЕВРОПА“ - ПРАЗНИЧЕН 
НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ НДК, Зала 1

Превърналият се в традиция Празничен 
новогодишен концерт  е с участието на 
Фестивален симфоничен оркестър. 
Предстоящото му издание ще представи 
„Духът на Европа“ с произведения от 
европейски композитори от всички 28 
държави-членки на ЕС. С този концерт НДК 
отбелязва началото на годината, в която 
България ще председателства Съвета на ЕС.
Солист -  един от най-обичаните, световно-
признати български цигулари  Светлин 
Русев – концертмайстор на престижния 
Оркестър на Романска Швейцария. 
Диригент ще бъде Маестро Емил Табаков

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

03 януари - 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 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

04 януари 140 години от Освобождението на 
София от османско робство 

10:00 ч. – Благодарствен молебен в 
църквата „Света Неделя” – храмът, 
исторически свързан с първата заупокойна 

София

http://www.ndk.bg/
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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.

04  януари - 19:00 България – председател на Съвета 
на ЕС Народен театър „Иван 

Вазов”
Концерт
Славил Димитров – диригент

София,  ул.  „Дякон  Игнатий”
№ 5
www.new.natinaltheatre.bg

06 януари
170 години от рождението на Христо 
Ботев 
.

Борисовата градина

Тържествено честване по повод 170 години
от рождението на Великия поет, 
революционер и публицист Христо Ботев 
ще се състои от 11.30 часа  пред паметника 
му в Борисовата градина. Честването ще 
включва военен ритуал с поднасяне на 
венци и цветя от военнослужещи от 
Националната гвардейска част и ученици от
столичните училища, носещи името на 
Христо Ботев

София

10  януари - 19:00 АНСАМБЪЛ ARTE Камерна Зала 
„България”

Росица Чопева цигулка
Филип Филипов цигулка
Кристина Хинова цигулка
Стефания Янкова виола
Марина Хинова виолончело
В програмата: В. А. Моцарт, Шуберт, Брамс

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

11  януари - 19:00 ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА Софийска опера и балет Балет по музика на Пьо̀тър Илич Чайко̀вски София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” № 30

http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.new.nationaltheatre.bg/
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14  януари - 17:00
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:45 ч.
Антракти 1

 www.iperasifa.bg

12  януари - 19:00 ТУРАНДОТ Софийска опера и балет

Опера от Джакомо Пучини 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене - 3:00 ч.
Антракти – 2

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

13  януари - 19:00 ПЕПЕЛЯШКА Софийска опера и балет

Опера от Джоакино Росини 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:00 ч.
Антракти 1

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

13  януари  -  

цял ден

Световен Ден на снега – Витоша 
Зимен Фест На хижа Алеко 

Празник на зимните спортове, с който по 
цял свят се отбелязва Световния ден на 
снега под мотото „Открий, забавлявай се, 
изживей!“ Фестът включва състезания по 
паралелен слалом, ски-алпинизъм, ски-
бягане, конкурси за снежни фигури и най-
атрактивна визия, теглене на въже, шоу с 
карнавални костюми и планинарски песни, 
викторини и много, много подаръци. Ски-
учителите представят колоритен снежен 
карнавал в костюми на герои от детски 
комикси.

София, Витоша
www.sifa2018.bg

14  януари - 11:00 ЛИЛИ И ВЪЛШЕБНОТО БИСЕРЧЕ  Софийска опера и балет
Спектакъл за деца от Любомир Денев по 
приказката на Валери Петров „Пук!” 
Сцена: Голяма сцена

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

14  януари - 19:00

КОНЦЕРТ ОТ АБОНАМЕНТЕН ЦИКЪЛ 
СОЛИСТИТЕ НА СОФИЙСКА 
ФИЛХАРМОНИЯ Зала „България”

Диригент: КОНСТАНТИН ДОБРОЙКОВ; 
солисти: ЯСЕН ЕНЧЕВ, обой, МИХАИЛ 
ЖИВКОВ, кларинет, НИКОЛАЙ ВЯЗИГИН, 
фагот, КРАСИМИР КОСТАДИНОВ, валдхорна

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

16  януари - 19:00 КОНЦЕРТ НА НАЦИОНАЛНИЯ 
ФИЛХАРМОНИЧЕН ХОР

Зала „България” Диригент на концерта: София Бърдарска
В програмата: Мадригали от автори, 
творили от 16 до 21 век
Цикъл „Шедьоври на хоровата акапелна 
музика“ II

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

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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18  януари - 19:00
КОНЦЕРТ ОТ АБОНАМЕНТЕН ЦИКЪЛ 
ОБИЧАТЕ ЛИ БРАМС Зала „България”

Диригент: МАРТИН ГЕОРГИЕВ
Солист: МАРИО ХОСЕН, цигулка
Пол Дюка – Симфонична поема „Чиракът 
магьосник“
Марин Големинов - Концерт за цигулка
Йоханес Брамс - Симфония Ni3

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

19  януари - 19:00
21  януари - 16:00  ТРАВИАТА Софийска опера и балет

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

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

20  януари - 19:00 КОНЦЕРТ - ЖЕНИТЕ НА ПУЧИНИ Софийска опера и балет Сцена: Голяма сцена

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

20- 21  януари 
Здравей - Фестивал Зимна Приказка

Интер Експо Център 

Това е трети поред фестивал „Здравей” и 
поради големия интерес – първи зимен.
Идеята му е да популяризира 
балансирания начин на живот сред 
българите и особено сред младите и 
децата. В програмата - 
Мастър Кулинарни Класове; Лекции в  
сферата на здравето и психологията;
Спортни класове; Спортни занимания и 
игри за децата – лека атлетика, кънки, 
хокей, тенис, търсене на съкровища и 
много други; Творчески работилници – 
керамика, рисуване, готвене, работа с 
хартия, свирене на музикални инструменти 
и др.

София, бул. „Цариградско 
шосе” № 147
http:////www.ddraeei.irg//

21  януари - 19:00 ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ Зала „България” Концерт от програмата „Фортисимо 
Фамилия”

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

http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.zdravei.org/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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24  януари - 19:00
Ку     ЕВГЕНИЙ  ОНЕГИН    п  ете  
билети 

Софийска опера и балет

Опера от Пьотр Илич Чайковски 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене: 3:15 ч.
Антракт 2

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

25  януари - 19:00 КОНЦЕРТ ОТ АБОНАМЕНТЕН ЦИКЪЛ 
ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС Зала „България”

Диригент: ДАВИД ХИМЕНЕС
Солист: АННА ИБАРА, мецосопран
В програмата: откъси от произведения на 
Де Фая, Бизе, Римски-Корсаков и др.

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

26 и 27  януари - 
19:00 РИГОЛЕТО Софийска опера и балет

Опера от Джузепе Верди 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене: 3:00 ч.
Антракти 1

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

27  януари – 

цял ден
Ски-състезание за Купа „Район 
Витоша“ – писта Витошко лале

Писта  „Витошко  лале“
на Витоша

Ученици от столичните училища излъчват 
своите шампиони по ски-алпийски 
дисциплини. На писта „Витошко лале“ на 
Витоша най-добрите малки скиори от 
столицата се състезават на гигантски 
слалом. Събитието е придружено с други 
занимания за децата на снега, предвидени 
са много призове и награди.

София,  бул.  „Асен
Йорданов“  №  1  (4-ти
километър)
София, Витоша
www.sifa2018.bg

08 октомври 2017 
– 28 април 2018

МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО 
ОТ НЮ ЙОРК – сезон 2017-18

Синема сити МОЛ –
Mall if Sifa

От  08.10.2017 г. си 28.04.2018 г.  ще бъдат 
излъчени на живо 10 заглавия от 
програмата на една от най-престижните 
световни оперни сцени – „Метрополитън” в
Ню Йорк. Проектът демонстрира 
неочакваните възможности за ново 
преживяване на сценичното изкуство чрез 
съчетанието от опера, кино и телевизия. 
Метрополитън опера се реализира и 
благодарение на партньорството със 
Столична община и Британски съвет – 
София. Всички спектакли са  придружени 
със субтитри на български и английски 
език, а най-атрактивните заглавия имат 
повторения поради големия интерес.

София, 
бул. „Александър 
Стамболийски“ № 101
www.metlieebg.cim
www.eiafest.irg

https://www.operasofia.bg/component/k2/tickets?event=119&t=JUQwJTk1JUQwJTkyJUQwJTkzJUQwJTk1JUQwJTlEJUQwJTk4JUQwJTk5KyVEMCU5RSVEMCU5RCVEMCU5NSVEMCU5MyVEMCU5OCVEMCU5RCslMDkrLSslRDAlOUUlRDAlQkYlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjArJUQwJUJFJUQxJTgyKyVEMCU5RiVEMSU4QyVEMCVCRSVEMSU4MiVEMSU4MCslRDAlOTglRDAlQkIlRDAlQjglRDElODcrJUQwJUE3JUQwJUIwJUQwJUI5JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUI4&d=MjQuMDEuMjAxOCsxOSUzQTAw
https://www.operasofia.bg/component/k2/tickets?event=119&t=JUQwJTk1JUQwJTkyJUQwJTkzJUQwJTk1JUQwJTlEJUQwJTk4JUQwJTk5KyVEMCU5RSVEMCU5RCVEMCU5NSVEMCU5MyVEMCU5OCVEMCU5RCslMDkrLSslRDAlOUUlRDAlQkYlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjArJUQwJUJFJUQxJTgyKyVEMCU5RiVEMSU4QyVEMCVCRSVEMSU4MiVEMSU4MCslRDAlOTglRDAlQkIlRDAlQjglRDElODcrJUQwJUE3JUQwJUIwJUQwJUI5JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUI4&d=MjQuMDEuMjAxOCsxOSUzQTAw
http://www.viafest.org/
http://www.metlivebg.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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27 януари -  19:55
31 януари -  19:00 
(повторение)

ТОСКА
от Джакомо Пучини

Синема сити МОЛ –
Mall if Sifa

МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО ОТ НЮ 
ЙОРК – сезон 2017-2018 г.  Нова продукция
Участват:
Соня Йончева (Тоска), Виторио Григоло 
(Каварадоси), сър Брин Терфел (Скарпия), 
Патрик Скарфици (Клисар)
През този сезон българската звезда Соня 
Йончева ще участва в цели три прожекции 
на живо от Метрополитън опера – това се 
случва за първи път в историята на 
програмата.

София, 
бул. „Александър 
Стамболийски“ № 101
www.metlieebg.cim

28  януари - 16:00 КАРМЕН, РАПСОДИЯ В СИНЬО Софийска опера и балет

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

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

28  януари - 19:00 КОНЦЕРТ ОТ ЦИКЪЛ ВИРТУОЗИТЕ НА
ВИЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ Зала „България”

Диригент: ЙОХАНЕС ВИЛДНЕР
Солист: ВОЛФГАНГ ВЛАДАР, валдхорна
Йозеф Хайдн – Симфония Ni 48
Рихард Щраус – Концерт за валдхорна Ni 1 
и оркестър
Лудвиг ван Бетовен - Симфония № 7

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

30  януари - 19:00
КОНЦЕРТ НА НАЦИОНАЛНИЯ 
ФИЛХАРМОНИЧЕН ХОР Зала „България”

Диригент: Славил Димитров 
Солист: Мария Илиева 
В програмата:
Хитове от българската поп музика
Цикъл „Хор-Поп-Рок“ II – Български поп и 
рок хитове

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

31  януари - 19:30 Цикъл „КОНЦЕРМАЙСТОРИТЕ“ 2018 Зала „България” ОРКЕСТЪР НА КЛАСИК ФМ РАДИО
Солист: АЛЕКСИ КЕНИ (цигулка)
С участието на Ангелина – Огняна ГОЧЕВА 
(кларинет) 
Диригент: МАКСИМ ЕШКЕНАЗИ 
Програма:
Ф. Менделсон: Концерт за цигулка и 

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

http://www.metlivebg.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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оркестър, ми минор
К. М. фон Вебер: Концертино за кларинет и 
оркестър
Ф. Менделсон: Симфония №4 „Италианска“

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. 
*Основно трасе 5km run се намира в София,
Южен Парк. Стартът и финалът са на 
централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5kmrun.bg//

http://www.5kmrun.bg/


   КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА         2018

ФЕВРУАРИ
FEBRUARY

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

03 и 04 февруари  Джудо Европейска купа олимпийска 
квалификация Зала „Фестивална“

София,  ул.  „Манастирска“  35,
ж.к. „Гео Милев“
www.sifa2018.bg

04 февруари  Фемили Сноу Дей Витоша  местност
Офелиите 

Зимен семеен празник на Витоша местност
Офелиите. Включва демонстративни 
състезания по ски,теглене на въже и 
забавни игри. 

София, 
Витоша – м. Офелиите
www.sifa2018.bg

04 февруари -
11:00

БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ  Софийска опера и 
балет

Мюзикъл за деца от Александър 
Владигеров 
Сцена: Голяма сцена

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

04 - 11 февруари Garant Koza Soia Open 2018 Зала „Арена Армеец” Тенис турнир

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

www.arenaarmeec.cim

06 - 10 февруари София Трофи за Европейска Купа по 
фигурно пързаляне 

Зимен дворец на 
спорта

София, 1700 Студентски 
комплекс,

www.sifa2018.bg

07 февруари -
12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА 
ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския 
представителен караул пред сградата на 
президентската администрация се 

София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков“ №
2

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.operasofia.bg/
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отбелязват националния и официалните 
празници в република България. 
Официална смяна на караула се извършва 
всяка първа сряда на месеца от 12:00 ч.

07 февруари -
19:00 ОРГАНОВ КОНЦЕРТ Зала „България”

Трети концерт от сезон 2017-2018
Барок и Класика
Велин Илиев – орган с участието на: Ангел 
Станков и Йосиф Радионов – цигулки и 
Иван Лалев – виолончело
В програмата творби от Й. С. Бах, Л. 
Бокерини, Й. Хайдн, В. А. Моцарт

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

08 февруари -
19:00

КОНЦЕРТ ОТ АБОНАМЕНТЕН ЦИКЪЛ 
ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА Зала „България”

Диригент: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Солист: САРА ЧАНГ, цигулка
Ленард Бърнстейн – Увертюра към 
оперетата „Кандид“
Астор Пиацола – „Годишните времена на 
Буенос Айрес“
Джордж Гершуин – Сюита из операта 
„Порги и Бес“

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

10 февруари -
19:00
11 февруари -
16:00

Премиера - НЕСТИНАРКА Софийска опера и 
балет

Балет от Марин Големинов 
Сцена: Голяма сцена

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

10 февруари -
19:00 ЛЮБОВЕН ЕЛИКСИР

от Гаетано Доницети

Синема сити МОЛ –
Mall if Sifa

МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО ОТ НЮ 
ЙОРК – сезон 2017-18
Либрето Феличе Романи
Диригент Доминго Хиндоян
Постановка Бартлет Шер
Сценография Майкъл Йерган
Костюми Катрин Зубър
Осветление Дженифър Типтън

София, 
бул. „Александър 
Стамболийски” № 101
www.metlieebg.cim

11 февруари -
19:00

КОНЦЕРТ ОТ АБОНАМЕНТЕН ЦИКЪЛ 
СОЛИСТИТЕ НА СОФИЙСКА 
ФИЛХАРМОНИЯ

Зала „България” Диригент: МАРТИН ПАНТЕЛЕЕВ; солисти: 
КРЕМЕНА АЧЕВА, флейта ВЕСЕЛА 
ТРИЧКОВА, арфа
С участието на Национален 
филхармоничен хор „Светослав 

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

http://www.metlivebg.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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Обретенов“, диригент на хора: Славил 
Димитров

11 февруари -
20:00 БРАТЯ САФРОНОВИ - ШОУ МЪЛНИЯ НДК, Зала 1

Обладатели на званието “ИЛЮЗИОНИСТИ 
НОМЕР 1 В РУСИЯ”, според списанието 
FORBES. Победители в номинацията 
“WORL  BEST BIG ILLUSION” на 
международния фестивал “WIZAR  
TROPHY”. Обладатели на премия за 
“ПРИНОС КЪМ СВЕТОВНАТА ИЛЮЗИЯ” , 
“НАЙ -ДОБРО ИЛЮЗИОННО ШОУ” на 
ежегодната церемония на FASHION TV. Те  
ще посетят София и Варна с най-новото си 
фантастично и мащабно шоу “МЪЛНИЯ”, 
което ще накара косите ни да настръхнат 
от невероятните номера,  в които 
иновационни технологии се преплитат с 
илюзия, магия и вълшебство! Зрителите ще
видят комплексни и спиращи дъха 
каскади, които не могат да бъдат обяснени
и от най-заклетите скептици.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

13 февруари -
19:00

СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ НА ВОКАЛНА 
ФОРМАЦИЯ BELLA VOCE И ВОКАЛЕН 
АНСАМБЪЛ СЛАВЯНИ Зала „България”

 „Защото те обичам“
Съвместен концерт на Вокална формация 
Bella Vice и Вокален ансамбъл „Славяни“
Диригент Славил Димитров
В програмата:
Песни, посветени на любовта

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

14 февруари – 01 
април  

"Българска археология 2017" - за 
единадесети пореден път 

Национален 
археологически 
институт с музей – БАН
- НАИМ

Временна изложба "Българска археология 
2017", която традиционно (за единадесети 
пореден път) представя най-интересните 
находки и резултати от изминалия 
археологически сезон. Организирана е от 
НАИМ, със съдействиетона 17 музея в 
София и страната.Ще бъде представена в 
зала Временни изложби до 1 април 2018 г.

София, ул. „Съборна” 2
www.naim.bg//

http://www.naim.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.ndk.bg/
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14 - 16 февруари 
2018
10:00 – 19:00

Holiday & SPA Expo
Международна туристическа борса Интер Експо Център 

35-то издание. Международна 
туристическа борса „Ваканция и СПА 
Експо“ е най-мащабният туристически 
форум в България, предназначен за 
професионалисти и широка публика. 
Водещото събитие за туристическата 
индустрия в България.
Събирайки на едно място целия 
туристически пазар, ВАКАНЦИЯ//СПА ЕКСПО
дава уникалната възможност за нови 
контакти, разширяване на мрежата от 
партньори и клиенти, бизнес срещи с 
професионалисти от цял свят във всички 
сектори на туристическия бранш. „
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. Всяка година „ВАКАНЦИЯ и СПА 
ЕКСПО“  приветства повече от 350  фирми 
изложители и над 20 000 специалисти от 
туристическата индустрия - участници, 
посетители и гости.  

София, бул. „Цариградско 
шосе” № 147

www.hilidayfair-sifa.cim

14 февруари -
19:00

КОНЦЕРТ НА QUARTO QUARTET Зала „България”
„Ангели и демони”
Танго проект на Quarti Quratet с гости от 
цял свят

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

15 и 16 февруари 
- 19:00

БАЛ С МАСКИ Софийска опера и 
балет

Опера от Джузепе Верди 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:00 ч.
Антракт

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

http://www.holidayfair-sofia.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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15 февруари -
19:00

КОНЦЕРТ ОТ АБОНАМЕНТЕН ЦИКЪЛ 
ГОЛЕМИТЕ СИМФОНИИ II Зала „България”

Диригент: КРИСТИАН МАНДЯЛ
Солист: ЕВГЕНИ БОЖАНОВ, пиано
Лудвиг ван Бетовен – Концерт за пиано и 
оркестър № 5
Хектор Берлиоз –„Фантастична симфония“
Концерт от абонаментен цикъл „Големите 
симфонии II“

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

17 февруари -
19:00

ДАМАТА С КАМЕЛИИТЕ Софийска опера и 
балет

Балет по музика на Джузепе Верди и 
Сергей Онсов 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене: 2:10 ч.
Антракт 1

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

16 февруари -
20:00

Хип хоп
ТИМАТИ Зала Универсиада

Най-голямата руска RnB звезда идва в 
България за първи път, за един 
феноменален концерт. Изключителен 
музикант и продуцент, Тимур Юнусов, по 
известен с псевдонима ТИМАТИ, избра 
София, за да представи както всичките си 
големи хитове, покорили музикалните 
класации в Русия, така и най-новите си 
парчета. - „Определян като един от най-
успешните млади изпълнители, руският 
секссимвол може да се похвали с богата 
биография и колаборации с едни от най-
големите имена на световната хип-хоп и 
R&B сцена, като Sniip  igg, Busta Rhymes, 
Timbaland, Craig  aeid и др.

София,  бул.  „Шипченски
проход“ 2
www.  unieersiada-bg.cim  

17 февруари -
19:00

Танцов спектакъл
ШАМПИОНСКА ГАЛА 

Зала „Арена Армеец” Ледено шоу на Иля Авербух с участието на 
Албена Денкова и Йордан Йовчев. 
Любителите на фигурното пързаляне ще 
имат възможност да се насладят на една 
блестящата интерпретация от ледено, 
цирково, акробатично шоу и гимнастика.
Оригиналната сцена представлява 

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

http://www.universiada-bg.com/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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комбинация от ледена пързалка върху 
която световноизвестните звезди на лед 
ще представят фрагменти от най-добрите 
си многобройни представления през 
годините, плюс втора, акробатична сцена. 
Комбинацията и синхронът между 
гимнастическите изпълнения и фигурното 
пързаляне е изключително оригинална 
идея, която българските зрители ще видят 
за първи път.

18 февруари -
16:00

ЗОРБА ГЪРКЪТ Софийска опера и 
балет

Балет от Микис Теодоракис 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене: 2:00 ч.
Антракт 1

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

18 февруари -
19:00

ИМЕТО МУ Е БОНД. ДЖЕЙМС БОНД Зала „България”

Популярен концерт с музика от 
поредицата филми „Джеймс Бонд”
Концерт от абонаментен циикъл „Извън 
петолинието“

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

19 февруари
145 години от гибелта на Васил 
Левски Пред Паметника на 

Васил Левски

Столична община, Софийска света 
митрополия и Общобългарски комитет 
„Васил Левски”  организират 
възпоменание по случай 145 години от 
гибелта на Апостола на свободата Васил 
Левски: 
17.00 ч. - Архиерейска панихида в храм 
„Света София” 
18.00 ч. - Церемония – поклонение пред 
Паметника на Васил Левски

София

20 февруари -
19:00

КОНЦЕРТ НА НАЦИОНАЛНИЯ 
ФИЛХАРМОНИЧЕН ХОР Зала „България”

Хоровият концерт през вековете
Концерт на Национален филхармоничен 
хор „Светослав Обретенов“
гост-диригент: Димитър Борисов
В програмата:
Образци на хоровия акапелен концерт от 
XVIII, XIX, XX и ХХI в.

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

http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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Цикъл „Ортодокс“ VII в.

22 февруари -
19:00

ЛАКМЕ Софийска опера и 
балет

Опера от Лео Делиб 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:30 ч.
Антракти 2

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

22 февруари -
19:00

КОНЦЕРТ ОТ АБОНАМЕНТЕН ЦИКЪЛ 
РУСКИ ПРИКАЗКИ II Зала „България”

Диригент: ИВАН КОЖУХАРОВ
Солисти: ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕНКО, пиано
АЛЕКСАНДЪР СОМОВ, виолончело

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

23 февруари -
10:00

ЛИЛИ И ВЪЛШЕБНОТО БИСЕРЧЕ  Софийска опера и 
балет

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

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

24 февруари -
19:00
25 февруари -
16:00

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА Софийска опера и 
балет

Балет от Пьотър Илич Чайковски 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене: 2:45 ч.
Антракт 1

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

24 февруари -
19:30
28 февруари -
19:00
(повторение)

БОХЕМИ – от Пучини

Синема сити –Mall if 
Sifa

МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА НА ЖИВО ОТ НЮ 
ЙОРК – сезон 2017-18
Участват:
Соня Йончева (Мими), Сузана Филипс 
(Мюзета), Майкъл Фабиано (Рудолф), 
Лукас Мийчъм (Марсел), Алексей Лавров 
(Шонар), Матю Роуз (Колин), Пол Плишка 
(Беноа//Алсиндор)

София, 
бул. „Александър 
Стамболийски” № 101
www.metlieebg.cim

25 февруари – 
цял ден Ски-състезание  за  купа  „Район

Витоша“ Писта Витошко лале

София, Витоша
www.sifa2018.bg

25 февруари -
19:00 ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ Зала „България” Концерт от програмата Фортисимо 

Фамилия

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

https://www.operasofia.bg/component/k2/tickets?event=142&t=JUQwJUExJUQwJTlGJUQwJUFGJUQwJUE5JUQwJTkwJUQwJUEyJUQwJTkwKyVEMCU5QSVEMCVBMCVEMCU5MCVEMCVBMSVEMCU5MCVEMCU5MiVEMCU5OCVEMCVBNiVEMCU5MCstKyVEMCVCMSVEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDAlQkUlRDElODIrJUQwJTlGJUQxJThDJUQwJUJFJUQxJTgyJUQxJThBJUQxJTgwKyVEMCU5OCVEMCVCQiVEMCVCOCVEMSU4NyslRDAlQTclRDAlQjAlRDAlQjklRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjIlRDElODElRDAlQkElRDAlQjg=&d=MjQuMDIuMjAxOCsxOSUzQTAw
http://www.sofia2018.bg/
http://www.metlivebg.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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28 февруари -
10:00

 ВЪЛКЪТ И СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА
Софийска опера и 
балет

Мюзикъл от Александър Владигеров 
Сцена: Голяма сцена

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

28 февруари -
20:00

Поп
KRAFTWERK Зала Универсиада

Легендите на електронната музика 
KRAFTWERK идват у нас за един уникален 
мултимедиен 3-  концерт. Известна като 
една от най-влиятелните електронни групи
в света, KRAFTWERK е създадена през 1970 
г. в Дюселдорф. До средата на 70-те 
немската банда превзема класациите в 
Германия, а по-късно и в целия свят, 
печелейки си славата на една от най-
добрите в жанра. С революционния си звук
и самоделните си синтезатори, те буквално
поставят началото на музикалните 
тенденции в електронната музика.

София,  бул.  „Шипченски
проход“ 2
www.  unieersiada-bg.cim  

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). 
*Основно трасе 5km run се намира в 
София, Южен Парк. Стартът и финалът са 
на централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5kmrun.bg//

http://www.universiada-bg.com/
http://www.5kmrun.bg/
http://www.operasofia.bg/
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МАРТ
MARCH

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

14 февруари – 01 
април 

"Българска археология 2017" - 
заединадесетипореден път

Национален археологически 
институт с музей – БАН - НАИМ

Временнаизложба "Българскаархеология 
2017", коятотрадиционно 
(заединадесетипореденпът) представянай-
интереснитенаходки и 
резултатиотизминалияархеологическисезо
н. Организирана е от НАИМ, 
съссъдействиетона 17 музея в София и 
страната.
Сред експонатите са златни украшения, 
бронзови фигури, изящни стъклени съдове, 
мраморна статуя, керамични 
антропоморфни фигури и съдове и много 
други. Включени са 22 обекта, 
илюстриращи развитието на културите в 
днешните български земи от палеолита до 
Средновековието.
Изложбата може да бъде посетена в зала 
„Временна изложби“ на НАИМ  до 01 април
2018 г.

София, ул. „Съборна” 2
www.naim.bg//

01 март- 

„Уникални образци на 
българското златарство” –
колекция на Антонио Василев  
-откриване 1 март 2018 г.

Национален исторически 
музей

София, ул. „Витошко лале“ 
16
www  .  histirymuseum.irg//bg  

http://www.historymuseum.org/bg
http://www.naim.bg/
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01 март -11:00
Ден на самодееца и Баба 
Марта ОКИ „Красно село” Празнична програма

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

01 март -19:00 МАРТЕНСКИ КОНЦЕРТ Софийска опера и балет Сцена: Голяма сцена

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

01 март -10:00 ТРИТЕ ПРАСЕНЦА Софийска опера и балет Музика Александър Райчев 
Сцена: Малка сцена 

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

02 март – 19:00 ТУРАНДОТ Софийска опера и балет

Опера от Джакомо Пучини 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене - 3:00
Антракти - 2

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

02 март – 10:00 МЕЧО ПУХ Софийска опера и балет
Детски мюзикъл от Андрей Дреников 
Сцена: Малка сцена 

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

02, 04, 09, 10, 11, 
16, 17, 18, 23, 24, 
25, 30 и 31 март – 
 11:00

КОНЦЕРТ ЗА БЕБОЦИ Софийска опера и балет Сцена: Зала "Бебоци"

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

03 март – 11:45

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

пред Паметника на 
българския опълченец

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

София

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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3 март

„Знаци на свободата и 
героизма” – гостуваща 
фотохудожествена изложба с 
експонати от НИМ 

Национален исторически 
музей откриване 3 март 2018 г.

София, ул. „Витошко лале“ 
16
www  .  histirymuseum.irg//bg  

03 март – 19:00 – 
21:00

Цикъл "Музиката на Европа": 
Музиката на БЪЛГАРИЯ Камерна Зала „България” 

12 часов музикален маратон с 
произведения от български композитори 
ВХОД СВОБОДЕН. Проект "Музиката на 
Европа" се реализира с финансовата 
подкрепа на програма "Културна програма 
за Българското председателство на Съвета 
на Европейския съюз 2018" на Национален 
фонд "Култура".Включва 28 концерта с 
музиката на 28-те страни-членки на 
Европейския съюз. Те ще бъдат 
представени от водещи български 
музиканти, студенти от Националната 
музикална академия и музиканти от някои 
от страните-членки на ЕС.
Концертите ще се състоят всеки 
понеделник от 19:00 часа от януари до юни 
2018 г. в концертен комплекс „България“. 
Времевият отрязък съответства на 
Българското председателство на съвета на 
ЕС.

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

03 - 04 март Таекуондо София оупън 
международен турнир зала „Асикс Арена”

Mеждународен  турнир  по  таекуондо  за
деца,  кадети,  юноши,  мъже  и  жени,
организиран от СК "Рамус"

София,  бул.  ж.к.  „Гео
Милев”,
www  .sifa2018.bg  
www  .  pist  .  bg  

03 - 04 март
цял ден

Сноуборд и Фрирайд ски 
VITOSHA X-LINES 

Витоша, над х. Алеко, 
Резньовете   

София, Витоша,
www.  sifa2018.bg  

http://www.pist.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.historymuseum.org/bg
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03 - 05 март САЛОН НА МУЗЕИТЕ НДК, Етаж 3

Специална селекция от музейните сбирки 
на столични и регионални музеи и 
галерии.Ще бъдат представени близо 40 
музеи и няколко галерии от всички краища 
на България.
Идеята е на едно място да бъдат 
представени реплики на шедьоври, както и 
различни щрихи от дейността на 
българските музейни институции, които 
имат ключова роля в популяризирането на 
богатото културно-историческо 
наследството на страната ни.
„Салон на музеите” е част от официалната 
национална културнапрограма на 
Българското председателство на Съвета на
ЕС.
Входът за посетители е свободен.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

03 - 05 март Патриотичен фестивал парк "Ротонда" - Банкя

Фестивалът е посветен на сто и 
четирдесетата годишнина от 
Освобождението на България от османско 
владичество.
Основните акценти в програмата и 
цялостната визия ще бъдат родолюбието, 
любовта към българската история, култура 
и фолклор.
Ще има мобилно читалище и музей за 
българска история с реплики на съкровища 
и двуметрови картини на ключови битки, 
както и алея със занаяти и авентични 
дюкяни и работилници, където 
посетителите ще могат напълно безплатно 
да се докаснат до магията на бита и 
славното ни минало.

Банкя, парк "Ротонда"

04 март - 20:00 Поп
TOTO НДК, Зала 1

Легендарните TOTO а един специален 
концерт! Те планират да отпразнуват 40 
годишнината си с предастоящото турне “40 
Trips Ariund The Sun Tiur”. То стартира през

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

http://www.ndk.bg/
http://www.ndk.bg/
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февруари 2018г. в Европа и ще бъде едно 
от най-мащабните досега. Концертите, 
включени в него ще бъдат изключително 
специални и изпълнени с много изненади. 
Към турнето са добавени още 11 дати. 
Преди старта на турнето, ТОТО ще издадат 
нов албум. Той ще включва както 9 нови 
песни, така и преработени хитове на 
групата.
 На концерта си в България ще бъдат в 
състав – Стив Лукатър, Дейвид Пейч, Стив 
Поркаро и Джоузеф Уилямс.

04 март – 10:00 МЕЧО ПУХ Софийска опера и балет
Детски мюзикъл от Андрей Дреников 
Сцена: Малка сцена 

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

05 март - 19:00 - 
21:00

Цикъл "Музиката на Европа” - 
Кипър Камерна Зала „България” 

Музиката на КИПЪР с музиката на СОЛОН 
МИХАЕЛИДИС Александър Иванов – 
цигулка Сара Паносян – цигулка Елена 
Ганова – цигулка Теодора Атанасова – 
виолончело Мартин Павлов – флейта Инес 
Симеонова – пиано Хионати Гина –сопран 
Константина Лученко - сопран НМА „ Проф. 
Панчо Владигеров“ ВХОД СВОБОДЕН 
Проект "Музиката на Европа" се реализира 
с финансовата подкрепа на програма 
"Културна програма за Българското 
председателство на Съвета на Европейския 
съюз 2018" на Национален фонд "Култура".

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

05 - 11 март
Световно юношеско 
първенство по фигурно 
пързаляне

Зала „Арена Армеец”

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

http://www.pist.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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06 март - 18:00 „Литературен салон Красно 
село” ОКИ „Красно село”

Творчески портрет на поетесата Петя 
Йотова – представяне на стихосбирката 
„Фатална дарба”

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

06 март – 19:00 – 
21:00

Госпъл и Спиричуъл с Калки 
Хоров концерт Зала „България” Хоров концерт

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

07 март -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 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

www.president.bg

07 март – 19:00 – 
21:00 Вечер на романса Камерна Зала „България” 

Вечер на романса Петър Данаилов баритон,
Елена Павлова сопран, Росица Павлова-
Инджева мецосопран, Kристиян Христов 
тенор, на рояла Ася Василенко В 
програмата: Произведения от Шуман, 
Шуберт, Чайковски, Рахманинов

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

07 – 10 март

БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА 
СЕДМИЦА
Строителни материали и 
машини 

Интер Експо Център Специализиран форум за енергоефективно,
екологично и функционално строителство.

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
www.bulcintrila.cim

07 – 10 март

SECURITY EXPO
Цялостни решения за 
сигурност и безопасност Интер Експо Център 

Изложение за Системи за сигурност и 
комуникации, контрол и наблюдение на 
обекти, пожароизвестителна и 
пожарогасителна техника, транспортни 
средства. 
Организатор:Интер Експо Център, БТПП

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
www.bulcintrila.cim

07 – 18 – 29 март СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НДК Зала кино Люмиер Фестивалът представя актуалните С София, пл. „България” № 1

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.president.bg/
http://www.bulcontrola.com/
http://www.bulcontrola.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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тенденции в световното кино и най-новото 
от българското и регионалното кино пред 
света. Организира  се от Арт Фест под 
патронажа на Столичната община, в 
партньорство с Министерството на 
културата, Националния дворец на 
културата, Националния филмов център и 
Българската национална телевизия, с 
подкрепата на програмата МЕДИА на 
Европейската комисия,  национални и 
чуждестранни културни институти и 
спонсори.

www.ndk.bg 
www.sif.bg

08 март – 19:00 – 
21:00

II. концерт от цикъла "Руски 
приказки II" Зала „България” 

Любка Биаджони, диригент Лили 
Богданова, пиано ДОБРИНКА ТАБАКОВА 
Концерт за виолончело и оркестър КЛАРА 
ШУМАН Концерт за пиано и оркестър ла 
минор МУСОРГСКИ//РАВЕЛ Картини от една 
изложба  

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

09 март - 10:00 ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА Софийска опера и балет
Музикална приказка от Александър 
Владигеров 
Сцена: Малка сцена 

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

09 март – 19:30 – 
21:30

Концерт на Симфоничен 
оркестър на БНР Зала „България” 

Билети на касите на Рекламно-
информационния център на БНР (бул. 
„Драган Цанков“ 4) и на „Кантус Фирмус“ в 
зала „България“

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

10 – 11 март GRAND CHOCOLATE FESTIVAL Интер Експо Център –Зала 5 За всички любители на шоколада! 
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 комбинации. Освен по-
голямата площ и по-големия брой 
изложители, за третото издание ще има 
още по-голяма изложба на шоколадови 
произведения на изкуството, презентации 

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147

www  .  eiaexpi.cim//bg  

www.grandchicilatefesteal.c
im//the-expi

http://www.siff.bg/
http://www.grandchocolatefestival.com/the-expo
http://www.grandchocolatefestival.com/the-expo
http://www.viaexpo.com/bg
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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и работилници, по-голям и по-забавен 
детски кът, фотокорнери на различна 
тематика, шоколадови бижута и дрехи и 
много други изненади.

10 март - 11:00
ШЕГОБИШКО НА ОСТРОВА НА 
ЧУДЕСАТА Софийска опера и балет

Мюзикъл от Георги Костов 
Сцена: Малка сцена 
Времетраене 60 минути

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

10  март – 19:00 – 
21:00 Кабаре модерн Камерна Зала „България” 

BELLA VOCE, вокална формация Маргарита 
Илиева, пиано Мариана Крънчева, 
режисьор-хореограф Със специалното 
участие на: Рада Тотева, сопран Стефан 
Вучов, балетист В програмата: Сати, 
Гершуин, Гроте, Вайл, Вила-Лобос

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

11 март - 11:00 ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ Софийска опера и балет Опера за деца от Енгелберт Хумпердинк 
Сцена: Малка сцена 

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

11  март – 19:00 – 
21:00

II. концерт от цикъла - 
"ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА В 
МУЗИКАТА”- концерт на КА 
„Софийски солисти”

Зала „България” 

 „ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА В МУЗИКАТА”
Камерен Ансамбъл „Софийски солисти”
Пламен Джуров - диригент
Димитър Буров - цигулка 
Велин Илиев - орган
Програма: П. Ил. Чайковски – из цикъла 
„Годишните времена”
  Фр. Пуленк – концерт за орган и струнен 
оркестър
  Ф.  Глазз –„Американските годишни 
времена” //Концерт за цигулка №2//"

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg
www.iki-krasniseli.cim

11  март – 19:00 – 
21:00 Концерт на Софийски солисти

Зала „България” „ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА В МУЗИКАТА” 
Концерт на Софийски солисти ПЛАМЕН 
ДЖУРОВ диригент ДИМИТЪР БУРОВ 
цигулка, ВЕЛИН  ИЛИЕВ орган   П. Ил. 
Чайковски – из цикъла „Годишните 
времена” Фр. Пуленк – концерт за орган и 
струнен оркестър Ф.  Глазз –

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

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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„Американските годишни времена” 
//Концерт за цигулка №2//

11  март
цял ден

Да изпратим зимата с усмивки
– Зимен празник на Витоша

Витоша – м. Офеиите
София, Витоша,
www.  sifa2018.bg  

12  март – 18:00 Концерт на Квартет 
„Големинов” ОКИ  „Красно село”

Програма: 
Марин Големинов – квартет №3 
„Старобългарски”
П.Чайковски – квартет №1

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

12  март – 19:00 – 
21:00

Цикъл "Музиката на Европа" - 
Испания Камерна Зала „България” 

Музиката на ИСПАНИЯ Рафаел Салинас – 
пиано творби от Антонио Солер,  Доменико
Скарлати, Исаак Мануел Албенис, Енрике 
Гранадос, Мануел де Файа Каним ви на 
лекция „Магията на испанската музика и 
как тя помага на музикалното ни развитие“ 
от 17 часа в Камерна зала. ВХОД 
СВОБОДЕН. Проект "Музиката на Европа" 
се реализира с финансовата подкрепа на 
програма "Културна програма за 
Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален 
фонд "Култура".

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

12  март – 20:00 Деспина Ванди - концерт НДК, Зала 1 Най-успешната гръцка певица се завръща в 
София за едно уникално и разтърсващо 
шоу.  
Удостоена с признанието "Най-продаван 
гръцки изпълнител в света" на Световните 
Музикални Награди в Монако, Ванди и този
път е подготвила невероятно шоу и много 
изненади за българските си почитатели. 
Освен най-големите и популярни хитове на 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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певицата, публиката ще има възможност да
чуе за първи път на живо и песни от най-
новия албум на звездата.

13  март - 18:00

В памет на словото - 
Юбилейни вечери на 
бележити представители на 
българската литература

ОКИ „Красно село”

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

13  март - 19:00
Поп
HALO - HERE I AM - EUROPEAN 
TOUR

Зала Универсиада

HALO е южнокорейска шестчленна 
момчешка K-pip група. HALO е абревиатура
на Hexagin if Absilute Light and 
Organidatin (Хексагон на Абсолютната 
светлина и Организация). HALO използва 
тълковното значение на името на групата, 
за да представя себе си като група-идол, 
която винаги блести неотразимо навсякъде,
където момчетата се появят заедно.

София,  бул.  „Шипченски
проход“ 2
www  .  unieersiada-bg.cim  

13  март – 19:00 – 
21:00

Импресия, импресиознизъм, 
символизъм Камерна Зала „България” 

ИМПРЕСИЯ, вокален състав Янко Маринов, 
клавирен съпровод В програмата: М. Равел,
Кл. Дебюси, Г. Форе и български автори

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

14  март – 19:00 – 
21:00 „The World of Video Game 

Music“ - концерт

Зала „България” Светът на видеоигрите ще оживее в 
мултимедиен концерт с оркестъра на 
Класик ФМ радио.  Събитието е част от 
осмия сезон на цикъла „Музиката на 
Америка“, представен от „Кантус Фирмус“ и
Фондация „Америка за България“. В 
програмата са събрани атрактивни 
музикални откъси от любими на геймърите 
заглавия като Wirld if Warcraf, StarCraf II, 
Oeerwatch, Uncharted 2,  iabli III, Super 
Marii, Gears if War 2, Falliut 4, Call if  uty, 
Lird if the Rings Online, Eeerybidy’s Gine ti 
the Rapture и други. Концертът „The Wirld 
if Videi Game Music“ е уникално събитие за

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

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.universiada-bg.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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българския концертен живот и повечето 
партитури ще прозвучат премиерно у нас..

14  март – 20:00 Lisa Gerrard & Genesis 
Orchestra НДК, Зала 1

Световно известната Лиза Герард гостува в 
следвашия проект на ЙорданКамджалв и 
Genesis Orchestra: „Симфония на скръбните
песни“ по Хенрик Миколай Гурецки.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

15  март – 19:00 

Концерт на Квартет 
„Големинов”

Централен военен клуб

Програма: 
Марин Големинов – квартет №3 
„Старобългарски”
П.Чайковски – квартет №1 
Д.Верди

София, бул. „Цар 
Освободите
л” №7

www.militaryclubs.bg

15  март – 19:00 – 
21:00

II концерт от цикъла 
"Годишните времена" Зала „България” 

Константин Илиевски диригент Зорница 
Иларионова цигулка ВИВАЛДИ „Годишните 
времена”

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

15  март – 19:00
Театрален спектакъл 
„Парижката Света 
Богородица“

Театър "София"

По Виктор Юго Спектакъл на Лилия 
Абаджиева
Творчески екип:
постановка,сценична версия и музикална 
картина Лилия Абаджиева
драматизация Димитър Стоянович
сценография и костюми Васил Абаджиев

София, 
бул. Янко Сакъзов 23А
www.sifatheatre.eu//

www.eu2018bg.bg//

16  март – 18:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ 
КАМЕРЕН ХОР "В. АРНАУДОВ" 
И ОРКЕСТЪР "СИМФОНИЕТА 
СОФИЯ"

Ларго

В програмата: В.А.Моцарт - "Миса бревис" 
в B dur и части от популярни произведения 
на Моцарт. Солисти: Надежда Димитрова, 
Мария Пашкунова и Доброслава Иванова. 
Диригент на хора - Теодора Павлович, 
диригент - Свилен Симеонов.  
Вход свободен

София, Ларго
www.dksredets.cim

http://www.dksredets.com/
http://www.militaryclubs.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiatheatre.eu/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.ndk.bg/
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16  март - 10:00
"РЕЙНСКО ЗЛАТО" ЗА ДЕЦА 

Софийска опера и балет
Опера от Рихард Вагнер - адаптирана за 
деца 
Сцена: Малка сцена

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

16  март – 19:00
Театрален спектакъл 
„Франкенщайн“ Театър "София"

от Ник Диър по романа на Мери Шели

Творчески екип:
Превод Татяна Иванова
Спектакъл на Стайко Мурджев
Сценография и костюми Марина Райчинова
Композитор Петър Дундаков
Хореография и пластика Станислав 
Генадиев, Виолета Витанова

София, 
бул. Янко Сакъзов 23А
www.sifatheatre.eu//

www.eu2018bg.bg//

16 – 18 март Бебемания Интер Експо Център Всичко за бъдещите и настоящи родители 
2018

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
bulcintrila.cim
www.bebemania.bg//

17  март - 19:00

НОЩ НА ЗВЕЗДИТЕ 

Седми  годишни  награди  на
Фондация „Енчо Керязов"

Зала „Арена Армеец”

Седмата "Нощ на звездите" с участници от 
11 държави. С- 5 рекорда на Гинес - 6 приза
от Монте Карло - 20 екстремни каскади - 
комик от Бродуей - живо торпедо - човек 
паяк - смъртоносен арбалет и много други 
изненади! Една нощ, в която звездите ще 
се доближат до вас!

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

17  март - 11:00
„ВЪЛШЕБНАТА  ФЛЕЙТА“  ЗА
ДЕЦА - Софийска опера и балет

Опера от Волфганг Амадеус Моцарт - 
адаптирана версия за деца 
Сцена: Малка сцена 

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

http://www.pist.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.bulcontrola.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiatheatre.eu/
http://www.operasofia.bg/


   КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА         2018

17  март – 19:00 – 
21:00 Пърформанс Еволюция Зала „България” Концерт на Quarti Quartet с модно шоу

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

17  март
цял ден

Дамско  Рали Благовещение  –
из София със старт/финал пл.
Ал. Батенберг

старт//финал пл. Ал. Батенберг
София,  пл.  „Александър
Батенберг”
www  .  sifa2018.bg  

17  март
цял-ден

Карате Международен турнир
Никоноупън зала „Асикс Арена” София, ж.к. „Гео Милев”,

www.  sifa2018.bg  

17  март
цял-ден

Фестивал на любителски групи
за народни хора „Хоро се вие,
извива“ 

зала „Триадица”
София,  ул.  “Метличина
поляна” № 14
www  .  sifa2018.bg  

17  март
цял-ден

Открито  градско  първенство
по фехтовка зала „София”  

София, Борисова Градина
www.sifa2018.bg

18  март - 11:00 ТРИТЕ ПРАСЕНЦА Софийска опера и балет
Музика Александър Райчев 
Сцена: Малка сцена 
Цена на билети: 

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

18  март – 19:00 – 
21:00

III. концерт от цикъла 
"Обичате ли Брамс?" Зала „България” 

Емил Табаков, диригент Минчо Минчев, 
цигулка Роберт Коен, виолончело Й. БРАМС
Концерт за цигулка, виолончело и оркестър
ла минор оп. 102 Е. ТАБАКОВ Симфония № 
9

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

www.eu2018bg.bg//

19  март – 19:00 – 
21:00 Цикъл "Музиката на Европа" - 

Финландия

Зала „България” Музиката на ФИНЛАНДИЯ Майк Перу - 
цигулка Петър Кирилов - виола Алек Цанов 
– виолончело Георги Бойкин – пиано Яна 
Узунова – мецосопран Радостина Павлова - 

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg
www.eu2018bg.bg//

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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сопран Мелинда Христова – сопран Емили 
Разбойникова – сопран Светлин Христов – 
пиано Симеон Златков –пиано Лили 
Богданова – пиано Сара Паносян - цигулка 
Мария Василева…

20  март – 19:30 – 
21:30

Концерт на Детски радиохор 
на БНР Зала „България” 

Билети на касите на Рекламно-
информационния център на БНР (бул. 
„Драган Цанков“ 4) и на „Кантус Фирмус“ в 
зала „България“

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

20  март – 20:00 "ЗА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО"
- НДК, Зала 1 ЮБИЛЕЕН СПЕКТАКЪЛ НА КАМЕН ДОНЕВ

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

19 и 31   март – 
19:00 

Театрален  спектакъл  „Олд
Сейбрук  и  Последният
страстен любовник“

Театър "София"

Творчески екип:
превод на ОЛД СЕЙБРУК: Матей Тодоров
превод на ПОСЛЕДНИЯТ СТРАСТЕН 
ЛЮБОВНИК: Милена Сотирова
режисьор: Николай Поляков
художник: Юлияна Войкова -Найман
хореограф: Ива Караманчева
видео: Огнян Костовски

София, 
бул. Янко Сакъзов 23А
www.sifatheatre.eu//

www.eu2018bg.bg//

21  март – 18:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ 
ДУХОВ ОРКЕСТЪР 

Ларго

В програмата произведения на Мишел 
Льогран, Нино Рота, АББА, Е.Л.Уебър, 
Дм.Шостакович и др.

Вход свободен

София, Ларго,
www  .  dk  -  iskar  .  cim  

21  и 27  март – 
19:00 Театрален спектакъл 

„Тирамису“ 

Театър "София" от Йоанна Овшанко
Творчески екип:
режисьор:Николай Поляков
сценография и костюми:Огняна 
Серафимова
асистент по костюмите:Искра Петкова

София, 
бул. Янко Сакъзов 23А
www.sifatheatre.eu//

www.eu2018bg.bg//

http://www.dk-iskar.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiatheatre.eu/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiatheatre.eu/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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видео:Евгения Събева
превод:Марияна Минковска

21  март – 19:30 ПОЛИ ПАСКОВА | ФОЛКЛОРЕН
СПЕКТАКЪЛ НДК, Зала 1

Фолклорната звезда и народна любимка 
Поли Паскова отново ще изненада своите 
почитатели с голям концерт-спектакъл. 
Освен най- популярните си хитове, тя ще 
представи за първи път песните от новия си
16-и албум. 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

21  март – 19:00 – 
21:00

Камерен ансамбъл „ Арс 
Музика“ Камерна Зала „България” 

Велика Цонкова цигулка В програмата: „Il 
cimenti dell Acminia e dell ineeciine“ 12 
концерта опус 8 Интегрално изпълнение

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

22  март – 19:00 – 
21:00

III. концерт от цикъла 
"Човешкият глас" Зала „България” 

Герит Присниц, диригент Сера Гьош, сопран
Р. ЩРАУС  Фрагменти из оперите „Саломе“ 
и „Електра“ Р. ВАГНЕР - Фрагменти из 
оперите „Майстерзингери“ и „Зигфрид“

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg
www.eu2018bg.bg//

22  март - 19:00
Премиера  -  ЯНИНИТЕ  ДЕВЕТ
БРАТЯ - Софийска опера и балет Опера от Любомир Пипков 

Сцена: Голяма сцена

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

23  март - 17:30 Бъди благословена ОКИ  „Красно село”
Тематична вечер , посветена на 
Благовещение, Деня на майката и 
Посрещане на пролетта

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

23  март - 10:00
„ВЪЛШЕБНАТА  ФЛЕЙТА“  ЗА
ДЕЦА - Софийска опера и балет

Опера  от  Волфганг  Амадеус  Моцарт  -
адаптирана версия за деца 
Сцена: Малка сцена

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

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.ndk.bg/
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23  март - 19:00
ЛАКМЕ

Софийска опера и балет

Опера от Лео Делиб 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:30
Антракти 2

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

23  март – 19:30 – 
21:30

Концерт на Симфоничен 
оркестър на БНР Зала „България” 

Билети на касите на Рекламно-
информационния център на БНР (бул. 
„Драган Цанков“ 4) и на „Кантус Фирмус“ в 
зала „България“

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg
www.  bnr.bg  

23  март
цял ден

Тенис  на  маса  Фест  –  турнир
градско първенство 

Национален спортен комплекс
„Диана“

Ученическо градско първенство. 
Състезания за деца и за професионалисти, 
които ще бъдат придружени с 
демонстрации и възможност всеки да 
опита играта с най-малката топка. Турнирът
ще се проведе на осем маси. Ще бъдат 
отличени някои от най-добрите български 
състезатели в историята. Празникът 
включва викторини и други забавни игри и 
цели да привлече максимален брой хора 
към един от най-популярните градски 
спортове тенис на маса.

София,  ул.  „Никола
Габровски“ 1
www  .  sifa2018.bg  

23 март - 20:00 Поп
LEPA BRENA Зала „Арена Армеец”

Вследствие на здравословни причини и 
лекарска забрана, концертът на сръбската 
мегазвезда Лепа Брена, който бе обявен за 
18 декември се отлага за 23 март (петък) 
2018 г., като залата отново остава същата. 
Звездата ще направи и специален жест към 
присъстващите на концерта -  ще подари на
всеки, закупил билет за шоуто й у нас новия
си албум, който предстои да излезе съвсем 
скоро на пазара. 

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

24  март - 11:30 Детска  изложба  на  студио  за
изобразително  изкуство
„Палитра“  и  концерт  на

Ларго В програмата: Детски рисунки на тема 
„Моето детство“ на студио „Палитра“. 
Детски и поп песни от известни български и

София, Ларго,
www.dksredets.cim

http://www.dksredets.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.bnr.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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Вокална студия „Дъга“ и Клуб
по спортни танци „Средец“

западноевропейски композитори на 
„Дъга“. Танга и валсове на клуб „Средец“
Вход свободен

24  март - 11:00 ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА Софийска опера и балет
Опера от Парашкев Хаджиев - нова 
адаптация 
Сцена: Малка сцена

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

24  март – 11:00 – 
12:00 Фортисимо Фамилия Зала „България” Концерт за най-малките  

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

24  март - 20:30 Поп
Mixalis Hatzigiannis НДК, Зала 1

На всички фенове, които ще посетят 
специалното шоу на Михалис Хаджиянис, 
любимецът на българската публика 
обещава над два часа с най-обичаните си 
парчета. Един от най-успешните гръцки 
изпълнители за 21-ви век буквално е 
влюбен в страната ни и неслучайно 
концертите му у нас остават незабравими и 
за двете страни. 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

24 - 25 март
Открито  градско  първенство
по  фехтовка(сабя)  за  Купа
София – 

зала „София”  
София, Борисова Градина
www.sifa2018.bg

24  март – 20:00 Рок
30 години КОНКУРЕНТ

Зала „Универсиада” Конкурент празнуват 30 г. на сцена с 
концерт и нов албум!Специални гости ще 
бъдат емблематични имена от българската 
рок-музика, Йордан Караджов и 
Александър Мариновски („Сигнал”), Атанас 
Пенев и Slaechi Nikilie (Б.Т.Р.), Кольо 
Гилъна (Контрол), Дичо, Стоян Захариев, 
Николо Коцев (Braden Abbit, Кикимора ), 
Iean Nestirie-Amebata ("ЕРА"), Антоан 
Хадад (Ахат) и Milena Slaeiea, които ще 

София, бул. „Шипченски 
проход” №2
www  .  unieersiada-bg.cim  

http://www.universiada-bg.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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интерпретират хитови парчета на 
„Конкурент”. 

25  март - 11:00
ШЕГОБИШКО НА ОСТРОВА НА
ЧУДЕСАТА Софийска опера и балет

Мюзикъл от Георги Костов 
Сцена: Малка сцена 
Времетраене 60 минути

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

25  март - 19:00 ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО Софийска опера и балет

Балет по музика на Пьо̀тър Илич Чайко̀вски 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:20
Антракти 3

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

26  март – 19:00 – 
21:00

Цикъл "Музиката на Европа" - 
Гърция Камерна Зала „България” 

Музиката на ГЪРЦИЯ Константинос 
Дестунис - пиано творби от Янис 
Константинидис, Джон Псатас, Теодор 
Андониу, Костас Цуграс, Андреас Папарусос
ВХОД СВОБОДЕН Проект "Музиката на 
Европа" се реализира с финансовата 
подкрепа на програма "Културна програма 
за Българското председателство на Съвета 
на Европейския съюз 2018" на Национален 
фонд "Култура".

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg
www.eu2018bg.bg//

26  март – 09:00 – 
до 06 май 2018 – 
18:00

Поезия в метрото 2018
във вагоните на софийското 
метро и на метростанция СУ 
„Св. Климент Охридски“

Трето издание на проекта „Поезия в 
метрото 2018“ – иницииран от Полския 
институт в София и българския литературен 
седмичник „Литературен вестник“. Проекта
ще представят проф. Амелия Личева, 
поетеса, литературовед, гл.редактор на 
„Литературен вестник“ и Яросалв Годун, 
директор на Полския институт. Ще бъдат 
включени стихотворения от страните-
членки на EUNIC Cluster Bulgaria и 
асоциирани институции, както и българско 
стихотворение.

София, 
www.eu2018bg.bg//

26  март – 19:00
Танцов спектакъл

НДК, Зала 1
Национален фолклорен ансамбъл 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

http://www.ndk.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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ОСМОТО ЧУДО - Ансамбъл 
Българе

"Българе" ще представи за пети път пред 
столичани своя мащабен спектакъл 
"Осмото чудо" с участието на холивудската 
знаменитост Бен Крос.Спектакълът е 
оригинална режисьорска комбинация от 
филм, театър и динамичните ни народни 
танци и песни, следваща  интригуващ 
сценарий. Те, както и почти цялата 
хореография, са дело на основателя и 
продуцент на ансамбъл "БЪЛГАРЕ" Христо 
Ив. Димитров, чиито солови изпълнения са 
акцент в добруджанската и тракийската 
картина.

27  март – 19:00 – 
21:00

Концерт Сергей Рахманинов - 
"Всенощно бдение" Зала „България” Хоров концерт

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

27 март - 20:00 Поп
LARA FABIAN НДК, Зала 1

LARA FABIAN се завръща в София, за да 
представи новия си  албум “Camiufage”. 
Албумът, ще бъде първия от десетилетие, 
изпълнен на английски, и е очакван с 
огромно нетърпение от феновете на Lara по
света Създаден по текстове и композиции 
на самата Lara Fabian в сътрудничество с 
Mih  enebi и Sharin Vaughn. Публиката ще 
чуе  най-големите и хитове и песни от 
новия  албум.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

27 — 29март Изложба  за  енергийна
ефективност  и  възобновяеми
енергийни източници
за Югоизточна Европа

Интер Експо Център ИЗЛОЖБА - един път годишно
Организатор: Виа Експо
Изложението показва съвременните 
решения за спестяване на енергия и за 
производство на възобновяема енергия. 

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
http:////eiaexpi.cim//bg//

http://viaexpo.com/bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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Това е място за създаване на нови контакти
и за избор на екологични и рентабилни 
технологии, приложими във всяка 
индустрия и община.

27 — 29март

Международна изложба 
Интелигентни градове - Smart 
Cites - най-новият етап в 
еволюцията на градовете

Интер Експо Център

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

София, бул. „Цариградско 
шосе” №147
http:////eiaexpi.cim//bg//

27 — 29март SAVE THE PLANET Интер Експо Център

Изложение и конференция за управление 
на отпадъци и рециклиране за Югоизточна 
Европа
За 9-а поредна година Saee the Planet ще 
популяризира глобални решения на 
регионални проблеми в областта на 
различни 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, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

www  .  bulga  rreklama  .  cim  

eiaexpi.cim//bg//

27 — 29март
ВОДА СОФИЯ
Води и воден мениджмънт Интер Експо Център

Изложение, което представя ефективни 
технологии за вододобив, за пречистване 
на питейни и отпадни води, за 
водоснабдяване, за измерване, регулиране
и анализ.

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

www  .  bulgarreklama  .  cim  
http:////www.watersifa.cim//

28  март – 19:00 Театрален  спектакъл  "Анна
Каренина"

Театър "София" Автор Л. Н. Толстой
Драматизация Николай Поляков 
Творчески екип:
Драматизация и режисура: Николай 
Поляков
Сценография: Марина Райчинова
Оригинална музика и изпълнение: Христо 
Йоцов с участието на Белослава – вокал и 
Михаил Йосифов - флюгелхорн *

София, 
бул. Янко Сакъзов 23А
www.sifatheatre.eu//

www.eu2018bg.bg//

http://www.bulgarreklama.com/
http://www.bulgarreklama.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiatheatre.eu/
http://viaexpo.com/bg/
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Хореограф: Анна Пампулова
Асистент режисьор: Юлиян Малинов
Видео: Димитър Сарджев

28, 29 и 30  март - 
19:00

ЯНИНИТЕ ДЕВЕТ БРАТЯ Софийска опера и балет Опера от Любомир Пипков 
Сцена: Голяма сцена

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

28  март – 11:00 – 
12:00 Фортисимо в клас Зала „България” Концерт за деца

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

29  март – 19:00
Театрален спектакъл „Палачи“ 
от Мартин МакДона Театър "София"

Творчески екип:
превод Златна Костова
режисьор Стоян Радев
сценография Венелин Шурелов
костюми Елица Георгиева
композитор и изпълнение на живо Дамян 
Михайлов

София, 
бул. Янко Сакъзов 23А
www.sifatheatre.eu//

www.eu2018bg.bg//

29  март – 20:00 Б.Т.Р. – Невидими стени НДК, Зала 1

През 2018 година групата празнува 25 
години на сцената. Една от най-обичаните 
български рок групи Б.Т.Р. ще представи 11-
ят албум в дискографията си. 
Дългоочакваният концерт-премиера ще 
бъде първата самостоятелна изява на 
голяма сцена на групата за последните 3 
години. Албумът озаглавен „Невидими 
стени” включва 10 песни с определено  
завръщане към твърдия звук. 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

30 март -  15 юни 
Начало 20:00

Европейски музикален 
фестивал 2018  - откриване

Зала "България", 
НДК, зала 1 „Европейски музикален фестивал” (ЕМФ) e 

създаден през 2001 г. Форумът има за цел 
да представи на столичната публика 

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

София, пл. „България” № 1

http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiatheatre.eu/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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изявени български и световни звезди от 
сферата на класическата музика. В 
програмата се търси многообразието на 
жанрове и видове музика.
„Европейски музикален фестивал“ 2018 ще 
представи общо 13 събития с участието на 
над 350 музиканти. Програмата включва 
концерти със симфонична и камерна 
музика, джаз, филмова музика, както и 
специално събитие за деца. На форума ще 
гостуват музиканти от Италия, Испания, 
Австрия, САЩ, Русия и др. Фестивалът е 
част от Календара на културните събития на
Столичната община, а съорганизатор е 
Министерството на културата на Р. 
България.

www.ndk.bg

www.eu2018bg.bg//

30 март -  Начало 
20:00

Максим Венгеров - концерт – 
откриване на Европейски 
музикален фестивал 2018 

НДК, зала 1

Откриване на  Европейски музикален 
фестивал - София //30.03. - 15.06. 2018
Феноменалният руски цигулар Максим 
Венгеров е звездата в програмата на 
тазгодишния „Европейски музикален 
фестивал“, организиран от агенция 
„КантусФирмус“. Големият изпълнител ще 
участва в откриването на фестивала с 
изпълнение на Концерт за цигулка и 
оркестър от Йоханес Брамс. Венгеров ще 
свири със Софийската филхармония под 
диригентската палка на Найден Тодоров. В 
програмата е включена също и Първата 
симфония на Брамс. Мащабното събитие и 
е един от акцентите в официалната 
културна програма на София по време на 
Българското председателство на Съвета на 
ЕС.

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

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

www.eu2018bg.bg//

http://www.ndk.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
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30  март - 18:00
Гостува  редакцията  на
списание     „ОСЕМ“ ОКИ  „Красно село”

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

30  март - 10:00 МЕЧО ПУХ Софийска опера и балет

Детски мюзикъл от Андрей Дреников 
Сцена: Малка сцена 

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

30  март – 01 
април

IIМеждународен баскетболен 
турнир за девойки „Ваня 
Войнова“ зала „Триадица”

София,  ул.  “Метличина
поляна” № 14
www  .  sifa2018.bg  

30  март – 01 
април

 Световна купа по 
художествена гимнастика зала "Арена Армеец" 

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

31  март – 01 
април Плуване турнир Цветница басейн „Спортна палата”

София, бул. „Васил Левски“ 
75
www  .  sifa2018.bg  

31  март - 11:00 ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА Софийска опера и балет

Музикална приказка от Александър 
Владигеров 
Сцена: Малка сцена 

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

31  март – 18:30 – 
20:30 Ромео Смилков пиано Камерна Зала „България” 

Със специалното участие на Калина 
Христова цигулка  В програмата: Йозеф 
Хайдн

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

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. 
*Основно трасе 5kmrun се намира в София, 
Южен Парк. Стартът и финалът са на 

София, Южен парк
www.5kmrun.bg//

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.pist.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.operasofia.bg/
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централната алея пред паметника с 
птиците.

АПРИЛ
APRIL

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

01 април – 16:00 БАЯДЕРКА  Софийска опера и балет

Балет по музика на Лудвиг Минкус 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:15
Антракти 1

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

01 април– 19:00 – 
21:00 Концерт на Шунго Морияма Зала „България” Шунго Морияма, диригент

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

01 април– 19:00
Комедия
Стендъп Комеди с Комеди Клуб 
София

НДК, Зала 1
София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

01 април Велошествие „Аз карам велосипед“ и
Спортен празник 

от  пл.  Ал.  Невски  до
Южния парк  

Велошествието започва от пл. Ал. Невски
до Южния парк София, пл. „Александър 

Невски” до Южния парк  
www.  sifa2018.bg  

02 април– 19:00 „Музиката на Европа” - Ирландия Зала „България” 

С МУЗИКАТА НА ДЖОН ФИЙЛД 
Михол О’Рурк - пиано
с участието на струнен квартет от 
Софийска филхармония, Димитър 
Московски – кларинет

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

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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"Музиката на Европа" се реализира с 
финансовата подкрепа на програма 
"Културна програма за Българското 
председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален 
фонд "Култура".

02 април– 19:00 – 
21:00

Мултимедиен концерт  "Арфата - 
извор на вдъхновение" Камерна Зала „България” 

Сузана Клинчарова, арфа Кохар 
Андонян, арфа Весела Тричкова, арфа 
Илияна Селимска, арфа и участници в 
Седми майсторски клас по арфа, 
организиран от Нов български 
университет Програма: Шедьоври за 
арфа от европейски композитори от XVI-
XXI век

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

02 април– 19:00
"ТОВА  СЪМ  АЗ"  |  МУЛТИМЕДИЕН
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ  НА
АЛЕКСАНДРИНА ПЕНДАЧАНСКА

НДК, Зала 1

Мултимедиен концерт-спектакъл и 
музикален празник за всички почитатели
на оперното изкуство ще поднесе 
световноизвестното българско сопрано. 
Събитието ще отбележи 30-годишния 
творчески път на певицата, започнал от 
сцената на зала 1. На сцената 
Пендачанска ще си партнира с оркестъра
на Пловдивската държавна опера под 
диригентството на Мартин Пантелеев, а 
в спектакъла ще видим и кадри от 
емблематични роли в репертоара й.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.eu2018bg.bg//

02 – 23 април Походът на книгите/2 - 23 АПРИЛ/

03 април
139 години от обявяването на София
за столица на България 
 

София

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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03 април – 18:00 „Литературен салон Красно село” ОКИ „Красно село”
Творчески портрет на поетесата 
Веселина Иванова – 60 годишен юбилей

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

03 април– 19:30 – 
21:00

Концерт на Симфоничен оркестър на 
БНР Зала „България” 

Билети на касите на Рекламно-
информационния център на БНР (бул. 
„Драган Цанков“ 4) и на „Кантус Фирмус“
в зала „България“

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

04 април – 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 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

www.president.bg

04 април – 18:00 30 години на сцена – Радослав 
Стоименов ОКИ „Красно село” Концерт

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

05 април – 19:00 СЕЛСКА ЧЕСТ, ДЖАНИ СКИКИ  Софийска опера и балет

Опери от Пиетро Маскани и Джакомо 
Пучини 
Сцена: Голяма сцена
СЕЛСКА ЧЕСТ
Времетраене 1:00
ДЖАНИ СКИКИ
Времетраене 1:00
Антракти 1

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

05 април– 19:00 – 
21:00 IV концерт от цикъла "Човешкият 

глас"

Зала „България” Великденски концерт- ВЕРДИ РЕКВИЕМ
Найден Тодоров диригент
Алиса Зиновиева сопран, Марио 
Маланини тенор, Веселина Кацарова 
мецосопран, Сирил Ровери бас, С 

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

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.president.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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участието на Национален 
филхармоничен хор „Светослав 
Обретенов”, с диригент Славил 
Димитров

05 април– 18:00  „Вяра и истинност” ОКИ „Красно село” Възкресението. Великден. Ценности и 
символи на християнството

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

06 април– 19:00 – 
21:00

Бонус концерт към цикъл 
„Годишните времена“ Камерна Зала „България” Студенти от НМА „ проф. П.Владигеров“

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

05, 06 и 07  април– 
20:00 JESUS CHRIST SUPERSTAR НДК, Зала 1

Новината за пристигането на най-
успешния мюзикъл за всички времена 
„ИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА” на 
композитора Андрю Лойд Уебър и 
знаменития Тим Райс зарадва 
почитателите на най-великото изкуство 
на последното столетие.Преди да 
завърши европейското си турне в  
България, рок операта ще мине през 
Италия и Холандия, където ще има 
представления в дните на католическия 
и протестантския Великден.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

08 април– 18:00

Спектакъл с участието на български и 
ромски изпълнители, посветен на 
Международния ден на ромите ОКИ „Средец“ - Концертна

зала 

В програмата: Музикални, танцови и 
индивидуални  участия на  български и 
ромски състави и изпълнители

София,
ул. „Кракра” №2А
www  .  dksredets  .  cim  

http://www.dksredets.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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09 април– 19:00 „Музиката на Европа“ - Латвия Зала „България” 

Нона Кръстникова – сопран
Мария Русева – пиано
Творби от Е. Дарзинш, Янис Мединш, 
Язеп Мединш, Я. Витолс, С. Менце, Р. 
Калсонс, Е. Мелгайлис, Е. Удра, А. 
Калнинш
 "Музиката на Европа" се реализира с 
финансовата подкрепа на програма 
"Културна програма за Българското 
председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален 
фонд "Култура".

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg
www.eu2018bg.bg//

11 април– 19:00 – 
21:00

Концерт на студенти от НМА „ проф. 
П.Владигеров“ Зала „България” Концерт на студенти от НМА „ проф. 

П.Владигеров“ инструментален факултет

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

11 април– 19:30 – 
21:00

Концерт на Музикална агенция 
"Кантус фирмус" Камерна Зала „България” 

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

11 април– 19:00
Концерт на КА „Софийски солисти”

Централен военен клуб

Гост – диригент - Георги Патриков
Солисти - Алекс  Витков – тромпет, Ива 
Любомирова, Евгени Николов
Програма:
Гия Канчели - Бостон валс  
Христос Зумбос - Музика за тромпет
Телеман- Концерт за флейта, цигулка и 
виолончело 

София, бул. „Цар 
Освободит
ел” №7

www.militaryclubs.bg

11 април– 19:00
„TANGO“

НДК, Зала 11
Людмил Ангелов, Веско Ешкенази - 
концерт "Танго" с музика от ТАНГО - 
новият албум на Веско Ешкенази и 
Людмил Ангелов отбелязва двадесет 
годишното им артистично 
партньорство.Албумът "Танго" съчетава 
вълшебната музика на майсторите на 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

www.eu2018bg.bg//

http://www.militaryclubs.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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аржентинското танго Астор Пиацола и 
Карлос Гардел с брилянтната 
интерпретация на двамата виртуози на 
цигулката и пианото.

12 април– 19:00 – 
21:00

II. концерт от цикъла "Големите 
симфонии II" Зала „България” 

70 ГОДИНИ ОТ РOЖДЕНИЕТО НА СТЕФАН
ДРАГОСТИНОВ Борян Цанев, диригент 
Дино Имери, пиано Ст. ДРАГОСТИНОВ 
Концертна пиеса за оркестър (световна 
премиера) П. И. ЧАЙКОВСКИ Концерт за 
пиано и оркестър №.1 Л. ван БЕТОВЕН 
Симфония №.1

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

12 април – 20:00
Танцов спектакъл
LORD OF THE DANCE: DANGEROUS 
GAMES

НДК, Зала 1

Гостуването в София е част от 
предстоящото световно турне, което 
стартира на 1 ноември в Москва и в 
което засега има включени 55 дати.
Талантливият Майкъл Флетли участва в 
част от разпродадените дати в Лондон и 
на Бродуей. Последната му изява бе на 
17 март 2016 година в Лас Вегас, но 
корифеят на ирландските танци 
продължава да ръководи трупата като 
неин създател, продуцент и хореограф.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

13 април – 29 април
19:00 - 21:00

XXI Международен фестивал за 
съвременна клавирна музика 
ppIANISSIMO 2018

Студио 1 на БНР За своето 21-во издание 
Международният фестивал за 
съвременна клавирна музика 
ppIANISSIMO планира богата програма с 
10 концерта и редица съпътстващи 
творческо-образователни събития (3 
майсторски класа, 2 уъркшопа, срещи с 
изпълнителите и др.), в които ще вземат 
участие както изтъкнати чуждестранни 
(предимно европейски) и български 
изпълнители, така и млади и 
дебютиращи музиканти.

София,бул. Драган Цанков 
4.
www.bnr.bg
www.eu2018bg.bg//

http://www.bnr.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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Всички събития са с вход свободен.

СЛЕДВАТ ….СЪБИТИЯ БНР

13 април – 19:00 КОНЦЕРТ НА „СИМФОНИЕТА СОФИЯ“ Зала „България” 
съвместно с НХК "Св. Обретенов"
Диригент - Св. Симеонов
В.А.Моцарт - "Реквием"

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

www.iki-nadejda.cim

13 април – 20:00 Поп
ГОРАН БРЕГОВИЧ

Зала „Арена Армеец”

Това е новият проект на Горан Брегович
"Три  писма  от  Сараево",  който  ще
представи пред българската публика.Той
изпраща посланието за мир, разбиране
на  различията,  превръщайки  ги  в
музика,  звучаща  красиво  само
обединена. 
В  проекта  участват  многобройни  и
разностранни  артисти  с  различен
музикален  и  културен  произход  като
Bebe,  Rif Cihen,  Rachid  Taha  и  Asaf
Aeidan." 

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

14 април– 11:00

ДЕТСКО УТРО С ТЕАТЪР „СИРИУС”

„Изгаси крушка, посади дърво” Ларго

Спектакълът цели да образова и 
формира в малките зрители чувство за 
отговорност, грижа и любов към Земята.
Режисьор - Александър Стоилов
Участват: Анета Танева, Петя Каменова и
Илиян Стоилов 
Вход свободен

София, Ларго
www  .  iki  -  krasniseli  .  cim  

14 април– 19:00 – 
21:00 IV концерт от цикъла "Епохи" Зала „България” 

Жанета Стегарева  сопран, Петя Петрова 
мецосопран, Ивайло Донков  тенор,   
Георги Димитров  баритон, Галина 
Апостолова  пиано, Славе Динев  
виолончело В програмата: Франц 
Шуберт

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

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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14 април– 20:00 ГЛАСОВЕТЕ НА МИЛАНСКАТА СКАЛА НДК, Зала 1

Гласовете на Миланската скала
KATIA RICCIARELLI сопрано & Francesci 
Zingarielli тенор
в един специален концерт
С МУЗИКА В СЪРЦЕТО.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

14 април– 20:00 45 години вокална група ТОНИКА

Поп

Зала „Арена Армеец”

Тоника Домини празнува юбилей с 
мащабен концерт  - 45 години  на сцена 
вокална група „Тоника” и 35 години 
група „Домино”.
Групата ще изпее над 20 от 
емблематичните си песни, надживели 
времето си с нов аранжимент в 
акомпанимент на Симфоничния 
оркестър на Българското национално 
радио.
В 2-часовия  мега спектакъл ще се 
включат и някои от най-големите звезди 
на България. 

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

15 април– 11:30 – 
12:30 Фортисимо Фамилия Зала „България” Концерт за най-малките

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

15 април– 19:00 – 
21:00 Ансамбъл ARTE Камерна Зала „България” 

Росица Чопева цигулка Филип Филипов 
цигулка Кристина Хинова цигулка 
Стефания Янкова виола Марина Хинова 
виолончело В програмата: Хайдн, 
Бетовен, Яначек

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

15 април
цял-ден Спортувай в твоя град – Ърбан зона 

край стадион „Васил 
Левски”

София, бул. „Евлоги и 
Христо Георгиеви“ 38
www.  sifa2018.bg  

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.ndk.bg/
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16 април– 30 апри 
18:00 – 22:00 Мaster of art Кино "Люмиер ЛИДЛ"

Ежегоден фестивал за документалното 
кино, посветено на изкуството - трето 
издание. Представя най-доброто от 
документалното кино в тази сфера в 
България и по света, оценявано от 
международно жури. За две години 
фестивалът показа висока класа и се 
нареди сред очакваните културни 
събития в столицата. НДК е основен 
партньор на събитието.

София,
www.eu2018bg.bg//

16 април– 19:00 „Музиката на Европа“ - Дания Зала „България”

Електроакустичен спектакъл с музиката 
на Айнар Кандинг, Мортен Олсен, Лине 
Торнхой, Уейн Сийгъл, Бо Джагър, Ким 
Хелвег, Ларс Греугард, Джон Сунд
Ирина-Калина Гудева - глас и контрабас
Ейнар Кандинг - пиано, мултимедия
"Музиката на Европа" се реализира с 
финансовата подкрепа на програма 
"Културна програма за Българското 
председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален 
фонд "Култура".

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg
www.eu2018bg.bg//

17 април– 18:00 В памет на словото ОКИ „Красно село”
Юбилейни вечери на бележити 
представители на 
българската литература

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

17 април
 Великденски турнир за деца и 
младежи в риск - в зала Арена 
Армеец

Зала „Арена Армеец”

София,  бул.  „Асен
Йорданов“  №  1  (4-ти
километър)
www.arenaarmeec.cim
www  .  sifa2018.bg  

18 април– 18:00
 „Памет Българска”

ОКИ „Красно село” Хан Тервел – 1300 години от спасението 
на Европа от арабското нашествие. 
Академична лекция.

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
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18 април– 18:00 КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР Ларго Произведения на Дж. Гершуин

Вход свободен

София, Ларго,
www  .  dk  -  iskar  .  cim  

18 април– 19:00 – 
21:00

Концерт на студенти от НМА „ проф. 
П.Владигеров“ Камерна Зала „България” вокален факултет  

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

18 април– 19:30 – 
21:30

Концерт на Музикална агенция 
"Кантус фирмус" Зала „България” 

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

21 април– 19:30 – 
21:30 Концерт на Симфоничен оркестър на 

БНР 

Зала „България” Билети на касите на Рекламно-
информационния център на БНР (бул. 
„Драган Цанков“ 4) и на „Кантус Фирмус“
в зала „България“

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

21 април– 20:00
FOREVER SYLVIE

НДК, Зала 1 Най-успешната световна звезда от 
български произход – Силви Вартан, се 
завръща в страната ни с последното за 
музикалната и кариера турне. Тя ще 
изнесе у нас два специални концерта – 
на 19.04.2018 г. в Двореца на културата и
спорта във Варна и на 21.04.2018 г. в 
зала 1 на НДК, с които певицата ще се 
сбогува с българската публика. 
Прощалните концерти ще са най-
грандиозните до момента и ще включват
най-популярните и обичани песни от 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

http://www.dk-iskar.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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всички албуми на изпълнителката 
досега.

21 април– 20:00

ХИПОДИЛ, КОНТРОЛ, РЕВЮ и НОВА 
ГЕНЕРАЦИЯ - за първи път заедно

Зала „Арена Армеец”

 Култовите български банди се събират
за първи път заедно на голяма сцена за
исторически  рок  концерт.  Близо  40
музиканти  ще се  качат  последователно
на  сцената,  за  да  изпълнят  на  живо  в
тези състави, някои от любимите за цели
поколения  култови  песни.  Интересен
факт е, че всяка от тези групи навършва
30 години от създаването си през 2018-
та година.

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

22 април– 19:00 – 
21:00 IV. концерт от цикъла "Годишните 

времена"

Зала „България” КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА 90-
ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ПРОФ. ДОБРИ ПАЛИЕВ Василена 
Серафимова, ударни инструменти 
Христо Йоцов, ударни инструменти 
Ансамбъл „Тупан“ Хор „Мистерията на 
българските гласове“ В програмата: СТ. 
ЯНКУЛОВ, Д. ПАЛИЕВ, Ц. МИНКИН, Г, 
АРНАУДОВ, Р. БОЯДЖИЕВ-СИН, ХР. 
ЙОЦОВ

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

23 април– 19:00 „Музиката на Европа“ - Швеция Зала „България”

Аннастина Малм – сопран
Анна Кристенсън – пиано
Творби от Вилхелм Стенхамър, Уго 
Алфвен, Йоста Нистром, Гунар де 
Фрумери
"Музиката на Европа" се реализира с 
финансовата подкрепа на програма 
"Културна програма за Българското 
председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален 
фонд "Култура".

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg
www.eu2018bg.bg//

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
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24 април– 19:00 – 
21:00

„Хорове и танци“ Зала „България” 
Музика под открито небе. Хоров 
концерт

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

24 април– 19:00 – 
21:00

Концерт на Духов квинтет към 
Софийска Филхармония Камерна Зала „България” 

Кремена Ачева, флейта Валентин 
Методиев, обой Михаил Живков, 
кларинет Мартин Стоянов, фагот 
Красимир Костадинов, валдхорна със 
специалното участие на Виктория 
Василенко, пиано В програмата: 
Клавирни секстети от Фр. ПУЛЕНК и Л. 
ТЮЙЛЕ

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

24 април– 20:00 АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ ПРЕДСТАВЯ 
"SYMPHONY – JAZZ"

НДК, Зала 1 Симфоничен джаз и фолклорни пиеси от
световната и родна сцена – това ще 
включва предстоящият музикален 
проект на композитора и пианист Ангел 
Заберски. Той ще събере едни от най-
популярните имена от българската джаз 
сцена: Михаил Йосифов, Велислав 
Стоянов, Мартин Ташев, Стоян Янкулов-
Стунджи, Тодор Бакърджиев, Борис 
Таслев, Михаил Михайлов и Димитър 
Узунов, 38 членен щрайх оркестър с 
диригент Григор Паликаров, както и 
интересни гост-солисти.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.eu2018bg.bg//

24 — 28 април Светътнамебелите Интер Експо Център Обзавеждане , осветление, интериорен 
дизайн 2018

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

www  .  bulga  rreklama  .  cim  

24 — 28 април
Техномебел

Интер Експо Център Специализираното изложение, за 
професионалисти в областта на 
мебелното производство.
Изложението е едно от водещите бизнес
събития за региона, което предлага пет 
дни b2b срещи със специалисти от 
страната и чужбина, часове 

София, бул. „Цариградско 
шосе“ 147

http:////technimebel.bg//bg

http://www.bulgarreklama.com/
http://technomebel.bg/bg
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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професионални форуми, демонстрации, 
време за дискусии.
Всичко за мебелната индустрия, събрано
на едно място – от машините и 
оборудването за производство на 
мебели, през материалите и 
аксесоарите, до готовия продукт.

25 април -  31 
август

"Спортът в АнтичнаТракия”  - 
изложба Национален 

археологически институт с
музей – БАН - НАИМ

На 25 април 2018 г. 
предстоиоткриванетонавременнаизлож
ба "Спортът в АнтичнаТракия", 
посветена и надомакинствотона София 
катоЕвропейска
столицанаспорта. Щебъдепредставена в 
залаВременниизложбина НАИМ 
докраянаавгуст 2018 г.

София, ул. „Съборна” 2
www.naim.bg//

25 април– 19:00
АКАПЕЛЕН КОНЦЕРТ НАСОФИЙСКИ 
КАМЕРЕН ХОР „В. АРНАУДОВ“ с 
диригент проф. Теодора Павлович

Храм „Св. София“

В програмата: Църковно-славянски 
//западни// песнопения от Добри Христов,
Йоан Кукузел, Петър Динев, Александър 
Текелиев и др.

София, ул. „Париж" 2,
www  .  dksredets  .  cim  

25 април– 19:00 – 
21:00

Концерт на студенти от НМА „ проф. 
П.Владигеров“ Камерна Зала „България” 

Концерт на студенти от НМА „ проф. 
П.Владигеров“ - теоретичен факултет

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

25 април– 19:30 – 
21:30

Концерт на Музикална агенция 
"Кантус фирмус"

Зала „България” 
София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg

26 април– 19:00 – 
21:00

V. концерт от цикъла "Обичате ли 

Зала „България” 
Джеймс Джад, диригент Станимир 
Тодоров, виiлончело А. ДВОРЖАК 
Концерт за виолончело и оркестър Й. 

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

http://www.dksredets.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.naim.bg/
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Брамс?"
БРАМС Симфония №.2

27 април– 19:30 – 
21:30

Концерт на Оркестър за народна 
музика на БНР Зала „България” 

Билети на касите на Рекламно-
информационния център на БНР (бул. 
„Драган Цанков“ 4) и на „Кантус Фирмус“
в зала „България“

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

27 април– 16:00
28 април– 10:00

ХVI Фестивал на читалищното 
вокално изкуство ОКИ „Красно село” С участието на състави и индивидуални 

изпълнители от гр.София и страната.

София,
бул. „Цар Борис III” №41
www.iki-krasniseli.cim

28 април– 19:00
"ПЕПЕЛЯШКА" от Шарл Перо  

Ларго

Спектакъл на Театрална студия „Игра“ с 
художествен ръководител Петър 
Върбанов. 
Вход свободен

София, Ларго
www.dksredets.cim

28 април– 19:00 – 
21:00 I. концерт от цикъла "Tempi diversi" Камерна Зала „България” 

Концертен цикъл „Tempi dieersi” Ева 
Перчемлиева, сопран Николета Хайтова, 
флейта Валентин Тошев, виола Славе 
Динев, виолончело Галина Апостолова, 
пиано и чембало В програмата: Бах, 
Телеман, Ив. Спасов, В. Заимов

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

28  април – 20:30 Мюзикъл
ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ - МЮЗИКЪЛЪТ

Зала „Арена Армеец”

Публиката  за  втори  път  ще  има
възможност  да  се  наслади  на
брилянтната  игра  на  същия  актьорския
състав,  който  в  комбинация  с
впечатляващата  сценография,
визуалната  и  художествена  концепция
успя  да  покори  сърцата  на  всички
присъстващи на премиерата.
С  участието  на  Мария  Илиева,  Георги

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

http://www.dksredets.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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Мамалев,  Катерина  Евро,  Валентин
Танев, Филип Аврамов, Румен Угрински,
Гъмов,  Неделяна  Христова  в  ролята  на
Рени,  Николай  Урумов,  Стефан
Денолюбов,  Диляна  Попова  –
заповядайте  и  отново  съпреживейте
силните  емоции  и  магията,  наречена
ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ. #ОСТАВАМЕ

28 - 29 април
 цял ден

Открито първенство по плуване – 
басейн Спортна палата басейн „Спортна палата”

София, бул. „Васил Левски“
75
www  .  sifa2018.bg  

28 април – 19:00
29 април – 16:00

ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО  Софийска опера и балет

 Балет по музика на Пьо̀тър Илич 
Чайко̀вски 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:20
Антракти 3

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

29 април– 19:00 – 
21:00

III. концерт от цикъла " Солистите на 
Софийска филхармония" Зала „България” 

ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ Григор 
Паликаров, диригент Павел Златаров, 
цигулка Милена Златарова, виола В. А. 
МОЦАРТ Увертюра „Вълшебната флейта“
Симфония концертанте за цигулка и 
виола Симфония №38 “Пражка“

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

30  април– 19:00 „Музиката на Европа“: Словения Зала „България” 

АМАЕЛ пиано трио
Творби от Л.М. Шкерянц, Милко Лазар, 
Ненад Фърст, Рина Йеж Брезавчек, Игор 
Кривокапич, Алоиз Лебич
"Музиката на Европа" се реализира с 
финансовата подкрепа на програма 
"Културна програма за Българското 
председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален 
фонд "Култура".

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.sifaphilharminie.bg
www.eu2018bg.bg//

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 

http://www.sofia2018.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
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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

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

май
Софийски  фестивал  на  науката
2018 

 07 – 13 
май 
2017

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА
АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ
ЗЛАТЕН КУКЕР – СОФИЯ Различни локации в града

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

www.animatinfest-
bg.eu

02 май – 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 
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
www.president.bg

http://www.president.bg/
http://www.animationfest-bg.eu/
http://www.animationfest-bg.eu/
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02 май – 19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР  И ТАНЦОВ 
АНСАМБЪЛ "СРЕДЕЦ" Народен театър „Иван 

Вазов”

В програмата произведения на Асен Карастоянов, 
Парашкев Хаджиев, Жул Леви, Дико Илиев и др. и 
танцови постановки от известни български хореографи
и композитори от различни фолклорни области// 
Вход свободен

София,  ул.  Дякон
Игнатий № 5
www  .new.natinalthea  

tre.b  g  

www  .  dk  -  iskar  .  cim  

www  .  dksredets  .  cim  

02 май – 20:00 НОЩ НА АНСАМБЛИТЕ НДК, Зала 1

Трите най-големи български фолклорни състава – 
емблеми в музикалното и танцовото ни изкуство – 
ансамбъл "Филип Кутев", "Тракия" и "Пирин", ще 
стъпят на една сцена, за да премерят сили в "Нощ на 
ансамблите". За пореден път трите ансамбъла се 
сливат в един спектакъл, за да покажат красотата на 
българския фолклор. Събитието е единствено по рода 
си и събира най-добрите танцьори, певци и 
инструменталисти на една сцена в ритъма на истинска 
българска фолклорна музика. В спектаклите ще се 
включат над 150 души – танцьори, певци и музиканти, 
които ще се надиграват в едно зашеметяващо шоу. 

София, пл. „България”
№ 1
www.ndk.bg

03 май– 19:00 – 
21:00

V концерт от цикъла 
"Човешкият глас" Зала „България” 

КОНЦЕРТ С ТВОРБИ ОТ ПУЧИНИ – БАЩА, СИН И ДЯДО, 
Славил Димитров диригент, Виктор Чучков пиано С 
участието на Национален филхармоничен хор „Св. 
Обретенов” с диригент Славил Димитров ПУЧИНИ 
Меса в три гласа Концерт за пиано „Меса ди Глория“

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

04 май– 19:00

КОНЦЕРТ НА „СИМФОНИЕТА 
СОФИЯ“ 

Централен военен клуб Гергьовден – Ден на храбростта и Празник на 
Българската Армия
Диригент - Св. Симеонов

София, бул. „Цар 
Освоб
одите
л” №7

www.militaryclubs.bg
www.iki-nadejda.cim

http://www.dksredets.com/
http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.militaryclubs.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.ndk.bg/
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04 май– 19:00 – Кралете на валса Камерна Зала „България” Камерен оркестър „П.Хаджиев” В програмата: Щраус, 
Чайковски, Брамс, Калман,

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

04 май – 20:00 Рок
ROGER WATERS

Зала „Арена Армеец”
Riger Waters се завръща в Европа през 2018 година с
новото си забележително турне „Us + Them", в което
ще представи, както най-великите хитове на Pink Fliyd,
така  и  нови  песни.Шоуто  ще  бъде  неповторимо,
грандиозно и спиращо дъха, както всички до сега.

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

05 - 06 май Колоездене „Купа Долчини" Зала „Арена Армеец”

София,  бул.  „Асен
Йорданов“№  1  (4-ти
километър
www.arenaarmeec.cim
www.sifa2018.bg

07 май –
13 май 
2018

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА
АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ
ЗЛАТЕН КУКЕР – СОФИЯ Различни локации в града

9-то  издание.  МЕЖДУНАРДОНИЯТ  ФЕСТИВАЛ  НА
АНИМАЦИОННИЯ  ФИЛМ  (МФАФ)  ЗЛАТЕН  КУКЕР  –
СОФИЯ, страртира дейността си през октомври 2010 г.
в  София  и  е  първият  фестивал  на  изкуството  на
анимационните  филми  в  България  от  новия  век.
Провежда се всяка пролет през май и е едно от най-
атрактивните културни събития в България!
Фестивалът представя специална селекция от над 400
анимационни филма създадени през последните две
години,  панорами  на  известни  творци  и  отделна
програма  за  децата.  За  любителите  и
професионалистите  в  анимацията  се  провеждат
майсторски класове, семинари, изложби и творчески
работилници.

София, 
www.animatinfest-
bg.eu

07 май– 18:00 Концерт на КА "Софийски 
солисти"

Софийска градска 
художествена галерия

Диригент Пламен  Джуров
Солисти:
Деница Димитрова –арфа, Иван Пенчев - цигулка
Програма: Лудвиг Шпор  - Концерт за арфа, 
цигулка и оркестър //премиера//

София, ул. "Ген. Гурко"
1
www.sghg.bg
www.iki-

krasn

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.animationfest-bg.eu/
http://www.animationfest-bg.eu/
http://www.sghg.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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 Бетовен - Квартет оп. 95
Вход с билети от касата на СГХГ

iseli.
cim

07 май– 19:00 „Музиката на Европа“: 
Холандия Зала „България”

Анжела Тошева - пиано
Творби от Тон де Леу, Тео Льовенди,  Мaртин Падинг, 
Вилем Йетс, Родерик де Ман
"Музиката на Европа" се реализира с финансовата 
подкрепа на програма "Културна програма за 
Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален фонд 
"Култура".

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie
.bg
www.eu2018bg.bg//

07 май– 18:00

КОНЦЕРТ НА КА „СОФИЙСКИ 
СОЛИСТИ” Софийска градска 

художествена галерия

Диригент Пламен  Джуров
Солисти: Деница Димитрова –арфа, Иван Пенчев - 
цигулка
Програма: Лудвиг Шпор - Концерт за арфа, цигулка и 
оркестър //премиера//
Бетовен - Квартет оп. 95
Вход с билети от касата на СГХГ

София, ул. „ген. Гурко“
1,

07 май– 19:00 – 
21:00

Български поп и рок хитове с 
Мария Илиева 

Зала „България” Концерт на Национален филхармоничен хор 
„Светослав Обретенов“ Диригент: Славил Димитров 
Солист: Мария Илиева В програмата: Хитове от 
българската поп музика Цикъл „Хор-Поп-Рок“ IV – 
Български поп и рок хитове

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

08 май– 20:00 Деси Добрева - Концерт-
спектакъл Лудо Младо НДК, Зала 1

Деси Добрева такава каквато не сте виждали досега 
заедно с най-добрите - трупата на Нешка Робева, брас-
бенда на Мишо Йосифов, Стоян Янкулов-Стунджи, 
Косьо Цеков (ФСБ), Нено Илиев, водещи фолклорни 
виртуози, народен хор, духов оркестър… и в уникална 
смесица на стилове, събрана в неповторим 
музикално-танцов спектакъл!

София, пл. „България”
№ 1
www.ndk.bg

09 май– 18:00 ДЕНЯТ НА ЕВРОПА
Ларго 

Концерт на КА "Софийски солисти"
„Музика от Европа”
С  участието  на  хор  „Васил   Арнаудов”  с  диригент
Теодора Павлович
Диригент Пламен  Джуров

София, Ларго
www  .  iki  -  

krasn
iseli  .  
cim

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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Солисти: Деница  Димитрова  –арфа,  Иван
Пенчев - цигулка
Програма: произведения  на  европейски
композитори от различни епохи
Вход свободен

09 май– 19:00 КОНЦЕРТ НА „СИМФОНИЕТА 
СОФИЯ”

Зала „България” 
Съвместно с Нишки симфоничен оркестър и с НХК „Св. 
Обретенов“,  дир. на хора - Сл. Димитров, Диригент – 
Св. Симеонов
Л. ван Бетовен – Симфония № 9 
Изложба на художника ВЕРДЕ - "Молитва"

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie
.bg
www.iki-nadejda.cim

09 май – 20:30 Поп
FOREIGNER

Зала „Арена Армеец”
Рок иконите ще разтърсят публиката с епично шоу в
Деня на Европа – 9 май. Грандиозното събитие е част
от  световното  турне  на  легендарните  музиканти  по
повод 40-годишния им юбилей. По време на паметния
концерт  българските  фенове  ще  чуят  всички  вечни
класики на любимата си група.
Рок  величията  са  подготвили още една  изненада  за
многобройните  си  верни  фенове  –  40  хита  за  40
години  на  сцена,  събрани  в  специален  едноименен
албум

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

10 май – 10 юни 
09:00 – 17:00

Хартиен арт фест НДК Проект, който ще покаже дълбоките връзки на 
България с редица култури по света, чрез изкуството, 
въплъщаващо истории, митове, легенди, мистерии, 
спомени и архeтипи. Eкспозицията включва 
съвременни произведения в които са вложени 
елементи, символи, текстови и изобразителни 
фрагменти от реални артефакти от различни времеви 
периоди на нашата история и от културното 
наследство на България. В някои от тях ще са вписани 
древни текстове, извадки от първите книжни находки 
по нашите земи,  графити и скални изображения от 
неолитa до Средновековието, манускрипти и 
евангелия, каменни изображения и статуи, релефи и 

София, пл. „България”
№ 1
www.ndk.bg
www.eu2018bg.bg//

http://www.oki-nadejda.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.arenaarmeec.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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съкровища.

10 май – 20:00

AMORE
Балет
Светлана  Захарова  в  балет
"Amore"

НДК, Зала 1

Премиера на новия изключително интересен и 
оригинален спектакъл, реализиран благодарение на 
суперзвездата на руския балет и „Болшой Театър“ - 
Светлана Захарова. Идеята обединява три 
произведения от три различни хореографа, като на 
прима балерината ще партнират трима талантливи 
танцьори от „Болшой театър“. Абсолютно различни 
като музикален съпровод, хореография и настроение, 
всички тези представления са свързани в едно – 
думата "Amire" (любов).

София, пл. „България”
№ 1
www.ndk.bg

10 май – 19:00 – 
21:00

III концерт от цикъла "Големите
симфонии II" Зала „България” 

Саша Гьотцел диригент Йовчо Крушев пиано БЕТОВЕН 
Концерт за пиано и оркестър №1 БЕТОВЕН Фантазия за
пиано, хор и оркестър БРУКНЕР Симфония №4

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

10 май
цял ден

София2018  гостува  в  Банкя,
спортен фест Централен площад Банкя

Банкя
www.sifa2018.bg

11 май – 19:00 – 
21:00 Концерт  "България и Европа" Камерна Зала „България” 

Вокален състав ИМПРЕСИЯ Янко Маринов, клавирен 
съпровод В програмата: произведения, посветени на 
природата и Земята

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

11 май – 19:00 – 
21:00

Концерт  на  Симфоничен
оркестър на БНР 

Зала „България” Билети на касите на Рекламно-информационния 
център на БНР (бул. „Драган Цанков“ 4) и на „Кантус 
Фирмус“ в зала „България“

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

12 - 13 май
цял ден Волейболен фестивал ж.к. Люлин

София, ж.к. Люлин
www.sifa2018.bg

12 май – 17:00 ПРАЗНИЧЕН  МУЛТИЖАНРОВ
СПЕКТАКЪЛ  НА  ОКИ  ДК
"СРЕДЕЦ"  -  "ЦВЕТОВЕТЕ  НА
ЕВРОПА",  посветен  на Деня на

ДЕФИЛЕ с маршрут  - ОКИ 
ДК "Средец" - ул. 
"Кракра", Докторска 
градина, ул. "Сан 

Участващи колективи: Танцов ансамбъл "Средец", 
Балетна школа "Маша Илиева", Студио за модерен 
балет "Киви", Вокална студия "Дъга", Клуб по спортни 
танци "Средец", К-поп изпълнители, Детска танцова 

София, 
www.dksredets.cim

http://www.dksredets.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.ndk.bg/
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Европа.

Стефано", подлеза на 
"Царигррадско шосе", до 
Борисова градина - Лятна 
естрада. 
17.00 ч., Лятна естрада в 
Борисова градина -  

група "Алиса", анимация на Атракционен клуб "Найа"
Вход свободен

13 май – 19:00 – 
21:00

Юбилеен  концерт  на  Ангел
Станков  В  програмата:
ВИЕНЯВСКИ

Зала „България” В програмата: ВИЕНЯВСКИ София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie
.bg

13 май –16 май XV  СВЕТОВНО  ТРИЕНАЛЕ  НА
АРХИТЕКТУРАТАИНТЕРАРХ 2018

Университет  по
Архитектура, Строителство
и Геодезия (УАСГ)

Официално откриване: 13 май, 15:00 ч, Аула Максима, 
УАСГ, София
Едно от най-важните събития за архитектурната 
общност за 2018 г. Отворен международен форум с 
професионалното участие на архитекти и студенти от 
цял свят, преглед на тенденциите и постиженията в 
съвременната архитектура.
Вход свободен

София, бул. „Христо 
Смирненски” № 1,
http:////iaa-ngi.cim//

14 май – 19:00 – 
21:00

Камерен  цикъл  „Музиката  на
Европа“ - Великобритания Каямерна Зала „България”

Музиката на ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Квартет Фрош: Негина 
Стоянова, цигулка  Петя Димитрова, цигулка Мария 
Вълчанова, виола Атанас Кръстев, виолончело   В 
програмата: Р. Воон-Уилямс - Струнен квартет №2 Б. 
Бритън - Дивертименти - №2 и №3 Уилям Уолтън -  
Струнен квартет №2 ВХОД СВОБОДЕН
"Музиката на Европа" се реализира с финансовата 
подкрепа на програма "Културна програма за 
Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален фонд 
"Култура".

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie
.bg
www.eu2018bg.bg//

15 май – 20:00 Scott Bradleess  Postmodern
Jukebox

НДК, Зала 1 Ненадминатата ретро сензация Pistmidern Jukebix на
музикалния гений Скот Брадли идва за трети път в 
България! И през 2018 формацията ще атакува 
милионите си почитатели по света с огромно турне с 
нова доза суинг, джаз и кавъри на свеж ретро глас.

София, пл. „България”
№ 1
www.ndk.bg

http://iaa-ngo.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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След множеството бисове и овации след първите две 
гостувания у нас, PistMidern Jukebix се завръщат на 
родна територия след малко повече от една  година. 

15 май – 19:00 – 
21:00 „Отче наш“ - Хоров концерт Зала „България” V. концерт от цикъл "Ортодокс"

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

16 май – 19:00 – 
21:00 Концерт на ТОМАС ХЕМПСЪН Зала „България” 

ЗВЕЗДАТА НА МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА, ТОМАС 
ХЕМПСЪН ПРЕДСТАВЯ: aрии и увертюти из опери и 
оперети на:
МОЦАРТ, ГУНО, МАСНЕ, ВЕРДИ, ЛЕХАР, ПОРТЪР и 
БЪРНСТЕЙН
диригент Павел Балев

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

16 май – 19:00 – 
21:00

Концерт на камерен ансамбъл „
Арс Музика“ Камерна Зала „България” 

Камерен ансамбъл „ Арс Музика“ Велика Цонкова 
цигулка В програмата: „Il cimenti dell Acminia e dell 
ineeciine“ 12 концерта опус 8 Интегрално изпълнение

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

16 — 18 май
БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ
Хуманна и дентална медицина Интер Експо Център

Международна изложба за най-доброто и новото в 
медицината. Поколения лекари и дентални лекари 
обменят знания, опит и нововъведенията в 
медицинската практика. БУЛМЕДИКА//БУЛДЕНТАЛ 
2018 ще демонстрира новите възможности, 
уникалните постижения и успешни практики на 
специалисти от медицинската общност по света.

София, 
http:////bulmedica.bg//bg

17 май – 19:00 – 
21:00

IV  концерт  от  цикъла  "Руски
приказки II" Зала „България” 

Найден Тодоров диригент Юрий Башмет виола С 
участието на Национален филхармоничен хор „Св. 
Обретенов” с диригент Славил Димитров КАНЧЕЛИ 
„Стикс“ за виола, хор и оркестър ЧАЙКОВСКИ 
Симфония №5

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

18 май „Българският  принос  в
опазването  на  световното
културно  наследство”  –
фотоизложба  с  паметници  на
ЮНЕСКО в България

Национален исторически 
музей

Oткриване 18 май 2018 г. София, ул. „Витошко 
лале“ 16
www  .  histirymuseum.i  
rg//bg

http://www.bulmedica.bg/
http://www.historymuseum.org/bg
http://www.historymuseum.org/bg
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://bulmedica.bg/bg
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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18 май – 19:30 – 
21:30

Концерт на Музикална агенция
"Кантус фирмус" Зала „България” 

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

19 май Европейска  нощ  на  музеите  –
19 май Галерии и музеи в София

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.

София, Галерии и 
музеи 

19  май – 19:00 КОНЦЕРТ НА ТА "ЗДРАВЕЦ" В метростанция "Сердика" Вход свободен

София,  метростанция
"Сердика"
www  .  dksredets  .  cim  

19  май – 20:00 КАМЕН  ДОНЕВ  ПРЕДСТАВЯ
"МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ" НДК, Зала 1 Концерт - спектакъл

София, пл. „България”
№ 1
www.ndk.bg

19 - 20 май Европейска  купа  по  спортно
катерене за юноши и девойки 

Уолтопия Катерачен 
център

София, бул. 
„Цариградско шосе“ 
111V,
www  .walltipiaclimbing  
center.eu

www.sifa2018.bg

19 - 20 май
Юбилеен  тенис  турнир

„Лидерите“  спортен комплекс „Дема“

София, 

www.sifa2018.bg

19 май Спортът  –  модерен  живот,
фестивал в Панчарево Панчарево

София, Панчарево

www.sifa2018.bg

http://www.dksredets.com/
http://www.walltopiaclimbingcenter.eu/
http://www.walltopiaclimbingcenter.eu/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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20  май – 19:00 – 
21:00

IV.  концерт  от  цикъла
"Солистите  на  Софийска
филхармония" 

Зала „България” 
Мартин Пантелеев, диригент Калина Христова, 
цигулка РУМЕН БОЯДЖИЕВ-син Концерт за цигулка и 
оркестър МОЦАРТ Симфония Ni. 41 „Юпитер“

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

21  май – 19:00 „Музиката на Европа“: Полша Камерна Зала „България” 

Магдалена Лисак – пиано
Творби от Фр. Шопен, П. Микйeтин, К. Шимановски, Д. 
Пшибилски.
"Музиката на Европа" се реализира с финансовата 
подкрепа на програма "Културна програма за 
Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален фонд 
"Култура".

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie
.bg
www.eu2018bg.bg//

22 – 27   май Пролетен базар на книгата
22 - 27 МАЙ – ВЕРОЯТНА ПРОМЯНА В ДАТИТЕ И 
ЛОКАЦИЯТА - няма да е в НДК//, организатор: 
Сдружение Асоциация „Българска книга

София, 

22  май – 19:00 – 
21:00 V. концерт от цикъла " Епохи" Камерна Зала „България” 

Концертен цикъл “Епохи“ Жанета Стегарева, сопран 
Петя Петрова, мецосопран Ивайло Донков, тенор 
Георги Димитров, баритон Галина Апостолова, пиано В
програмата: Г. Спасов, П. Хаджиев, Т. Попов, Ст. Илиев,
Д. Томов

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

23  май – 19:00 – 
21:00 Софийски музикални седмици Зала „България” ОТКРИВАНЕ Марк Кадин, диригент

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

24 май
Ден на българската просвета и
култура  и  на  славянската
писменост 

25  май – 19:00 – 
21:00

Концерт  на  Симфоничен
оркестър на БНР Зала „България” 

Билети на касите на Рекламно-информационния 
център на БНР (бул. „Драган Цанков“ 4) и на „Кантус 
Фирмус“ в зала „България“

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

26 май – 19:00 ЗОРБА ГЪРКЪТ 
 Софийска опера и балет

Балет от Микис Теодоракис 
Сцена: Голяма сцена

София, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” №30

http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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Времетраене 2:00
Антракти 1

www.iperasifa.bg

27 май – 16:00 КАРМЕН, РАПСОДИЯ В СИНЬО -  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.iperasifa.bg

27  май – 19:00 – 
21:00 Фортисимо Фамилия Зала „България” 

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

27  май – 19:00 – 
21:00 Концерт - Клавирно дуо Камерна Зала „България” 

Клавирно дуо Виктория Василенко// Сергей Редкин В 
програмата: С. Прокофиев// М. Плетньов, Й. Брамс

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

28 май – 19:00 „Музиката на Европа“: Унгария Камерна Зала „България” 

Кварто квартет
Духов квинтет на Софийската филхармония.
"Музиката на Европа" се реализира с финансовата 
подкрепа на програма "Културна програма за 
Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018" на Национален фонд 
"Култура".

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie
.bg
www.eu2018bg.bg//

29  май – 19:00 – 
21:00

Съвместен  концерт  на  Духов
Квинтет  към  Софийската
Филхармония  с  "QUARTO”
Квартет Камерна Зала „България”

Кремена Ачева, флейта Валентин Методиев, обой 
Михаил Живков, кларинет Мартин Стоянов, фагот 
Красимир Костадинов, валдхорна В програмата: Ф. 
Фаркаш – "Антични танци" Д. Лигети – Шест Багатели

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

29  май – 19:00 Концерт  на  КА  "Софийски
солисти"

Зала „България” Диригент Пламен  Джуров
Солисти - Красимир Щерев – акордеон

Георги  Василев - китара
Програма : Григ - Квартет 
АсторПиацола- Концерт за китара и акордеон
Вход с билети

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie
.bg
www.iki-

krasn

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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iseli.
cim

30  май – 19:30 – 
21:30

CINEMA  VIOLINO  (концерт  с
филмова музика със  солираща
цигулка)  Музикална  агенция
"Кантус фирмус"

Зала „България” 

Оркестър на Класик ФМ радио
Солист: КАТЯ ПОПОВ (цигулка)
концертмайстор на HillywiidBiwlOrchestra
Диригент: СКОТ ДЪН (САЩ)
Програма: музика от филмите „Списъкът на Шиндлер“,
„Междузвездни войни“ „Усещане за жена“, „Четири 
сватби и едно погребение“, „Отвъд Африка“ „Убийство
в Ориент Eкспрес“ и др.

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

31  май – 19:00

КОНЦЕРТ НА ДЖАЗ ФОРМАЦИЯ
„СОФИЯ“  И  ВОКАЛНА  СТУДИЯ
„ДЪГА“ пред НТ „Иван Вазов“

Euripe music  
В програмата: Популярни детски песни от известни 
български и чуждестранни композитори 
Вход свободен

София,
www.iki-nadejda.cim

31  май – 19:00 – 
21:00

VI. концерт от цикъла "Обичате
ли Брамс" Зала „България” Хориа Андрeеску, диригент Лия Петрова, цигулка Й. 

БРАМС Концерт за цигулка Л. ВАН БЕТОВЕН Симфония

София, ул. „Аксаков ” 
№ 1 
www.sifaphilharminie

.bg

31 май – 19:00 РИГОЛЕТО  Софийска опера и балет

Опера от Джузепе Верди 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:00
Антракти 1

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

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. *Основно трасе 5kmrun се намира в София, 
Южен Парк. Стартът и финалът са на централната алея 
пред паметника с птиците.

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
http://www.sofiaphilharmonie.bg/
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ЮНИ
JUNE

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

23  март  –  27
октомври 2018 г

Временна  изложба  „Болести  и
лечение през вековете“

Национален антропологичен 
музей при Институт по 
експериментална морфология, 
патология и антропология с 
музей – 
БАН

В    изложбата ще бъдат представени 
медицински и козметични 
инструменти, открити при 
проучването на термите (банята) в 
античния Деултум и от най-ранния 
„Юженнекропол“, в който са 
погребани едни от първите заселили 
се ветерани на VIII Августовлегион, в 
това число лекари, прилагали 
хирургични практики, както и 
лечители, познаващи и практикуващи 
фитотерапията. 
Събитието е  част от официалната 
културна програмана Българското 
председателство на Съвета на 
Европейския съюз и се организира с 
финансовата подкрепа на 
Министерство на културата.

София,  бул.  „Цариградско
шосе“ № 73
facebiik.cim//
NaciinalenAntripiligicenMu
dej

03 май – 
05 август 2018 МЕЖДУ  ТРАДИЦИЯТА  И

МОДЕРИЗМА
ОБРАЗИ  НА  РОДНОТО  В
БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ОТ 20-
ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Столична градска художествена
галерия

Откриване: 2 май, сряда, 18.00 ч.
Изложбата е опит да се представи 
един сегмент от художествения живот
в България  от първата половина на ХХ
век. Експозицията обединява 
произведения, които показват 
различните посоки на 
модернизиране, но същевременно 
отразява продължението на 
традициите от предходните 

София, ул. „ген. Гурко“ 1
www.sghg.bg//

http://www.sghg.bg/
http://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej
http://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej
http://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej


   КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА         2018

десетилетия в младото българско 
изкуство. Фокусът е ориентиран в 
една определена посока – търсене на 
национална идентичност и 
изграждане на образи, въплъщаващи 
тази идея.

03 май  -  05 август

Fluca  -  австрийски  културен
павилион.  Програма  София
2018

САМСИ  (Софийски  арсенал  -
музей за съвременно изкуство),
в  градинката  Кристал,  на
площад  Света  Неделя  и  пред
Народния театър.

Проектът Fluca -  австрийски културен
павилион,  е  иновативен  проект  за
мобилна културна сцена на фондация
“Отворени изкуства” и Посолството на
република Австрия в България. FLUCA
ПРИСТИГА В СОФИЯ 2018!
Австрийският  културен  павилион  ще
бъде  поставен  до  САМСИ  (Софийски
арсенал  -  музей  за  съвременно
изкуство),  в  градинката  Кристал,  на
площад  Света  Неделя  и  пред
Народния театър.
Програмата му ще включва изложби,
пърформънси,  дискусии,  концерти  и
партита  на  артисти  от  България,
Австрия,  Израел,  Западните  Балкани,
Германия,  Франция,  Швеция,
Швейцария и САЩ.
FLUCА локации и дати: 
2 юни – 30 юни: градинка „Кристал“
1 юли – 20 юли: площад „Св. Неделя“
21  юли  –  5  август:  площад  пред
Народен театър „Иван Вазов“

София,
www.facebiik.cim//
FLUCAAustrianCulturalPaeilii
n//

17 – 03 септември 
"В  зората  на  европейската
цивилизация:  Слатина-София
на 8 хиляди години" (изложба)
РЕГИОНАЛЕН

Регионалния  исторически
музей – София

Изложбата дава обилна информация,
както  за  начина  на  живот  на
обитателите  на  праисторическото
селище,  така  и  за  историята  на
проучванията.  В  експозицията  са
представени чрез  находки  над  десет
праисторически  къщи,  разкрити  и
проучени на терен. Те са от различни

София, площад Бански 1
www.sifahistirymuseum.bg//
bg//

http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/
http://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/
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етапи  на  обитаване  на
раннонеолитното  селище,  което  се
датира  в  периода  от  края  на  VII  до
първата  половина  на  VI  хил.  пр.  Хр.
Сред  включените  в  изложбата
експонати  фигурират:  керамични
съдове,  включително  бялорисувана
керамика,  култови  масички,  тежести
за стан, фрагменти от антропоморфни
съдове, антропоморфни и зооморфни
фигурки,  костени  инструменти  и
амулети, предмети изработени от рог,
каменни сечива , брадви. 
 Временната  експозиция  се
организира  от  Регионалния
исторически  музей  –  София  в
партньорство  с  Националния
археологически  институт  с  музей  на
БАН

01 - 17 юни 

ВОДНА КУЛА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ,
2018

Различни локации

Водна  Кула  Творческа  Резиденция
2018  –  „Социално  развитие  чрез
творчески практики“?
Форматът  на  творческа  резиденция
№2  e  краткосрочно  пребиваване  –
творчески престой в периода 1-17 юни
2018 г. на международни и български
участници  –  съвременни
практикуващи  артисти.  По време на
двуседмичния  им  престой  в  София,
участниците  ще  бъдат  настанени  в
споделено  жилище  и  ще  развиват
проектите  си  на  място  (site-specifc
wirk)  според  избраните  от  тях
локации. Партньори на резиденцията
са  галерия  „Аросита“  и  лаборатория
„Българска  роза“.  Благотворително
издание.

София,
www.  watertiwerartfest.cim  

http://www.watertowerartfest.com/
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01  юни   –  09:00 –
17:00 Детски панаир Градска градина

Еднодневна разнообразна програма 
от ателиета и игри със свободен 
достъп, които дават възможност на 
децата да се докоснат до света на 
творчеството, културата, 
образованието и спорта, под формата 
на арт ателиета, спортни състезания, 
спектакли, танци, много музика и 
игри.

София,
www.  eu2018bg.bg  
www.easyartbg.cim

01 юни 
11:00 - 21:00

Социален  Цирк  и  Mини  Арт
фест 8

В  пространството около НДК,
парк Север, район Надежда
бул. Витоша, НДК

Фестивал за съвременно цирково 
изкуство и мултижанрова платформа 
за съвременни изкуства. Фокусът тази 
година е социален цирк и социално-
артистични проекти. МАФ е градски 
фестивал, чиято философия е да 
превръща обикновените места и 
ситуации в необикновени.
1  юни, 11:00,  в  пространството около
НДК - демонстрации  по цирково 
изкуство  на деца и младежи от 
социални домове в район Надежда, 
гости от чужбина.
1 юни, 16:00 - 18:00, парк Север, 
район Надежда - международен 
цирков спектакъл Мини Арт Фест 8.
19:00 - 21:00, бул. Витоша, НДК - 
представление с участие на деца от 
социални домове.
Вход свободен.
Събитието във Фейсбук: 
https:////www.facebiik.cim//eeents//171
471050277629//

София,
www.  eu2018bg.bg  

01 юни 
12:00 - 14:00

Linkage  -  съвременна  танцова
платформа Парк "Заимов"

Целта е да разшири разнообразието в 
танцовата сцена в София. Всички 
обучения се провеждат като уъркшоп, 
със свободен достъп и в Интернет. По 

София,
www.  eu2018bg.bg  

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.easyartbg.com/
http://www.eu2018bg.bg/
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този начин платформата предлага 
максимално отворена естетическа 
концепция, лесна за припознаване от 
целевите аудитории. Вход свiбiден.

01 юни  – 19:00 ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН  Софийска опера и балет

Опера от Пьотр Илич Чайковски 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене: 3:15
Антракт 2

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

01 юни Тържествено честване на деня 
на детето. 

Национален музей "Земята и 
хората" Изложба на детски  рисунки и концерт

„Мъдростта на народа ни”

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

01 юни Празник за децата – 1юни Пред ОКИ„Надежда“, 

София, бул.”Ломско шосе” 
№2

www.iki-nadejda.cim

01 юни 1 юни, ДЕН НА ДЕТЕТО
 София,  Концертна  зала  ДК
"Искър"

10 ч., парк "Езерото"
БАЗАР на Творците на жълтите павета
11 ч., Концертна зала ДК "Искър"
"ФАНТАСТИЧНОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО 
ОЗ"
Детски анимационен филм, озвучен 
на български
Вход свободен
17 ч., парк "Езерото"
ДЕТСКИ ПРАЗНИК с игри, песни, танци,
рисунки върху лице и асфалт, 
оцветяване на фигурки, моделиращи 
балони
Съвместно с Районна администрация 
"Искър"

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

http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://earthandman.org/
http://www.operasofia.bg/
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01 юни - цял ден 
Най-голямото знаме – опит за 
Рекорд на Гинес

Национален  стадион  „Васил
Левски”

София,  бул.  „Евлоги  и
Христо Георгиеви“ № 38
www.  sifa2018.bg  

01 юни  - 

Цветята на България 

Зала „Арена Армеец” Детски турнир по художествена 
гимнастикав зала Армеец  

София,  бул.  „Асен
Йорданов“№  1  (4-ти
километър
www.arenaarmeecsifa.cim
www.  sifa2018.bg  

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

02 юни 
11:30 – 12:30

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

Паметника на Христо Ботев в 
Борисовата градина

Тържествена церемония, посветена 
на годишнината от гибелта на 
българския революционер и в памет 
на героите, загинали за свободата и 
независимостта на България.

София,
www.  eu2018bg.bg  

02 юни - цял ден   NNKids Run детско бягане Южен парк
София, Южен парк
www.  sifa2018.bg  

02 – 03 юни  2-3 юни: София спортува Борисова градина под 
Братската могила

София, Борисова градина
www.  sifa2018.bg  

02 юни  – 19:00
ДОН КИХОТ 

 Софийска опера и балет

Балет по музика на Лудвиг Минкус 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене - 2:30
Антракти - 1

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

Съвместно  с  детския  филхармоничен София, ул. „Аксаков ” № 1 

http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.operasofia.bg/
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03 юни  – 11:00 „Симфониета „София” Зала „България” хор към НФХ „Св.Обретенов“
Диригент - Св. Симеонов

www.  sifaphilharminic.cim  
www.iki-nadejda.cim

3 юни - 19:00 Софийска филхармония и НБУ Зала „България”
Концерт  с  ученици  на  Райна
Кабаиванска.  Голямата  оперна
актриса  представя  трима  от  най-
изявените  си  ученици  в  ексклузивен
концерт  със  Софийската
филхармония.  Андреа  Карѐ,  Давиде
Риу  и  Рейналдо  Дроз  са  сред  най-
обещаващите  тенори,  обучавани  в
майсторските класове на Кабаиванска
в Нов български университет. 
Диригент:  Найден  Тодоров  
Програма: арии и дуети от опери  
С  участието  на  Национален
филхармоничен  хор  „Светослав
Обретенов“  с  диригент  Славил
Димитров

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  

03 юни  – 16:00 ЖИЗЕЛ  Софийска опера и балет

Балет по музика на Адолф Адам 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:30
Антракти 1

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

04 юни  – 19:00 „Музиката на Европа“: Италия Камерна зала
„България”

Матео Андри – пиано
Творби от италиански композитори
„Музиката  на  Европа“  включва  28
концерта с музиката на 28-те страни-
членки  на  Европейския  съюз.  Те  ще
бъдат  представени  от  водещи
български  музиканти,  студенти  от
Националната музикална академия и
музиканти  от  някои  от  страните-
членки на ЕС.
Концертите  ще  се  състоят  всеки

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  

www.  eu2018bg.bg  

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
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понеделник от 19:00 часа от януари до
юни  2018  г.  в  концертен  комплекс
„България“. 
Времевият  отрязък  съответства  на
Българското  председателство  на
съвета на ЕС. При избора на датите на
концертите  сме  имали  предвид  и
националните  празници на  страните-
членки на ЕС.

04 юни – 19 юни
19:00 – 22.00

Световен театър в София

Национален дворец на 
културата, Народен театър 
"Иван Вазов"

Гостуват  чужди  театрални  и  танцови
трупи  от  Германия,  Франция,  Чехия,
Италия, Словения на сцените на НДК и
Народния  театър.  Организират  се
работни срещи с публиката и студенти
по  изкуствата,  прожекции  и
критически дебати.
Част  от  Културния  календар  на
Столична община за 2018 
4 юни, 19:00,  Национален дворец на
културата,   Театър  Азарян,  Хаканай,
Компания  Адриен  М.  &  Клер  Б.   от
Лион, Франция;
8 юни, 19:00, Национален дворец на
културата,  Театър  Азарян,  Чирчео,
Френски  национален  театър  за  танц
Шайо – Париж, Франция; Le Supplici –
Болоня,  Италия  |  Kinkaleri  –  Болоня,
Италия;
18 и 19 юни, 19:00,  Народен театър
Иван Вазов, Власт и съпротива, Театър
Хановер – Германия.

София,
www.  eu2018bg.bg  

w  ww.eiafest.irg  
www.new.natinaltheatre.bg

04 - 18 юни  
Галерии на открито - 
UrbanSummit  част  от
Webit.Fesitval

Градина Кристал
Изложба Уебит

София, 
www.  artsifa.bg  

http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.artsofia.bg/
http://www.viafest.org/
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05 юни Световен  ден  на  околната
среда

05 юни Концерт на струнен квартет 
"Големинов"

Софийска градска 
художествена галерия

Програма: Н. Паганини - Гранд 
квартет, Д. Верди - струнен квартет.
Вход с билети.
Част от културния календар на ДК ОКИ
Красно село.

София,
www.  eu2018bg.bg  
www.iki-krasniseli.cim

05 юни - 06 юни Столица Литература 2018 Софийска градска 
художествена галерия

Десето издание на 
СтолицаЛитература. Програмата ще 
събере американски писатели, 
живеещи в Европа, европейски 
писатели, живеещи в САЩ и разбира 
се европейски писатели, живеещи в 
Европа. Всички те ще бъдат въвлечени
в разговор за бъдещето на Европа. 
Поводът е Българското 
председателство на Съвета на ЕС и 
променяща се Европа.
5 юни, 16:00 - 18:00, Градска градина -
Литературен шахмат - на български и 
английски език. Вход свободен.
19:00-21:00, СГХГ, Европа: 
Преосмисляне - Международна 
литературна дискусия, на български и 
английски език. Вход свободен.
6 юни, 19:00:21:00, Градска градина - 
Ах, тази литература - Международен 
литературен пърформанс и джаз, на 
български и английски език. Вход 
свободен.

София,
www.  eu2018bg.bg  

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
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05 юни - 19:00 Лучия ди Ламермур Народен театър „Иван Вазов”

Държавна опера-Стара Загора гостува 
на 5 юни за втори път на сцената на 
Народния театър „Иван Вазов“ в 
София.
  „Лучия ди Ламермур“ се нарежда 
сред безспорните белкантови 
образци.
Драматичният сюжет, брилянтната и 
емоционално написана музика, 
красивата мелодика и палитрата от 
неповторими образи привличат 
вниманието и интереса на 
изпълнителите и публиката вече 
повече от 180 години //премиерата на 
операта се е състояла в Неапол през 
1835 година//.

София, ул. Дякон Игнатий №
5
www  .new.natinaltheatre.b  g  

06 юни – 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 
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

www.president.bg//

06 юни
19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ
ОРКЕСТЪР И ТАНЦОВ 
АНСАМБЪЛ "СРЕДЕЦ"

Борисова градина
Лятна естрада

Проявата е част от Календара на 
културните събития на Столична 
община,
посветени на Председателството на 
България на Съвета на Европа
Вход свободен.
Част от културния календар на ДК ОКИ
Средец.

София, Борисова градина
www.  eu2018bg.bg  

www.dksredets.cim

06 юни –
19.00 -21.00 

Джаз  формация  „София“  –
квартет-  Бойчо,  Калин,  Ясен  и
Димитър

Фондация „Елизабет Костова София, 
www.iki-nadejda.cim

http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.president.bg/
http://www.dksredets.com/
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06 - 20 юни – 

Изложба  на  Посолството  на
Германия Мост на влюбените, 

Национален дворец на 
културата

Изложба на открито

София, 
www.  artsifa.bg  

07 юни – 19:00
Софийска филхармония

Зала „България” Диригент: Найден Тодоров
Солисти:  Мила  Георгиева  –  цигулка,
Мария  Цветкова  –  сопран,  Олга
Михайлова  Динова  –  мецосопран,
Михаил  Михайлов  -  тенор,  Пламен
Кумпиков - бас
С  участието  на  Национален
филхармоничен  хор  „Светослав
Обретенов“,  с  диригент  на  хора
Славил Димитров 
Феликс  Менделсон  –  Концерт  за
цигулка в ми минор
Карл Дженкинс –  Меса за мир
Цикъл „Човешкият глас“

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  

08 и 09 юни – 19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

Борисова градина Съвместно със Столична община – 
дирекция "Култура"

София, Борисова градина
www.dk-iskar.cim

08 - 10 юни 

VII Национална конференция с
международно  участие
“Mорфологични дни”

Национален антропологичен 
музей при Институт по 
експериментална морфология, 
патология и антропология с 
музей – 
БАН

Научната тематика обхваща всички 
раздели на анатомията, хистологията, 
цитологията, ембриологията, 
патологията и антропологията.

София,  бул.  „Цариградско
шосе“ № 73
www.iempam.bas.bg

08 юни – 18:30
„Симфониета „София“  

Диригент Иван Филев
ОКИ„Надежда“,  Концертна
зала

София, бул.”Ломско шосе” 
№2

www.iki-nadejda.cim

http://www.dk-iskar.com/
http://www.iempam.bas.bg/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.artsofia.bg/
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08  и 09 юни  – 19:00
10 юни  – 16:00

АИДА 
 Софийска опера и балет

Опера от Джузепе Верди 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:15
Антракти 1

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

09 юни 
 11:00 – 13:00

"Вихрогон" Ларгото Детско утро, Театър Сириус. 
Една история за един кон-вихрогон, за
едно  забравено  село  с  последните
баба  и  дядо  останали  в  него.  На
френски език. Вход свободен.

София,
www.  eu2018bg.bg  

09 юни 
09:00 – 17:00
 

Форум  за  популярна  наука
Rato

Sifa Eeent Center, Paradise Mall Rati  е  първият  проект  на
неправителствената  организация
“Еволюционен поглед“. Целта на Rati
е да покаже красотата,  мистерията и
вдъхновението, които науката създава
в  света  около  нас  като  говори  за
научни теми на прост език. Четирима
лектори  представят  на  сцената
различни  теми  на  науката  и
скептичното мислене.
Вход с билети.

София,
www.  eu2018bg.bg  
http:////rati.bg//firum2018//

09 юни -  цял ден   Финал  на  детски  игри
„Атлетиката търси таланти“ 

Национален  стадион  „Васил
Левски”

София,  бул.  „Евлоги  и
Христо Георгиеви“ № 38
www.  sifa2018.bg  

10 юни 
17:00 – 18:30 CARNIVAL-CONTACT 2018

Парк "100 години София" Осем  безплатни  карнавални
лаборатории  за  деца//младежи,  два
интерактивни  огнени  хепънинга,
финален  пърформанс  -  реализирани
от  международен  екип  през  май  -
септември  2018  в  различни  паркове
на София.
27 май, 17:00 - 18:30,  парк Заимов
10  юни, 17:00  -  18:30,   парк  100
години София, ж.к. Младост 2

София,
www.  eu2018bg.bg  

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://ratio.bg/forum2018/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.operasofia.bg/
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24  юни, 17:00 - 18:30,  парк Заимов

10 юни – 19:00 Софийска филхармония Зала „България”
Концерт  със  солисти  -  изявени
студенти  на  НМА   „Проф.  П.
Владигеров“
Диригент: Ивайло Кринчев

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  

11 юни – 19:00 „Музиката на Европа“: Белгия Камерна зала
„България”

Филип Раскин - пиано

Джаки Ксиао - цигулка

Творби на Ж. Абсил, Й. Изаи, Ц. Франк,
Ф. Раскин

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  

www.  eu2018bg.bg  

11 - 25 юни  Галерии на открито - 
Изложба  Уебит,  UrbanSummit
част от Webit.Fesitval.

Градска градина пред Народен
театър „Иван Вазов” Изложба Уебитфестивал

София, 
www.  artsifa.bg  

11 юни – 19:00 КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ
 ОКИ„Искър” - концертна зала

На преподаватели и студенти от 
специалност "Съвременна 
хореография"
на ЮЗУ "Неофит Рилски" – 
Благоевград
Вход свободен

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

12 юни - цял ден   Футболен  турнир  Район  Нови
Искър с участието на районите
около Северната тангента Район Нови Искър

Нови Искър
www.  sifa2018.bg  

12 юни – 20:00 IMANY
НДК, Зала 1 Чаровната и талантлива поп-соул 

звезда IMANY се завръща у нас с 
уникалния си бенд и грандиозно шоу. 
Кадифеният глас и искреното 
присъствие бързо и съвсем естествено
я превърнаха в любимка на публиката 
не само у нас, но и по света. 
Доказателство за това са напълно 
разпродадените и концерти и 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
http://www.artsofia.bg/
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платиненият статус, който още 
първият и албум The Shape if a Briken
Heart придоби в редица европейски 
държави.

13 юни – 19:00 Годишен  концерт  на  съставите
при  Националния
филхармоничен хор

Зала „България” Национален  филхармоничен  хор
„Светослав Обретенов“
Детски филхармоничен хор
Вокална формация Bella Vice 
Вокален ансамбъл „Славяни“
Вокален състав „Импресия“ 
Продукция на Софийска филхармония

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  

13 юни – 19:00 Щрайхисимо 2018 Камерна зала "България" Щрайхисимо  2018  е  иновативен
музикален проект, който на базата на
позната и стандартна форма, каквато
е  концертът,  предлага  начин  за
допълване  на  културния  живот  на
столицата  и  дава  възможност  за
новаторска интерпретация на познати
и традиционни ценности в областта на
музикалното  изкуство.  Камерното
музициране,  като  своеобразна
творческа  лаборатория  за
композитори и изпълнители, е важна
част от световната музикална култура.
Камерен  ансамбъл  Арс  Музика.
Съвременна  музика,  солист  Велика
Цонкова, цигулка.
Вход с билети и покани.

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  

www.  eu2018bg.bg  

14 юни – 20:00 Младите в джаза – Европейски
музикален фестивал

София Лайв Клуб „МЛАДИТЕ В ДЖАЗА“
Концерт  на  Биг  Бенд  към  катедра
„Поп и джаз изкуство“ от НМА
Ръководител: МИХАИЛ ЙОСИФОВ
Солисти: Велека Цанкова, вокал
Момчил Косев, вокал, китара
Съвместно с Националната музикална
академия “П. Владигеров”

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.  cantusfrmusbg.cim  
www.sifalieeclub.cim

http://www.cantusfirmusbg.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofialiveclub.com/
http://www.ndk.bg/
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14 - 20 юни
цял ден   

Волейбол  Европейско
първенство  за  кадети  –  зала
Арена Армеец  Зала „Арена Армеец”

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

www.  sifa2018.bg  

14 юни – 19:00 Софийска филхармония Зала „България” Диригент: Жан-Бернар Помие
Солист: Инеке Хелигман - пиано
Сергей    Рахманинов  -  Концерти  за
пиано  Ni 1 и 4
Цикъл „Руски приказки II“

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  

15 юни – 19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

Борисова градина Съвместно със Столична община – 
дирекция "Култура"

София, Борисова градина
www.dk-iskar.cim

15 юни – 20:00 Мюзикъл
John  Owen-Jones  +  Live
Orchestra

НДК, Зала 1

Джон Оуен-Джоунс е най- успелият 
британски мюзикълен актьор за 
всички времена. Феноменалният му 
глас и актьорско присъствие бързо 
привличат вниманието на Андрю 
Лойд Уебър и през 2001 година той 
вече става незаменим изпълнител на 
Фантома в световният хит "Фантомът 
на Oперата"(The Phantim Of The 
Opera). Това го превръща в 
единственият британски актьор играл 
двете най-велики мюзикълни роли 
едновременно на Бродуей и на Уест 
Енд, Лондон и то в продължение на 
над 10 години!

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.ndk.bg/
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15 юни 
19:00 - 21:00

Фестивал  "Пиано
Екстраваганца"

Централен  военен  клуб,
Камерна зала България.

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

София,
www.  eu2018bg.bg  
www.piani-

extraeagand
a.cim

15 юни – 30 юни
20:00 Опера в парка 2018

В  парка  на  Националната
военна  академия  "Г.  С.
Раковски"

Чрез  изнасянето  на  продукцията
извън сградата на Софийската опера и
балет, операта осигурява възможност
на  жителите  на  София  да  имат
активен културен живот и през лятото,
а гостите на града – да се насладят на
изкуството.

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

15 юни - 20:00  Опера в парка 2018 -   Лакме 

Парк Военна академия „Г. С. 
Раковски” Опера от Лео Делиб.

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

15 юни – 16 юни 
09:00 – 17:00 CLICK - международна 

кураторска резиденция София

Галерия  Кредо  Бонум,  Гьоте-
институт България

CLICK  -  първата  специализирана
резиденция  за  куратори  в  България.
Цели да привлече утвърдени и млади
международни куратори, които да се
запознаят  с  българската  сцена  за
съвременно  изкуство,  да  изследват
спецификата  й  и  как  тя  се
позиционира в европейски контекст и
да  реализират  изложби  и  публични
събития,  в  които  поставят  в  диалог

София,
www.  eu2018bg.bg  

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.piano-extravaganza.com/
http://www.piano-extravaganza.com/
http://www.piano-extravaganza.com/
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български и европейски автори.
15 юни 
19:00 – 21:00

Спектакъл "Малкият принц" Малък  куклен  театър  СЛОН,
при  големите  котки  в
Софийския зоопарк

Спектакъл,  преплитащ  западната
литературна  класика  с  източното
изкуство  на  водния  куклен  театър.
Ефирната  водна  повърхност,  където
се развива действието е натоварена с
поетична  символика.  Спектакълът
утвърждава  красотата  и  истински
значимите неща в живота. Сценарий,
адаптация и режисура Роза Николова.

София,
www.  eu2018bg.bg  

15 юни 
19:00 – 22:00

Представление "Времеви зони" Ателие Пластелин 10  години  Ателие  Пластелин  и  5
години  Джобен  фестивал.  Премиера
на Ричард III  от У. Шекспир. Участват
Мартин  Ноев,  Явор  Костов  и  Янко
Велков  -  Янец.  Вход  с  билети.
Представлението  ще  се  играе  на
английски език

София,
www.  eu2018bg.bg  

16 юни - 19:00 Концерт  на  КА  „Софийски
солисти”
 

Зала „България”
Диригент Пламен  Джуров
Солисти Красимир Щерев – акордеон,
Георги  Василев - китара
В  програмата  произведения  на
Бокерини,  М.  Големинов  ,  Астор
Пиацола и Григ  

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  
www.iki-krasniseli.cim

16 юни - 18:00 Българското председателството
на ЕС 
Джаз формация „София“
и квартет "Славей" –

Пред Столична градска 
художествена галерия Концерт „Музикално-жанрово

разнообразие за младежта“ 

София, ул. „ген. Гурко“ 1
www.sghg.bg//
www.iki-nadejda.cim

16 юни – 
14:00

Фолклорна  танцова  панорама
2018 в София

НДК, Зала 1 Концерт. Участват: Национално 
училище за танцово изкуство, 
Ансамбъл "София 6", Фолклорен 
ансамбъл "Фолклорика", Академичен 
фолклорен ансамбъл, Фолклорен 
ансамбъл "Граово".
Фолклорна танцова панорама 2018  се
организира от Фондация „Българско 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sghg.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.ndk.bg/
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танцово изкуство”и е поредица от 
концерти в 15 града на България.

16 юни – 
19:00

Фолклорна  танцова  панорама
2018 в София

НДК, Зала 1

Концерт. Участват: Национален 
фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”, 
Студенски ансамбъл „Зорница”, 
Ансамбъл ”Средец”, Танцов ансамбъл
„Кремиковци”, Фолклорен ансамбъл 
„Балкан”.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

16 юни – 
10.00 - 18.00 

Ден на бащата в Националния
военноисторически музей:

Национален 
военноисторически музей

С  вход свободен и многобройни 
атракции в Националния 
военноисторически музей  ще се 
проведе Ден на бащата, посветен на 
специалната връзка между детето и 
бащата. За шеста поредна година в 
началото на лятната ваканция децата 
и техните родители ще могат да се 
забавляват в музея, който ще се 
превърне в арена на увлекателни 
игри, детски смях, подаръци и 
веселие.

София, ул. „Черковна“ 92,
www.militarymuseum.bg

16 юни - 11:00
16 юни - 20:00  

Опера в парка 2018 -   
Детска  програма:  Трите
прасенца - Пепеляшка Парк Военна академия „Г. С. 

Раковски” 
Опера за деца от Александър Райчев.
Опера от Джоакино Росини.

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

17 юни - 11:00
 
 17 юни - 20:00  

Опера в парка 2018 -   
Детска програма: Мечо пух 
Любовен елексир Парк Военна академия „Г. С. 

Раковски” 
Опера за деца от Андрей Дреников.
Опера от Гаетано Доницети.

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.militarymuseum.bg/
http://www.ndk.bg/
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17 юни Постерна изложба за Световния
ден  за  борба  със  сушата  и
опустиняването

Национален музей "Земята и 
хората"

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

18 юни – 19:00 „Музиката  на  Европа“:
Португалия

Камерна зала
„България”

Борислава Танева - пиано
Творби на Серджио Азеведо, Виана да
Мота, Сейксас, Бомтемпо

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  
www.  eu2018bg.bg  

18 юни – 24 юни
09:00 - 17:00

Фестивал  Срещи  на  младото
европейско кино 2018

Място  на  събитието:  Френски
институт, кино Одеон, НАТФИЗ.

Срещи  на  младото  европейско  кино
съчетава  кино  и  образователни
практики,  цели  да  приобщи  най-
младата  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.

София,
www.  eu2018bg.bg  

19юни – 10:04
20 юни – 11:04

Възраждане  Фест  -  финали
градско първенство  в 4 спорта

Комплекс  Спортна  София  зона
Б5

София, Зона Б5
www.  sifa2018.bg  

19 юни Ден  на  Дарителя  -  временна

изложба  „Нови  постъпления”,

връчване  на  свидетелства  на

дарители

Национален музей "Земята и 
хората"

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

20 юни – 03 юли

Изложба  Уебит  фестивал,
UrbanSummit  част  от
Webit.Fesitval

Мост на влюбените, 
Национален дворец на 
културата

Изложба на открито
София, 
www.  artsifa.bg  

http://www.sofia2018.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.artsofia.bg/
http://earthandman.org/
http://earthandman.org/
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21 юни - 20:00 TEХAS НДК, Зала 1

Texas, на които дължим любими 
хитове като Say What Yiu Want, 
Summer Sin и Black Eyed Biy, Inner 
Smile, ще изнесат първото си шоу в 
София. Датата е част от европейската 
обиколка на бандата в подкрепа на 
издадения през миналата година 
албум „Jump in Biard“.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

22 и 23 юни – 19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

Борисова градина Съвместно със Столична община – 
дирекция "Култура"

София, Борисова градина
www.dk-iskar.cim

22 юни 
21:00 - 23:00

Музикален  Фестивал

HippieLandia 2018

Парк на летище "София" Музикален фестивал за иновативна 
музика и дигитална култура, с 
участието на над 30 чуждестранни и 
български музиканти,  J и артисти, 
разположен на четири сцени. 
Нетрадиционното място, 
международната програма и 
съпътстващите дейности създават 
уникално фестивално преживяване, 
което привлича млади хора от 
България и Европа. Провежда се за 
трета поредна година.

София,
www.  eu2018bg.bg  

22 юни
 19:00 Концерт  на  КА  „Софийски

солисти” Централен военен клуб

Солисти:  Деница Димитрова –арфа, 
Иван Пенчев - цигулка
В програмата произведения на Лудвиг
Шпор  - Концерт за арфа, цигулка и 
оркестър //премиера//

София, бул. „Цар 
Освободите
л” №7

www.militaryclubs.bg
www.iki-krasniseli.cim

http://www.oki-krasnoselo.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.militaryclubs.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.ndk.bg/
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22 и 23 юни 20:00, Опера в парка 2018 - Дамата с

камелиите 
Парк Военна академия „Г. С. 
Раковски” 

Балет по музика на Джузепе Верди - 
Серегей Онсов.

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

23 юни - 11:49 - 
24 юни - 10:49

Обиколка на Витоша 100  км –

супермаратон и колоездене по

трасе около Витоша  

Около Витоша
София, Витоша
www.  sifa2018.bg  

23, 24 и 28 юни 
11:00 

Опера в парка 2018 - Детска 
програма: История с патоци, 
мечо и Лиса - Премиера Парк Военна академия „Г. С. 

Раковски” Опера за деца от Георги Костов.

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

23 юни 20:00  Опера в парка 2018 - Жизел
Парк Военна академия „Г. С. 
Раковски” Балет от Адолф Адам.

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

23 юни 20:00  
Опера  в  парка  2018  –  ЗОРБА
ГЪРКЪТ Парк Военна академия „Г. С. 

Раковски” Балет от Микис Теодоракис

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

24 юни 
09:00 - 17:00

София  поетически  анимирана
(СПА)

Пред  Музея  за  история  на
София

СПА е интердисциплинарна мини-
резиденция, която ще събере 
писатели от четири европейски 
държави - Австрия,  България, 

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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Великобритания  и  Македония. Те ще 
работят съвместно с визуален артист и
музикант върху тема за  бъдещето на 
Европа.

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

24 юни 
17:00 – 18:30

CARNIVAL-CONTACT 2018 Парк "Заимов" Осем  безплатни  карнавални
лаборатории  за  деца//младежи,  два
интерактивни  огнени  хепънинга,
финален  пърформанс  -  реализирани
от  международен  екип  през  май  -
септември  2018  в  различни  паркове
на София.
 27 май, 17:00 - 18:30,  парк Заимов
10 юни, 17:00 - 18:30,  парк 100 години
София, ж.к. Младост 2
24  юни, 17:00 - 18:30,  парк Заимов

София,
www.  eu2018bg.bg  

25 юни – 19:00 „Музиката  на  Европа“:
Люксембург

Камерна зала
„България”

United Instruments if Lucilin
Андре Понс-Валдес цигулка
Паскал Майер - пиано
Гай Фриш - ударни
Творби  от  Марсел  Ройтер,  Катрин
Конц, Камий Кергер, Албена Петрович

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  
www.  eu2018bg.bg  

25 юни - 27 юни 
09:00 – 21:00

UrbanSummitaspart  of
WebitFestval

Зала „Арена Армеец” Световната серия събития Webit вече 
години наред са сред най-
престижните и влиятелни форуми на 
дигиталната икономика и са активно 
място за среща на световни 
технологични, политически и бизнес 
лидери.
Webit.FestealEuripe е част от 
Европейската седмица на цифровите 
технологии и иновациите - водещото 
събитие на българското 
председателство на Съвета на ЕС по 
въпросите на цифровите технологии. 
Събитието се провежда под мотото 

София,  бул.  „Асен
Йорданов“№  1  (4-ти
километър
www.arenaarmeecsifa.cim
www  .eu2018bg.bg  
www.webit.bg

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.webit.bg/
http://www.operasofia.bg/
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"Преоткриване бъдещето на Европа".
Webit.FestealEuripe 2018 се 
организира от Webit.Fiundatin под 
патронажа на министър-председателя
на България, комисар по цифровите 
технологии и общество на 
Европейската комисия и кмета на 
София и с подкрепата на 
Министерството за председателството
на Съвета на ЕС и Министерство на 
транспорта, съобщенията и 
информационните технологии.
25 - 27 юни, 19:30 - 21:00, бул. Витошa,
концерти на живо и арт 
представления.

25 юни - 09 юли Галерии на открито Градска градина пред Народен
театър „Иван Вазов”

Изложба на Нов Български 
Университет

София, 
www.  artsifa.bg  

25 юни - 08 юли 
09:00 - 17:00

Малък сезон 2018 Театрална работилница 
Сфумато

Европейска творческа работилница, 
наситена със събития и идеи. Десет 
дни на висока артистична 
интензивност - акции и събития, които
развиват уменията на артистите. 
Вход свободен.

София,
www.  eu2018bg.bg  

26 юни - 30 юни 
18:00 - 20:00

Международен  фолклорен
фестивал "Витоша"

София Международният фолклорен 
фестивал Витоша е с над 20-годишна 
история. За тези години фестивалът е 
бил домакин на състави от над 40 
различни държави от целия свят. През
петте дни фестивалът дава 
възможност култура и бит от цял свят 
да бъдат представени в нашата 
страна. 
26 юни, 18.00,  дефиле по бул. Витоша
- от площад Св. Неделя до 

София,
www.  eu2018bg.bg  

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.artsofia.bg/
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Националния дворец на културата.

19:30,  Национален дворец на 
културата, официално откриване на 
XXII-ри МФФ Витоша 2018.

20:00,  Национален дворец на 
културата, първа конкурсна вечер на 
всички ансамбли.

27 юни, 19.00,  втора конкурсна вечер 
на ансамблите, Национален дворец 
на културата

19:00,  втора естрада – площад Знаме 
на мира, кв. Павлово

28 юни, 19.00,  трета конкурсна вечер 
на ансамблите, Национален дворец 
на културата

19:00,  втора естрада – площад Знаме 
на мира, кв. Павлово

19:00,  трета естрада – Читалище 
Витоша, кв. Павлово

29 юни, 19.00,  четвърта конкурсна 
вечер на ансамблите, Национален 
дворец на културата

19:00,  втора естрада – площад Знаме 
на мира,

19.00,  трета естрада, Читалище 
Витоша, кв. Павлово
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30 юни, 18.00,  конкурс Мома Вита и 
момък Люлин, Национален дворец на 
културата

19:00,  пета конкурсна вечер на 
ансамблите, Национален дворец на 
културата

21:30,  Национален дворец на 
културата - награждаване и закриване 
на фестивала с участието на всички 
ансамбли - спектакъл Да заиграем 
заедно български танци.

27 юни  - 19:00 КАРМЕН  Софийска опера и балет

Опера от Жорж Бизе
Сцена: Голяма сцена 
Времетраене 3:00
Антракти 1

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

27 юни  - 19:00
ТУРАНДОТ 

 Софийска опера и балет

Опера от Джакомо Пучини 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене - 3:00
Антракти - 2

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

28 юни  – 
19 :00

“Le grand Tango“ – съвместно с
клуб за танго танци

Резиденция "Лозенец"

Българското председателството на ЕС
Концерт на Симфониета София и Джаз
формация София, съвместно с клуб за 
танго танци, диригент - Свилен 
Симеонов.
Вход с покани.
Част от културния календар на ОКИ 
Надежда.

 София, ул. Милин камък 61,

www.  eu2018bg.bg  
www.iki-nadejda.cim

28 юни  – 20:00 Поп
GIPSY KINGS by Paco Baliardo

НДК, Зала 1 THE GIPSY KINGS   by Paci Baliardi с  
незабравима Фламенко фиеста в 
София Публиката ще види и чуе 
всички култови хитове на 
неподражаемата банда - "Bambilei“, 
„ jibi  jiba“, „Vilare“, „Un Amir"... 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

http://www.oki-nadejda.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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Датата  е част от новото турне, което 
стартира тази година с дати в САЩ, 
преди да се прехвърли на нашия 
континент.

29 и 30 юни – 19:00

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ
ОРКЕСТЪР

Борисова градина Съвместно със Столична община – 
дирекция "Култура"

София, Борисова градина
www.dk-iskar.cim

29 юни - 20:00 Опера в парка 2018  - Зорба 
гъркът

Парк Военна академия „Г. С. 
Раковски” 

Балет по музиката на Микис 
Теодоракис.

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg
www.  eu2018bg.bg  

29 юни  – 20:00 Ансамбъл АЛЕКСАНДРОВ

НДК, Зала 1

Академичния ансамбъл за песни и 
танци на Руската Армия 
"АЛЕКСАНДРОВ" отбелязва 90 години 
от създаването си с голямо турне в 
много европейски страни. 
Ансамбълът е с попълнен и обновен 
състав.В България ще пристигнат 120 
Александровци - певци, танцьори и 
музиканти. Концертите ще представят 
най-популярния репертоар от руски 
народни и военни песни и ефектни 
народни танци

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

30 юни – 08 юли  ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА Народен театър „Иван Вазов” Народният  театър  „Иван  Вазов”  за
втора поредна година представя  едно
от  най-грандиозните  си  събития  –
„ТЕАТЪР  ПРЕД  ТЕАТЪРА”  и  кани  на
откритата  сцена  в  пространството
пред  сградата  си  зрителите  на
уникално изживяване под звездите на
нощна  София.  В  програмата  са

София, ул. Дякон Игнатий №
5
www  .new.natinaltheatre.b  g  

http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.operasofia.bg/
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включени  девет  спектакъла  на
открито.
Началото  е  на  30  юни,  когато
Народният  театър,  съвместно  със
Столична община, канят публиката на
концерта-спектакъл  „България  –
благословена  земя”,  с  участието  на
певци  и  актьори,  режисирани  от
Борис Радев. Достъпът до събитието,
което е част от закриващата програма
за  финала  на  българското
европредседателство, ще е свободен,
като желаещите трябва да се снабдят
с покана с място. Поканите ще могат
да се получат на касите на Народния
театър. Начало на спектаклите:  21:30
часа

30 юни – 19:00 „Музиката на Европа“: Австрия Камерна зала
„България”

КРАЙСЛЕР трио

Творби от Йозеф Хайдн, Юлия Пургина

София, ул. „Аксаков ” № 1 
www.  sifaphilharminic.cim  
www.  eu2018bg.bg  

30 юни – 20:00
КРАЛСКИ КОНЦЕРТГЕБАУ 
ОРКЕСТЪР – АМСТЕРДАМ

НДК, Зала 1 Концертът е първото гостуване на 
световноизвестния орткестър в 
България, като част от турнето RCO 
meets Euripe по повод юбилея на 
оркестъра и 100 г. от края на Първата 
световна война. Ще участва Младежка
филхармония "Пионер" в 
изпълнението на ув. Сватбата на 
Фигаро" от Моцарт като част от 
проекта на оркестъра Side by Side, 
който приобщава млади музиканит 
към високата класа на оркестъра. 
Програма вкюлчва още Концерт за 
цигулка от Менделсон със солист 
Веско Ешкенази и Седма симфония на 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
www.  eu2018bg.bg  

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.eu2018bg.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.ndk.bg/
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Бетовен.Диригент - Даниеле Гати.

30 юни - 11:00 Опера в парка 2018 - МЕЧО ПУХ 
Парк Военна академия „Г. С. 
Раковски” 

Детски мюзикъл от Андрей Дреников

София, 
бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
№82

www.iperasifa.bg

30 юни - 20:00 SKILLET Зала „Универсиада”

Култовата банда SKILLET идват за 
първото си самостоятелно шоу в 
София, като част от тазгодишната им 
обиколка на световните метъл сцени. 
Делили сцена с групи като 
Guns’n’Rises, Metallica, Marilyn 
Mansin, Linkin Park, Slipknit, System Of
A  iwn, Kirn, Gidsmack и много 
други.

София, 
бул. „Шипченски проход” 
№2
www.  unieersiada-bg.ci  

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. *Основно 
трасе 5kmrun се намира в София, 
Южен Парк. Стартът и финалът са на 
централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5kmrun.bg

http://www.universiada-bg.co/
http://www.5kmrun.bg/
http://www.operasofia.bg/
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ЮЛИ
JULY

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

01 – 20 юли

Fluca - австрийски културен
павилион. Програма София
2018

площад „Св.  Неделя“
и  пред  Народен
театър „Ив. Вазов”

Проектът Fluca - австрийски културен павилион, е
иновативен проект за мобилна културна сцена на
фондация “Отворени изкуства” и Посолството на
република Австрия в България. FLUCA Програмата
му ще включва изложби, пърформънси, дискусии,
концерти  и  партита  на  артисти  от  България,
Австрия,  Израел,  Западните  Балкани,  Германия,
Франция, Швеция, Швейцария и САЩ.
FLUCА програма м. юли (01 – 20)
4, 5 или 6 юли - Иво Димчев - пърформанс
10 юли – ВикентиКомитски – видео пърформанс
11-  12  юли  –  Визия  за  София  -  представяне  на
Любо Георгиев и Адрияна Михайлова
13 – 14 юли - Михаил Михайлов – пърформанс
15 юли – арх. Здравко Здравков – представяне на
новата пешеходна зона на бул. „Витоша“
16 – 19 юли - Боряна Венциславова – пърформанс
20 – Парти
Пред Народен театър „Ив. Вазов”:
27 юли - TurumtayZaric – концерт
28  –  30  юли  -  SibinVassilee,  YiannTrellu  –
музикална видео инсталация
31 юли – Луиза Марган – пърформaнс

София,
www.facebiik.cim//
FLUCAAustrianCulturalPaeiliin//

30  юни  –  08
юли

ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА
Народен театър 
„Иван Вазов”

За  втора  поредна  година  В  програмата  са
включени девет спектакъла на открито.
Началото е на 30 юни,  когато  Народният театър
„Иван  Вазов”  съвместно  със  Столична  община,

София, ул. „Дякон Игнатий” № 5
www  .new.natinaltheatre.b  g  

http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/
http://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/
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канят публиката на концерта-спектакъл „България
–  благословена  земя”,  с  участието  на  певци  и
актьори, режисирани от Борис Радев. Достъпът до
събитието, което е част от закриващата програма
за  финала  на  българското  европредседателство,
ще  е  свободен,  като  желаещите  трябва  да  се
снабдят с покана с място. Поканите ще могат да
се получат на касите на Народния театър.

01 и 02 юли –
21:30

ТЕАТЪР ПРЕД 
ТЕАТЪРА - „КАЛИГУЛА” ОТ 
АЛБЕР КАМЮ

Народен театър 
„Иван Вазов”

С  номинирания  за  наградата  „Аскеер”  Деян
Донков.  Представлението  ще  се  играе  със
субтитри  на  английски  език,  за  да  даде
възможности и на чуждестранните жители и гости
на  София  да  се  насладят  на  майсторското
изпълнение на актьорите,  режисирани от  Диана
Добрева.

София, ул. „Дякон Игнатий” № 5
www  .new.natinaltheatre.b  g  

01 юли - 20:00
Поп
ANASTACIA

НДК, Зала 1

АмериканскатадиваAnastaciaидва за 
вториясиконцерт в България.  С над 30 
милионапродадениалбума, 
звездатапродължавадатвори и 
давпечатлявафеноветеси по цялсвят. В 
Българиятя сеочаквадаизпълнинай-
големитесихитове,  а концертътщезапочне с 
някоиотновите и песниоталбумаEVOLUTION. Така 
е озаглавено и турнетоназвездата, 
коетощеобиколиголямачастотевропейскитеградо
ве, като София ще е 
единственатадатанаБалканите.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

01и  06  юли  -
11:00
01 юли - 20:00

Опера в парка 2018 -   
Детска  програма:  Трите
прасенца  -  ДАМАТА  С
КАМЕЛИИТЕ 

Парк Военна 
академия „Г. С. 
Раковски” 

Опера за деца от Александър Райчев.
Балет по музика на Джузепе Верди - Сергей Онсов

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

02,  04  и  06
юли  -  11:00  -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ДК  „Искър”  -
северен вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и 

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

http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.ndk.bg/
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"Булекопак" АД

03  юли  –
21:30

ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА – 
ГОСТУВА ТЕАТЪР „СОФИЯ”

Народен театър 
„Иван Вазов”

За  първи  път  в  историята  на  „ТЕАТЪР  ПРЕД
ТЕАТЪРА”  Народният  театър  отваря  символично
вратите  си  и  за  гостуващи театри.  Началото  е  с
Театър София, който ще покаже свой спектакъл.

София, ул. „Дякон Игнатий” № 5
www  .new.natinaltheatre.b  g  

04 юли - 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 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
www.president.bg//

04 юли - 19:30
Джаз формация „София“ Открита  сцена  пред

театър „София“
„Остров  на  музиката“  –  летен  музикален
фестивал, откриване

София, бул. „Янко Сакъзов“ 23а,
www.iki-nadejda.cim

04 и 05 юли –
21:30

ТЕАТЪР  ПРЕД
ТЕАТЪРА  -  „ЖИВОТЪТ  Е
ПРЕКРАСЕН”ОТ  НИКОЛАЙ
ЕРДМАН

Народен  театър
„Иван Вазов” Режисьор Александър Морфов

София, ул. „Дякон Игнатий” № 5
www  .new.natinaltheatre.b  g  

05  юли   –
18:00

РЕЙНСКО ЗЛАТО  Софийска опера и 
балет

Опера от Рихард Вагнер 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:45
Без антракт

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

06 и 07 юли –
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ
ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина
www  .  dk  -  iskar  .  cim  

06  юли   –
18:00

ВАЛКЮРА 
 Софийска опера и 
балет

Опера от Рихард Вагнер 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 6:00
Антракти 2

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

http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.president.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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06  юли  –
21:30

ТЕАТЪР  ПРЕД  ТЕАТЪРА  -
„САКО ОТ ВЕЛУР” Народен  театър

„Иван Вазов” Режисьор Бойко Богданов
София, ул. „Дякон Игнатий” № 5
www  .new.natinaltheatre.b  g  

07  юли  –  17
юли

VIII  Театралeн  фестивал
“СОФИЯ МОНО” 2018

Парк Военна 
академия „Г. С. 
Раковски” 

Осмото издание на фестивала на 
моноспектаклите „София Моно“ ще се проведе от
7-ми до 17-ти юли. На сцената под открито небе в 
парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще 
гледаме топ спектаклите на Камен Донев, Мариус
Куркински, Виктор Калев, Иван Юруков, Димитър 
Живков и други любими актьори. 
Организаторите - Продуцентска къща „Артишок“ и
Столична община - предлагат на феновете на 
фестивала най-качествените театрални 
моноспектакли от афиша на столицата. В 
програмата са включени още гостуващ 
моноспектакъл от Македония по пиеса на 
български автор и кино вечер съвместно със 
CineLibri. За децата са предвидени дневни 
работилници и срещи в парка - с вход свободен.
Фестивалът е част от Календара на културните 
събития на Столична община за 2018 г.

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

07  юли  –  17
юли – 21:00

VIII  Театралeн  фестивал
“СОФИЯ МОНО” 2018

Парк  Военна
академия  „Г.  С.
Раковски” 

Осмото  издание  на  фестивала  на
моноспектаклите „София Моно“ ще се проведе от
7-ми до 17-ти юли. На сцената под открито небе в
парка  на  Военна  академия  „Г.  С.  Раковски“  ще
гледаме топ спектаклите на Камен Донев, Мариус
Куркински, Виктор Калев, Иван Юруков, Димитър
Живков и други любими актьори. 
Организаторите - Продуцентска къща „Артишок“ и
Столична  община  -  предлагат  на  феновете  на
фестивала  най-качествените  театрални
моноспектакли  от  афиша  на  столицата.  В
програмата  са  включени  още  гостуващ
моноспектакъл  от  Македония  по  пиеса  на
български  автор  и  кино  вечер  съвместно  със

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
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CineLibri.  За  децата  са  предвидени  дневни
работилници и срещи в парка - с вход свободен.

07  юли  –
21:00

“Пилето,  което  казва  КУ”
на ИВАН ЮРУКОВ Парк  Военна

академия  „Г.  С.
Раковски” 

Откриване на фестивала

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

08 и 12 юли –
21:00

Камен  Донев  и  неговите
два  емблематични
спектакъла - 

Парк  Военна
академия  „Г.  С.
Раковски” 

“Възгледите  на  един  учител  за  народното
творчество” //на 8 юли// и 
"Възгледите  на  един  учител  за  всеобщата
просвета" //на 12 юли//.

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

09  юли  –
21:00

“Мъжът  на  жена  ми”  -
постановка  на  МАРИУС
КУРКИНСКИ,

Парк  Военна
академия  „Г.  С.
Раковски” 

Участват  Мария  Сапунджиева,  Ненчо  Илчев  и
Кирил  Ефремов,  които  ще  разкрият  сериозните
неща  от  живота  погледнати  от  смешната  им
страна.

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

10  юли  –
21:00

МАРИУС  КУРКИНСКИ  в
“Черното пиле”. Парк  Военна

академия  „Г.  С.
Раковски” 

Спектакълът, който оставя без дъх е по разказите
на  Николай  Хайтов  -  "Мерак",  "Пазачът  на
Овесената  нива"  и  "Черното  Пиле".  За  него
актьорът получи не малко театрални отличия.

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

11  юли  –
21:00

"Грамофонът"  на  Виктор
Калев. Парк  Военна

академия  „Г.  С.
Раковски” 

Авторският  концерт-спектакъл  представя
автобиографични истории на актьора и български
песни на любими изпълнители, изпяти и изиграни
блестящо

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

13  юли  –
21:00

„Тя”  -  моноспектакъл от
Македония 

Парк  Военна
академия  „Г.  С.
Раковски” 

Оливера Аризанова – Мансбарт  в главната роля
на моноспектакъла. Тя ще се представи за първи
път в рамките на фестивала, след редица участия
и награди в  различни  международни театрални
форуми.  Автор  на  текста  е  българката  Даниела
Колева, режисьор - Васил Михаил, постановката е
на Народен театър „Антон Панов“ - Македония.

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

14  юли  –
21:00

“Живак”  на  актьора
Димитър Живков. Парк  Военна

академия  „Г.  С.
Раковски” 

През този сезон представлението се играе за 150-
ти път! 

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

15  юли  –
21:00

Лятна КИНО ВЕЧЕР Парк  Военна
академия  „Г.  С.
Раковски” 

Прожекция на  филма "Закуска  в  Тифани". Одри
Хепбърн с  лекота  се  превъплъщава в  ролята  на
незабравимата  Холи  Голайтли  в  една  от  най-

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
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великите филмови адаптации на всички времена,
създадена по мотиви от емблематичната новела
на Труман Капоти.

16  юли  –
21:00

Васил  Дуев   -  "ВСИЧКО
НА МАСАТА" Парк  Военна

академия  „Г.  С.
Раковски” 

По  Чарлз  Буковски.  С  номинация  Икар  2017  за
главна  мъжка  роля,  награда  за  най-добър
спектакъл  на  "BALKAN  THEATRE  TIRANA  FEST"  в
Албания  и  още  много  отличия,  а  през  2017
спектакълът  гостува  на  още четири фестивала  в
Русия, Монголия, Турция и Сърбия.

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

10  юли  –
13:00

Среща с писателката Юлия
Спиридонова  на  тема
“Приказните  създания  от
българският фолклор” 

Парк  Военна
академия  „Г.  С.
Раковски” 

Срещата насърчава приобщаването на децата и се
организира  със  съдействието  на  Асоциация  на
родителите  на  деца  с  увреден  слух  (АРДУС).
Начало на детските събития:13.00 ч.

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

14  юли  –
13:00

“Зелени библиотеки ” 

Парк  Военна
академия  „Г.  С.
Раковски” 

Събитието  е  част  от  кампанията  на  Столична
библиотека за насърчаване и популяризиране на
четенето  от  най-ранна  детска  възраст.  Целта  е
библиотеката да стане по-достъпна, като излезе в
зелените паркови пространства в София.  Начало
на събитието: 10.00 ч.

София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
http:////artsifa.bg

07  юли  –
21:30

ТЕАТЪР  ПРЕД  ТЕАТЪРА  -
ГОСТУВА  ТЕАТЪР
БЪЛГАРСКА  АРМИЯ  –
„ШВЕЙК”  –  100-НО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Народен театър 
„Иван Вазов” Режисьор: Бина Харалампиева

София, ул. „Дякон Игнатий” № 5
www  .new.natinaltheatre.b  g  

07 и 08 юли -
11:00

Опера в парка 2018 -   
Детска  програма:
„ВЪЛШЕБНАТА  ФЛЕЙТА“
ЗА ДЕЦА 

Парк Военна 
академия „Г. С. 
Раковски” 

Опера от Волфганг Амадеус Моцарт - адаптирана 
версия за деца 

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

08  юли  –
21:30

ТЕАТЪР  ПРЕД  ТЕАТЪРА  -
СПЕКТАКЪЛ-ХЕПИНЪНГ
„ОПИТ  ЗА  ЛЕТЕНЕ”  ОТ
ЙОРДАН РАДИЧКОВ

Народен театър 
„Иван Вазов” Режисьор: СТОЯН РАДЕВ

София, ул. „Дякон Игнатий” № 5
www  .new.natinaltheatre.b  g  

http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.new.nationaltheatre.bg/
http://www.operasofia.bg/
http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
http://artsofia.bg/
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08  юли   –
18:00

ЗИГФРИД 
 Софийска опера и 
балет

Опера от Рихард Вагнер 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 5:00
Антракти 2

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

08 юли 
цял ден

Витоша  Летен  Фест
Спортен Празник 

на хижа „Момина 
скала”

София, хижа „Момина скала”
www  .sifa2018.bg  

09,  11  и  13
юли  -  11:00  -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ДК  „Искър”  -
северен вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и 
"Булекопак" АД

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

10  юли   –
18:00

ЗАЛЕЗЪТ НА БОГОВЕТЕ 
 Софийска опера и 
балет

Опера от Рихард Вагнер 
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 6:00
Антракти 2
Купете билети

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

11  юли   –
19:30

Фестивал "Остров на 
музиката"

КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ 
ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Борисова градина Съвместно с Дом на културата "Средец" София, Борисова градина
www  .  dk  -  iskar  .  cim  

11 – 15 юли –
20:00

СПОДЕЛЕТЕ МУЗИКАТА В 
ДВОРЕЦА ВРАНА - 
Откриване на 
фотоизлобжа и концерт

Парк „Врана“

19:00 – Откриване на фотоизлобжа и  концерт  на 
Софийска филхармония и приятели. 
V издание на традиционния за Софийската 
филхармония и Столична община цикъл концерти
„Споделете музиката в двореца Врана“

София, 
булевард „Цариградско шосе“ 381
www.  sifaphilharminic.cim  

http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
http://www.operasofia.bg/
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Събитието е част от Календара на културните 
събития на Столична община.

11 юли – 

19:00

 

20:00 - 21:30

СПОДЕЛЕТЕ МУЗИКАТА В 
ДВОРЕЦА ВРАНА -  
Откриване на 
фотоизлобжа – 90 години 
СОФИЙСКА 
ФИЛХАРМОНИЯ. 

„Бонд. Джеймс Бонд“ - 
концерт

Парк „Врана“

19:00 – Откриване на фотоизлобжа – 90 ГОДИНИ 
СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ.
20:00 - „Бонд. Джеймс Бонд“ - концерт на 
Софийска филхармония и приятели. Името му е 
Бонд. Джеймс Бонд.
И тази година той ще открие традиционния за 
Софийската филхармония и Столична община 
цикъл концерти „Споделете музиката в двореца 
Врана“. - V то издание
Един невероятен концерт с музиката от 
незабравимите филми за James Bind 007. 
Филмовата класика, ще зазвучи под 
диригентската палка на Найден Тодоров и с 
участието на някои от най-добрите български 
певци. Потопете се в магията на музиката в една 
изцяло тематична вечер с много стил и музикални
шедьоври, както от класическите така и от най-
новите филми за Агент 007.
Събитието е част от Календара на културните 
събития на Столична община.

София, 
булевард „Цариградско шосе“ 381
www.  sifaphilharminic.cim  

12 юли –
 20:00 – 21:30

СПОДЕЛЕТЕ МУЗИКАТА В 
ДВОРЕЦА ВРАНА - Концерт 
на Кварто квартет и 
приятели  Парк „Врана“

Борислав Йоцов, Нели Рангелова, София Саббах 
от Израел, пакистанката Саира и деца от 
филхармоничния хор ще ви представят музика от 
различни стилове и държави, но еднакво 
очарователна и въздействаща. 
Концертът ще ни разходи през класиката и джаза 
до съвременната поп музика. Събитието е част от 
Календара на културните събития на Столична 
община.

София, 
булевард „Цариградско шосе“ 381
www.  sifaphilharminic.cim  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
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12 юли - 10:00
15 юли - 11:00

Опера в парка 2018- Детска
програма: История с 
патоци, мечо и Лиса - 
Премиера

Парк Военна 
академия „Г. С. 
Раковски” 

Опера за деца от Георги Костов.

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

13 и 14 юли –
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ
ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина
www  .  dk  -  iskar  .  cim  

13 юли –
 17:00 – 18:00

СПОДЕЛЕТЕ МУЗИКАТА В 
ДВОРЕЦА ВРАНА - Концерт 

Парк „Врана“

Ателие за малки и големи „Да свирим на оV 
издание на традиционния за Софийската 
филхармония и Столична община цикъл концерти
„Споделете музиката в двореца Врана“

Събитието е част от Календара на културните 
събития на Столична община.

 

София, 
булевард „Цариградско шосе“ 381
www.  sifaphilharminic.cim  

13 юли –
19:00

СПОДЕЛЕТЕ МУЗИКАТА В 
ДВОРЕЦА ВРАНА  - 
ПЪЛНОЛУНИЕ

Парк „Врана“

„Пълнолуние“ – концерт за деца и тийнейджъри с
участието на Софийска филхармония“ – концерт в 
парк Врана

Диригент: Славил Димитров

Събитието е част от Календара на културните 
събития на Столична община. 

София, 
булевард „Цариградско шосе“ 381
www.  sifaphilharminic.cim  

13 - 15 юли
цял ден

Витоша  Home
MountainЕндуроколоезден
е

из Витоша

София, Витоша
www.  sifa2018.bg  

http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
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13 юли - 10:00
14 юли - 11:00

Опера  в  парка  2018  -
Детска програма:   
ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА 

Парк Военна 
академия „Г. С. 
Раковски” 

Музикална приказка от Александър Владигеров
София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
www.iperasifa.bg

14 юли –
20:00

СПОДЕЛЕТЕ МУЗИКАТА В 
ДВОРЕЦА ВРАНА - „Музика
под звездите“

  
Парк „Врана“

„Музика под звездите“, концерт на формации от 
НФХ „Светослав Обретенов“

„Бела Воче“ и „Славяни“ – формации от 
Национален филхармоничен хор „Светослав 
Обретенов“

V издание на традиционния за Софийската 
филхармония и Столична община цикъл концерти
„Споделете музиката в двореца Врана“

Събитието е част от Календара на културните 
събития на Столична община.

София, 
булевард „Цариградско шосе“ 381
www.  sifaphilharminic.cim  

15 юли –
20:00

СПОДЕЛЕТЕ МУЗИКАТА В 
ДВОРЕЦА ВРАНА - 
Заключителен концерт на 
Софийска филхармония  

  

Парк „Врана“

Заключителен концерт на Софийска филхармония
в парк "Врана" Диригент: Крис Мак Кракен 
Солист: Кристиян Райхерт, китара  

 V издание на традиционния за Софийската 
филхармония и Столична община цикъл концерти
"Споделете музиката в двореца Врана" 

Събитието е част от Календара на културните 
събития на Столична община.

София, 
булевард „Цариградско шосе“ 381
www.  sifaphilharminic.cim  

http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.sofiaphilharmonic.com/
http://www.operasofia.bg/
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15 юли - 19:30
Джаз формация „София“ Гр. Банкя Концерт 

Банкя,
www.iki-nadejda.cim

16,  18  и  20
юли  -  11:00  -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ДК  „Искър”  -
северен вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и 
"Булекопак" АД

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

17 юли - 19:00 КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ
ДУХОВ ОРКЕСТЪР Гр. Банкя Съвместно със Столична община – район "Банкя"

Банкя,
www.dk-iskar.cim

18 юли
18  юли  –  181  години  от
рождението  на  Васил
Левски

20 и 21 юли –
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ
ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина
www  .  dk  -  iskar  .  cim  

23,  25  и  27
юли  -  11:00  -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ДК  „Искър”  -
северен вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и 
"Булекопак" АД

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

20 - 31 юли
цял ден

Световно отборно  
първенство за незрящи и 
слабовиждащи 
шахматисти 

Хотел  Маринела  

София, кв. „Лозенец”

www  .sifa2018.bg  

http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.oki-nadejda.com/
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27 и 28 юли –
19:00

КОНЦЕРТ  НА  СОФИЙСКИ
ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Борисова градина Съвместно със Столична община – дирекция 
"Култура"

София, Борисова градина
www  .  dk  -  iskar  .  cim  

30   юли  -
11:00 - 13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ДК  „Искър”  -
северен вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и 
"Булекопак" АД

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

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. *Основно трасе 5kmrun се 
намира в София, Южен Парк. Стартът и финалът 
са на централната алея пред паметника с птиците.

София, Южен парк
www.5kmrun.bg

АВГУСТ
AUGUST

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

21 юли  -  05 август

Fluca  -  австрийски
културен  павилион.
Програма София 2018

пред Народния театър

Проектът  Fluca  -  австрийски  културен
павилион,  е  иновативен  проект  за  мобилна
културна  сцена  на  фондация  “Отворени
изкуства”  и  Посолството  на  република
Австрия  в  България.  FLUCA  ПРИСТИГА  В
СОФИЯ 2018!
Австрийският  културен  павилион  ще  бъде
поставен и пред Народния театър.
Програмата  му  ще  включва  изложби,

София,
www.facebiik.cim//
FLUCAAustrianCulturalPaeilii
n//

http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/
http://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/
http://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/
http://www.5kmrun.bg/
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пърформънси,  дискусии,  концерти и партита
на  артисти  от  България,  Австрия,  Израел,
Западните  Балкани,  Германия,  Франция,
Швеция, Швейцария и САЩ.
FLUCА локации и дати:
21  юли  –  5  август:  площад  пред  Народен
театър „Иван Вазов“

23  март  –  27  октомври
2018 г

Временна  изложба
„Болести  и  лечение през
вековете“

Национален 
антропологичен музей 
при Институт по 
експериментална 
морфология, патология и 
антропология с музей – 
БАН

В изложбата ще бъда тпредставени 
медицински и козметичниинструменти, 
открити при проучването на термите (банята) 
в античния Деултум и от най-ранния 
„Юженнекропол“, в койтоса погребани едни 
от първите заселили се ветерани на VIII 
Августов легион, в това число лекари, 
прилагали хирургични практики, както и 
лечители, познаващи и практикуващи 
фитотерапията. 
Събитието е част от официалната културна 
програма на Българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз. 

София,  бул.  „Цариградско
шосе“ № 73
facebiik.cim//
NaciinalenAntripiligicenM
udej

03 май – 
05 август 2018 МЕЖДУ  ТРАДИЦИЯТА  И

МОДЕРИЗМА
ОБРАЗИ  НА  РОДНОТО  В
БЪЛГАРСКОТО  ИЗКУСТВО
ОТ  20-ТЕ  ГОДИНИ  НА  ХХ
ВЕК

Столична градска 
художествена галерия

Откриване: 2 май, сряда, 18.00 ч.
Изложбата е опит да се представи един 
сегмент от художествения живот в България  
от първата половина на ХХ век.Експозицията 
обединява произведения, които показват 
различните посоки на модернизиране, но 
същевременно отразява продължението на 
традициите от предходните десетилетия в 
младото българско изкуство. Фокусът е 
ориентиран в една определена посока – 
търсене на национална идентичност и 
изграждане на образи, въплъщаващи тази 
идея.

София, ул. „ген. Гурко“ 1
www.sghg.bg//

01 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 

София, бул."Княз Ал. 
Дондуков" № 2
www.president.bg//

http://www.president.bg/
http://www.sghg.bg/
http://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej
http://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej
http://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej
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националния и официалните празници в 
република България. Официална смяна на 
караула се извършва всяка първа сряда на 
месеца от 12:00 ч.

01  и  03  август  -  11:00  -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ДК  „Искър”  -   северен
вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" 
и "Булекопак" АД

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

01 август - 19:00  „Остров  на  музиката“  –
Концерт на Квинтет Some
Story

Борисова  градина  -  лятна
естрада Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

02 август

Fluca  -  австрийски
културен  павилион.
Програма София 2018

пред Народния театър

Проектът  Fluca  -  австрийски  културен
павилион,  е  иновативен  проект  за  мобилна
културна  сцена  на  фондация  “Отворени
изкуства”  и  Посолството  на  република
Австрия в България. 
1 кв.м. изкуство + парти на Галин Попов

София,
www.facebiik.cim//
FLUCAAustrianCulturalPaeilii
n//

04 август - 19:00 Концерт  на  Оркестър
„Прима Виста” Борисова  градина  -  лятна

естрада Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

05 август - 11:00 Детско  представление
„Един  необикновен
рожден ден  или пакости
край  тортата”  на  „Жар
театър”

Борисова  градина  -  лятна
естрада Лятна културна програма на открито София,  Борисова градина

www.sifa.bg//culture

05 август - 19:00 Концерт  на  „ДиксиБойс
Бенд” Борисова  градина  -  лятна

естрада Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

06 август - 11:00 Ден на Милосърдието Национален музей 
"Земята и хората" 73 години от атомната бомбардировка в  гр. 

София, бул. "Черни връх" 
№ 4
www  .earthandman.irg  

http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/
http://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/
http://www.facebook.com/FLUCAAustrianCulturalPavilion/
http://www.sofia.bg/culture
http://www.earthandman.org/
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Хирошима.

06, 08 и 10 август - 11:00 -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ДК  „Искър”  -   северен
вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" 
и "Булекопак" АД

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

08 август - 19:00 „Остров  на  музиката“  –
Концерт  на  Група
FunkyMiracle Борисова  градина  -  лятна

естрада Лятна културна програма на открито София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

11 август - 11:00 Детско  представление
„Магически  небивалици”
на Театър „Пан”

Парк  "Заимов”  -   пред
театър „София” Лятна културна програма на открито

София,    Парк "Заимов",
 www.sifa.bg//culture

11 и 12 август - 11:00 Детска лятна акордеонна
академия Борисова  градина  -  лятна

естрада Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

12 август - 19:00 Концерт  на  Александров
Рагтайм Бенд Борисова  градина  -  лятна

естрада Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

12 август - 11:00  „Микрофонът  е  ваш”  –
Детско шоу в три части на
„Арттеатър

Южен  парк  -   3та  част,
вход  от  ул.  „Нишава”,  до
езерото

Лятна културна програма на открито София,   Южен парк
www.sifa.bg//culture

13, 15 и 17 август - 11:00 -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ДК  „Искър”  -   северен
вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" 
и "Булекопак" АД

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

15 август 19:00  „Остров  на  музиката“  –
Концерт  на  Кристина

Борисова  градина  -  лятна
естрада

Лятна културна програма на открито София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

http://www.dk-iskar.com/
http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
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Кирова и Live Band

18 август 19:00 Концерт  на  Оркестър
„Прима Виста” Борисова  градина  -  лятна

естрада
Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

19 август - 19:00 Концерт  на  „ДиксиБойс
Бенд” Борисова  градина  -  лятна

естрада Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

19 август - 11:00 Детско  представление
„Магически  небивалици”
на Театър „Пан”

Южен  парк  -   3та  част,
вход  от  ул.  „Нишава”,  до
езерото

Лятна културна програма на открито
София,   Южен парк
www.sifa.bg//culture

19 август - 19:43 75 Години Георги 
Аспарухов - Гунди

Национален  стадион
„Васил Левски” Грандиозен футболен спектакъл! Поводът за 

мащабното събитие е отбелязването на 75-
годишнината от рождението на легендарния 
нападател на Левски и българския 
национален отбор Георги Аспарухов-Гунди. 
ПФК Левски ще се изправи срещу един от най-
големите футболни клубове в света. Това ще 
бъде не само приятелска среща, а  
знаменателно събитие за цяла България. 
Изключителен спектакъл, който ще остане в 
историята като един от най-запомнящите се 
футболни сблъсъци – достойна почит за 
незабравимата синя деветка Гунди. Всички 
заедно на 19 август!

София, 
бул.  „Евлоги  и  Христо
Георгиеви“ №38

20, 22 и 24 август - 11:00 -
13:00

"ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ"  ДК  „Искър”  -   северен
вход

Безплатни творчески занимания за деца на 
открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" 
и "Булекопак" АД

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

22 август - 19:00  „Остров  на  музиката“  –
Концерт  на  Група

Борисова  градина  -  лятна
естрада

Лятна културна програма на открито София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

http://www.dk-iskar.com/
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
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„Спектрум”

24 август - 19:00 Концерт на поп-рок група
D.VINE Борисова  градина  -  лятна

естрада
Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

24 август -  19:00 Концерт  на  Джаз
формация „София“ Пред  Регионален

исторически  музей  –
София 

Лятна културна програма на открито

София,  площад  „Бански”,
 www.sifa.bg//culture

25 август - 19:00 Концерт  на  Джаз
формация „София“ Пред  Регионален

исторически  музей  –
София 

Лятна културна програма на открито

София,  площад  „Бански”,
 www.sifa.bg//culture

25 август - 11:00 Детско  представление
„Магически  небивалици”
на Театър „Пан”

Борисова  градина  -  лятна
естрада Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

26 август -  11:00 Детско  представление
„Море  от  ваканция”  на
Театрална  къща
„Мариета и Марионета”

Парк  "Заимов”  -   пред
театър „София” Лятна културна програма на открито

София,    Парк "Заимов",
 www.sifa.bg//culture

26 август
цял ден Витоша Рън от  София (НДК)  до  Черни

връх   

Планинско бягане и туристическо изкачване 
от София(НДК) до Черни връх София, 

www.sifa2018.bg

29 август - 19:00

Джаз формация „София“
 „Остров на музиката“ 
летен музикален 
фестивал – закриване

Открита сцена пред театър
„София“ Концерт на Джаз формация „София“ 

София,
бул. „Янко Сакъзов“ 23а
www.iki-nadejda.cim

26 август -  11:00  „Микрофонът  е  ваш”  –
детско шоу в три части на
„Арт театър”

Борисова  градина  -  лятна
естрада Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

http://www.sofia.bg/culture
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia2018.bg/
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26 август - 19:00 Концерт  на  Александров
Рагтайм Бенд Борисова  градина  -  лятна

естрада
Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

29 август - 19:00  „Остров  на  музиката“  –
Концерт  на  Джаз
формация „София“

Борисова  градина  -  лятна
естрада Лятна културна програма на открито

София,  Борисова градина
www.sifa.bg//culture

30  август - 19:00

Джаз формация „София“ 
и  
„Симфониета „София“ Резиденция „Лозенец”

Концерт - Вечните - незабравими евъргрийни,
балади и 
джаз - стандарти

София, ул. Милин камък 61,
www.iki-nadejda.cim

31 август - 18:00 Концерт  на  група  Lilly  of
theWest

Лятна  сцена  при НДК,  до
бул.”Фр. Нансен” Лятна културна програма на открито

София,  НДК,  до  бул.”Фр.
Нансен”

 www.sifa.bg//culture

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. *Основно 
трасе 5kmrun се намира в София, Южен Парк. 
Стартът и финалът са на централната алея 
пред паметника с птиците.

София, Южен парк
www.5kmrun.bg

http://www.sofia.bg/culture
http://www.oki-nadejda.com/
http://www.sofia.bg/culture
http://www.sofia.bg/culture
http://www.5kmrun.bg/
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СЕПТЕМВРИ
SEPTEMBER

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

6 септември - 11:30 133 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО
НА БЪЛГАРИЯ

11:30 ч., При мавзолей-
костница на Княз 
Александър І Батенберг Организатор: Дирекция „Култура“, СО

София, бул. „В. Левски” 
№ 81

05  септември –
12:00

ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА 
КАРАУЛА ПРЕД 
ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президенството

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. 
Дондук
ов" № 2

29 юни – 20:00

DAVID GARRETT Зала „Арена Армеец”

 
Световноизвестният  виртуозен цигулар Дейвид
Гарет  ще  изнесе  грандиозен  концерт,  част  от
световното си двойно турне “EXPLOSIVE – LIVE“.
Суперзвездата  и  неговата  супергрупа,  ще
представят пълната програма от двата последни
албума на гениалния музикант, събрана в един
уникален  спектакъл,  правен  специално  за
арени. Огромен бенд на сцената, впечатляващи
с размерите си  електронни екрани и спиращи
дъха сценични ефекти.

София,  бул.  „Асен
Йорданов“№  1  (4-ти
километър
www.arenaarmeecsifa.c
im

http://www.arenaarmeecsofia.com/
http://www.arenaarmeecsofia.com/
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06-11 септември – 
10:00-20:00

„АЛЕЯ НА КНИГАТА”
В пешеходната зона на
  бул. „Витоша”

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

София, бул. „Витоша”

10 – 15 септември „Стара хартия за нова книга“
Пред книжен център 
„Гринуич“ на столичния 
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 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

София, бул. „Витоша“ 37

11-17  септември SOFIA RESTAURANT WEEK 2018 Избрани ресторанти

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 
предлагат три степенно меню за фиксирана 
цена от 25 лева, без включени напитки. 
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,

www.sifarestaurantwee
k.cim

14  - 17 септември Наслука - Лов, риболов, спорт Интер Експо Център Ловни и спортни оръжия, риболовни 
принадлежности, спорт

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim

септември – 19:00 Международен фестивал за 
поп и рок музика София 2017

НДК, Зала 1 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, 

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

http://www.sofiarestaurantweek.com/
http://www.sofiarestaurantweek.com/
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равнопоставеност на 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 

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.  J 
парти и Брейкденс шоу всяка вечер.

София, 
www.sifa2018.bg

17 септември

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

Пред Храм „Св. София” София, ул. „Париж 2

17 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”

София,  ул.  „Дякон
Игнатий” № 5
http:////

new.na
tinalth
eatre.bg

17 – 18 септември Европейски дни на 
наследството

Организирани маршрути Инициативата  се утвърждава като едно от най-
важните събития в културния календар на 
Европа, привличащо милиони посетители към 
богатото културно наследство на континента. 

София, 
www.sifaculture.bg//
www  .insttut  francais.bg  

http://www.institutfrancais.bg/
http://www.sofia2018.bg/
http://www.sofiaculture.bg/
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През месец септември всяка година страните на
Стария континент отварят 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.

22 септември -
11:00 110 години от обявяването на 

Независимостта на България 
Пред паметника на 
Независимостт (до НХГ)

София, пл. „Княз 
Александър I“ 

27 — 29 септември COPI'S Интер Експо Център Рекламни и печатни комуникации 

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim

29 и 30   септември Go2Balkans B2B Travel Forum Интер Експо Център 

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. 
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 срещи,  а  и  към
широката публика.

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim
www.  gi2balkans.cim  

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. *Основно трасе 
5kmrun се намира в София, Южен Парк. Стартът 
и финалът са на централната алея пред 
паметника с птиците.

София, Южен парк
www.5kmrun.bg//

http://www.go2balkans.com/
http://www.bulcontrola.com/
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ОКТОМВРИ
OCTOBER

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

октомври//ноември

Десети фестивал 
ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА 

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.
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.

София,  ул.  „Суходолска”
175 Luxuria Euripae

01 октомври

Международен ден на 
възрастните хора /ООН/, 
Световен ден на 
музиката /ЮНЕСКО/,
Ден на поезията 

октомври - 19:00 МУЗИКАЛЕН  ФЕСТИВАЛ
ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА 

Театър Българска Армия София, ул. "Г.С. Раковски" 
№ 98 

18 – 23 октомври – 19:00 АСТ Фестивал за свободен 
театър 

Основна локация за 
събитието ще бъде 
новата зала ДНК в НДК 
(бившия BLEN ER клуб, 

За шеста година АСТ Асоциация за свободен 
театър ще представи селекция от българската 
изпълнителска сцена, която създава своята 
продукция на проектен принцип. Артистичната 

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg

http://www.ndk.bg/


   КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА         2018

подлеза на НДК)

програма отново ще бъде придружена с 
образователни панели – сесия тип Open space и
разнообразна вечерна програма с музикални 
изненади. 

27 октомври  –  05 
ноември 

София Индипендънт Филм
Фестивал

Осмото издание на фестивала за независимо 
американско кино Si Idependent ще се открие 
на 27 октомври. За пореден път фестивалът ще 
ви предложи най-доброто от игралното, 
документалното и късометражно независимо 
американско кино.
С подкрепата на Столична община.

www.siindependentfilmfes
t.cim

03 октомври – 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 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

19 – 23 октомври СТРОЙКО НДК

Най-голямото специализирано търговско 
изложение за архитектура, строителство и 
обзавеждане, провеждано в България от 1993 
година.

София, пл. „България” № 1
www.ndk.bg
http:////striiki2000.cim//

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. *Основно трасе 
5kmrun се намира в София, Южен Парк. Стартът
и финалът са на централната алея пред 
паметника с птиците.

София, Южен парк
www.5kmrun.bg//

http://www.ndk.bg/
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НОЕМВРИ
NOVEMBER

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

01 ноември Ден на народните будители

07 ноември – 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 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

08 – 11 ноември SIHRE Интер Експо Център Хотелско и ресторантско оборудване

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim

08 – 11 ноември Интерфуд и дринк Интер Експо Център Хранително - вкусова промишленост

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim
 fiid-exhibitins.bg

 08 – 11 ноември Месомания Интер Експо Център Месопреработвателна индустрия

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim
fiid-exhibitins.bg

http://www.bulcontrola.com/
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 08 – 11 ноември Светът на млякото Интер Експо Център Млекопреработвателна индустрия

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim
fiid-exhibitins.bg

 08 – 11 ноември Булпек Интер Експо Център Хлебопроизводство и сладкарство

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim

 08  – 11 ноември Салон на виното Интер Експо Център Вина и спиртни напитки

София, бул. 
„Цариградско шосе” № 
147
www.bulcintrila.cim
fiid-exhibitins.bg//bg//
salin-de-ein

17 – 27 ноември КИНОМАНИЯ НДК

Създаден през 1986 г. През 2016 г. 
«Киномания» празнува своята 30-
годишнина. Наред с най-горещите 
филмови премиери и нашумели 
фестивални фаворити, фестивалът 
представя музикални, документални 
филми за историята на киното, класически 
шедьоври, има богата детска програма. От 
години 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.

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

http://ndk.bg/
http://www.bulcontrola.com/
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19 - 22 ноември АСТ Фестивал за свободен 
театър 

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

За шеста година АСТ Асоциация за 
свободен театър ще представи селекция от
българската изпълнителска сцена, която 
създава своята продукция на проектен 
принцип. Артистичната програма отново 
ще бъде придружена с образователни 
панели – сесия тип Open space и 
разнообразна вечерна програма с 
музикални изненади. 

София,  пл.  „България”
№ 1

23 ноември – 11 
декември

Софийски  международен
литературен  фестивал  и
Софийски  международен
панаир на книгата 

Представя съвременна поезия и проза и се
стреми  да  популяризира  качествената
литература сред четящите българи. Идеята
на  организатора  -  Асоциация  „Българска
книга“  -  е  Фестивалът  да  се  провежда
ежегодно  и  да  се  превърне  в  най-
представителния литературен форум у нас,
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. 

http:////
www.literaryfest.irg//

ноември

Европейска нощ на театрите

Фондация
"Арт Проджектс" 

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

София
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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. 

24 - 26 ноември Бебемания Интер Експо Център Всичко за бъдещите и настоящи родители 
2017

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim

24 - 26 ноември Арена на красотата Интер Експо Център Козметика, естетика, СПА

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.bulcintrila.cim

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. 
*Основно трасе 5kmrun се намира в 
София, Южен Парк. Стартът и финалът са 
на централната алея пред паметника с 
птиците.

София, Южен парк
www.5kmrun.bg//
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ДЕКЕМВРИ
 ECEMBER

ДАТА
DATE

СЪБИТИЕ
EVENT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
VENUE

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ADDITIONALINFORMATION

АДРЕС, САЙТ
АDDRESS,WEBSITE

18  ноември  -  20
декември
11:00 - 22:00

Немски Коледен базар
В Градската градина (на 
мястото на бившия 
мавзолей)

София,  пл.  „Княз
Александър I“ 2, 
www.db-eeents.eu//
bg//

декември

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

Ученици от 1-12 клас
Събитието е традиционно за София и се 
радва на огромен интерес. В състезанието 
участват над 500 деца и ученици, 
разпределени в няколко възрастови групи: 
1-2 клас, 3-4 клас, 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12 
клас.
Събитието се оргаинира от Столична 
община, дирекция „Превенция, интеграция, 
спорт и туризъм” с професионалното 
съдействие на Национална спортна 
академия „Васил Левски”

София, 
www.pist.sifa.bg

http://www.pist.sofia.bg/
http://www.db-events.eu/bg/
http://www.db-events.eu/bg/
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01  –  05  декември  -
10:00

ХЕНДМЕЙД ФЕСТ НДК, Етажи 0-2

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.

София,  пл.
„България” № 1
www.ndk.bg

01 декември -  17:00

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

Градска градина Празнична програма и заря
София,  Градска

град
ина 

03 декември
10:00 – 17:00 Ежегоден благотворителен базар Интер Експо Център 

Ще се проведе за 23-та  поредна година
Организиран  от  Международния  женски
клуб София. 
С подкрепата на Столична община

София, бул. 
„Цариградско шосе” 
№147
www.iwc-sifa.irg//

05 декември - 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 официалните 
празници в република България. Официална 
смяна на караула се извършва всяка първа 
сряда на месеца от 12:00 ч.

София, бул."Княз Ал. 
Дон
дуко
в" №
2

12  декември – 11:00

Софийски  международен
литературен фестивал - откриване НДК, Мраморно фоайе

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

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

http://www.ndk.bg/
http://www.literaryfest.org/
http://www.ndk.bg/
http://www.iwc-sofia.org/
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региони;  активира  връзките  между всички,
свързани  с  литературния  процес  –  автори,
издатели, преводачи, критици, илюстратори.
Събитието е част от Културния календар на
Столична община.

12 – 17  декември

10:00 – 20:00

Софийски  международен
литературен фестивал 
Софийски  международен  панаир
на книгата 

НДК

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 най-голяма обществена значимост.
Събитието е част от Културния календар на
Столична община.

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

15 декември - 19:00 20  ГОДИНИ
КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИ 
ЗЛАТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ХИТОВЕ

НДК, Зала 1

 В  чест на Юбилея на концерта, зрителите 
ще чуят златните български хитове. на най-
големите 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.

София,  пл.
„България” № 1
www.ndk.bg

31 декември – 22:00 „Сцена под звездите” БНТ
площад
„Княз Александър 
Батенберг“

Новогодишен концерт
София,  пл.  „Княз
Ал.Батенберг“

16 ноември – 24 
декември КИНОМАНИЯ 

НДК, Зала 1, Кино Люмиер 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 

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

http://ndk.bg/
http://www.ndk.bg/
http://www.literaryfest.org/
http://www.ndk.bg/
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не са показвани в България.
Селекцията е изключително прецизна, като 
всяка година форматът се надгражда, за да 
остане атрактивен за зрителите.
С подкрепата на Столична община. 

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. 
*Основно трасе 5kmrun се намира в София, 
Южен Парк. Стартът и финалът са на 
централната алея пред паметника с птиците.

София, Южен парк
www.5kmrun.bg//
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