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СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG161PO001/1.1-10/2010 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОМОТИРАНЕ НА
ИНОВАТИВНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ”

GRANT SCHEME BG161PO001/1.1-10/2010 “SUPPORT FOR DESIGN AND
PROMOTION OF INNOVATIVE CULTURAL EVENTS”
The primary goal of the grant scheme is to strengthen the role of culture as
an engine in the process of renovation and development of urban areas.

Основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ е засилването на ролята на културата като двигател в процеса на
обновление и развитие на градските ареали.

Specific objectives:

Специфични цели:
•

•

•

•

Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяването на културния
живот чрез организиране и промотиране на културни събития като
главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на
населените места в градските ареали;

To encourage the development, renewal and enrichment of the cultural life
by organisation and promotion of cultural events as a key prerequisite for
the shaping of the identity and unique character of settlements in urban
areas;

•

Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на
културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на
представяне и промотиране на културни събития;

To create and develop new unconventional forms of cultural events based
on innovative ideas and practices of presenting and promotion of cultural
events;

•

To establish conditions for equal access of citizens from different social
and ethnic groups to culture, thus facilitating their inclusion in the cultural
processes.

Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от
различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното
включване в културните процеси.
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Схемата се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Проектите са изпълнени на територията на
Република България, в рамките на 86 общини от градските
агломерационни ареали.

The scheme is implemented with financial support from the
European Union through the European Regional Development
Fund. The Projects was implemented in the territory of the
Republic of Bulgaria in 86 municipalities within the urban
agglomeration areas.

Дейностите, които получиха подкрепа включват:

Supported activities include:

1. Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития
и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния
живот и повишаване на привлекателността на населените места в
агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.

1. Organising and/or holding innovative cultural events and implementing
good practices to enrich the cultural life and increase the attractiveness of the
settlements within the agglomeration areas, and to develop local identity.
2. Activities for public awareness, promotion and advertising of ongoing
innovative cultural events;

2. Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на
провежданите иновативни културни събития;

3. Small-scale infrastructural activities, related to the organisation and holding
of the innovative cultural event (developing an accessible architectural
environment for people with disabilities, implementation of public works
and / or landscaping of spaces, repair, reconstruction, renovation of buildings
directly related to the implementation of the innovative cultural event);

3. Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията
и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на
достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на
дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, ремонт,
реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение на
иновативното културно събитие);

4. Provision of appropriate equipment and furnishing related to the organised
events: purchasing technical facilities and equipment (stages, fences, sound,
light and video equipment, multimedia, screens, etc.)

4. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано
с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и
оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео
техника, мултимедия, екрани и др.)

Contracts were signed with 40 municipalities and the total amount of the
grants awarded is BGN 18 million, of which BGN 16 million are co-financing
from the European Regional Development Fund. The maximum duration of
contract implementation is 24 months.

На 9 август 2011 г. бяха подписани договори с 39 общини, като общият
размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 19
млн. лв., от които 16 млн. лв. представляват съфинансиране от Европейския
фонд за регионално развитие. Максималният срок за изпълнение на
договорите е 24 месеца.
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Проект: „Фестивали за изкуство в публичното
пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал
на открито в Западен парк“
BG161PO001/1.1-10/2010/001
Бюджет: 839 706 лв.
Бенефициент: Столична Община

Project: “Art festivals in public spaces: SOFIA
CONTEMPORARY and Open area festival in Zapaden
Park”
BG161PO001/1.1-10/2010/001
Budget: BGN 839 706
Beneficiary: Sofia Municipality

Проведени са четири фестивала за съвременно изкуство – “SOFIA
CONTEMPORARY” и “Фестивал на открито в Западен парк” в рамките на
проекта през 2012 и 2013 година.
Хората се насладиха на изкуството, без да е необходимо да посещават
музеи и галерии и да променят ежедневните си маршрути. Те имаха
възможност да се забавляват и да разчупят ежедневието си с увлекателна
фестивална програма. Пространството на Западен парк в гр. София,
прилежащите му метростанции и жилищни квартали се превърнаха в
сцени с различни инсталации, пърформънси и работилници за изкуство.
„Опакото на историята“ предложи лекции-разходки, в които участниците
се запознаха с интересни места и случки за парка и околните квартали.
На специално построена сцена в парка се представиха различни форми
на изпълнителските изкуства, сред които „Уличните танци на София“,
„Плейбек театър“, симфоничен концерт „Класически бивалици“, поетичномузикален пърформанс „От А до ЯR”, концерти на групи и оркестри. Уеб
сайт на събитието: www.zapadenparkfest.bg

Four festivals of modern art – “SOFIA CONTEMPORARY” and “Open area festival
in Zapaden Park” were held within the project in 2012 and 2013.
People enjoyed art without having to visit museums and galleries and to
change their daily routes. They were able to have fun and break the routine
with the fascinating festival programme. The space in Zapaden Park in the city
of Sofia, the adjacent metro stations and residential areas were transformed
into stages with different installations, performances and art workshops.
The “Reverse side of history” offered lecture-tours, during which participants
were acquainted with the interesting places and events for the park and
surrounding neighbourhoods. At a specially built stage in the Park different
forms of performing arts were presented, including “Street dance of Sofia”,
“Playback Theatre”, Symphony concert “Classic Occurrences”, poetic-musical
performance “From A to Z”, concerts of bands and orchestras. Web site of the
event: www.zapadenparkfest.bg
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Проект: „“Аз, градът” Фестивал за съвременна
градска култура“
BG161PO001/1.1-10/2010/003
Бюджет: 779 721 лв.
Бенефициент: Община Русе
„АЗ, ГРАДЪТ“ се проведе на открити сцени, разположени в различни
части на града и покриващи широки градски ареали. Аматьорски
формации и творци, стотици деца и младежи, граждани и гости на
гр. Русе „произведоха” 31 иновативни микропроекта и 76 събития в
различни области на съвременното изкуство и култура – аудиовизуални
и мултимедийни спектакли, инсталации, възстановки, пърформанси,
ателиета, флашмоб акции и редица други артистични атракции. Проектът
е част от подготовката на гр. Русе за Европейска столица на културата през
2019. В началото на всяко годишно издание на фестивала – като част от
стартиращите събития, се осъществи видеомост с Марибор – Европейска
столица на културата 2012 и Марсилия – Европейска столица на културата
2013 г. Уеб сайт на фестивала: www.azgrada.eu.

Project: “Me, the town” Festival for modern urban
culture
BG161PO001/1.1-10/2010/003
Budget: BGN 779 721
Beneficiary: Rousse Municipality
“ME, THE TOWN” took place in open stages located in different parts of the
town and covering large urban areas. Amateur formations and artists, hundreds
of children and young people, residents and visitors of the town of Rousse
“produced” 31 innovative micro-projects and 76 events in different areas of
contemporary art and culture – audio-visual and multimedia performances,
installations, reenactments, performances, art studios, flash mob campaigns
and a number of other artistic attractions. The project is part of the preparation
of the town of Rousse for European Capital of Culture in 2019. At the beginning
of each annual edition of the festival, as part of the opening events, a video
bridge with Maribor – European Capital of Culture 2012, and Marseilles –
European Capital of Culture 2013, were organised. Web site of the festival:
www.azgrada.eu.
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Проект: „Завръщане в Бургас- минало, настояще и
бъдеще“ BG161PO001/1.1-10/2010/004

Project: “Back in Burgas: past, present and future”
BG161PO001/1.1-10/2010/004

Бюджет: 801 873 лв.
Бенефициент: Община Бургас

Budget: BGN 801 873
Beneficiary: Burgas Municipality

Фестивалът за иновативно изкуство “Включи града” превърна бургазлии
и гости на града от пасивни наблюдатели в креативни създатели на
иновативно културно събитие. Град Бургас, с фестивалната си атмосфера,
успя да се преобрази по време и на двете издания, а аудиторията
от случайни минувачи бе главно действащо лице и участва активно.
Фестивалът „Включи града“ е поредица от събития, отворени за всички,
без значение възраст, пол, етнос, образование и интереси, включвайки
различни мероприятия – творчески работилници, ателиета, изложби,
интерактивни арт инсталации, 3D рисунки на асфалт и прожекции върху
сградата на община Бургас, пърформанси, уъркшопи, концерти, кино и
много други.
“Включи града” ще е в подкрепа на кандидатурата на гр. Бургас за
Европейска столица на културата през 2019 г. Уеб сайт на и събитието:
www.vkluchigrada.com/bg

The festival of innovative art “Include the Town” transformed the residents and
guests of Burgas from passive observers into creative designers of an innovative
cultural event. With its festival atmosphere the town of Burgas managed to
transform during the two editions, and the audience of passers-by was the
protagonist and participated actively. “Include the Town” festival is a series of
events open to all, regardless of age, gender, ethnicity, education and interests,
including various events – art workshops, studios, exhibitions, interactive art
installations, 3D drawings on asphalt and film-shows on the building of Burgas
Municipality, performances, workshops, concerts, films and much more.
“Include the Town” will be in support of the application of Burgas for European
Capital of Culture in 2019. Web site of the event: www.vkluchigrada.com/bg
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Проект: “Родопи фест” BG161PO001/1.1-10/2010/005
Бюджет: 526 300 лв.
Бенефициент: Община Смолян

Project: “Rodopi Fest” BG161PO001/1.1-10/2010/005
Budget: BGN 526 300
Beneficiary: Smolyan Municipality

Двете издания на „Родопи фест“ включиха знакови прояви, които
утвърждават гр. Смолян като културна туристическа дестинация за
привличане на туристи и гости. Наситената културна програма по
проекта, изявите и събития на фестивалните сцени преминаха под знака
на различни акценти: „Орфееви приказки”, „Родопски истории“, „Стрийт
енерджи”, „Родопейци”, „Орфеево хоро”. Организирани и проведени бяха
графити конкурс и фото конкурс за любители артисти. Стотиците участници
в него бяха от различни възрастови и етнически групи, а посетителите –
жителите на града и гостите се насладиха на културните изяви. Сайт на
феста: www.rodopifest.com

The two editions of “Rodopi Fest” included emblematic events, which
strengthen the image of the town of Smolyan as a cultural tourist destination,
attracting tourists and guests. The intense cultural programme under the
project, the performances and events on the festival stages passed under
the sign of different accents: “The stories of Orpheus”, “Rodopi stories”, “Street
energy”, “Rodopi singers”, “Orpheus horo”. A graffiti competition and a photo
competition for amateur artists were organised and held. The hundreds of
participants in them came from different age and ethnic groups, and the
attending audience – the residents of the town and its guests, enjoyed the
cultural events. Web site of the festival: www.rodopifest.com
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Проект: „Габрово – индустрия за нова градска
култура“ BG161PO001/1.1-10/2010/008
Бюджет: 526 244 лв.
Бенефициент: Община Габрово

Project: “Gabrovo – industry for new urban culture”
BG161PO001/1.1-10/2010/008
Budget: BGN 526 244
Beneficiary: Gabrovo Municipality

Организирани и проведени са две иновативни културни събития –
Първоаприлски празник на стършела и Карнавал на хумора, с над 300
участници и над 20 000 зрители. Изградена бе арт-инсталация „Спирката”
и функционираха сценични работилници за: маски и костюми, визуални
изкуства, журналистика, клоунада, танцови изкуства, площадни изкуства,
фотография и визуални комуникации на принципа на взаимоучителната
метода, въведена за първи път в гр. Габрово, в изграденото от Васил
Априлов първо светско училище. За да стигне до повече хора, дейността
на работилниците бе представена и в кварталите на града. Атрактивно
Карнавално шествие с участие на гостуващи групи, включи и площадна
изява на творците от карнавалните работилници.

Two innovative cultural events were organised and held – Fool’s Day Holiday
of the Hornet and Carnival of Humour, with over 300 participants and an
audience of over 20,000 people. The art installation “The stop” was built and
stage workshops functioned for: masks and costumes, visual arts, journalism,
slapstick, dance arts, squares arts, photography and visual communications
on the principle of mutual instruction method, first introduced in the town
of Gabrovo in the first secular school built by Vasil Aprilov. To reach more
people, the work of the workshops was also presented in the residential areas
of the town. An attractive Carnival Parade, in which guest groups took part,
also included a performance on the square of the artists from the carnival
workshops.
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Проект: „Формула Марица Арт – Еко фестивал“
BG161PO001/1.1-10/2010/009
Бюджет: 487 718 лв.
Бенефициент: Община Димитровград
„Формула Марица Арт – Еко фестивал” използва река Марица като обща
тема за творчески дейности, насочени към стимулиране на креативността,
иновативното мислене и отговорното отношение и поведение към
околната среда. Създадени бяха шест „творчески депа”, ателиета – “артаботилници” и творческа лаборатория „Живот край река”, където изкуство,
екология и водни забавления се срещнаха на брега на реката. Авангардно
сценично произведение, парад, дефиле, състезание, демонстрации и
конкурс, представяне на арт-еко произведения за парково обзавеждане,
изградена алея на авангардното изкуство, дискотека с ди – джей и виджей
шоу се обединиха с традиция и съвременност и доведоха до появата на
нови художествени продукти. Второто иновативно събитие предстои да
се проведе през 2014 г.

Project: “Formula Maritsa Art – Environmental festival”
BG161PO001/1.1-10/2010/009
Budget: BGN 487 718
Beneficiary: Dimitrovgrad Municipality
“Formula Maritsa Art – Environmental festival” used Maritsa river as a common
topic of creative activities, aimed at encouraging creativity, innovative thinking
and responsible attitude and behaviour to the environment. Six “creative
depots”, studios – “Art workshops”, and creative laboratory “Life along the
River” were created, where art, environment and water entertainment met
on the riverbank. Avant-garde stage production, display, parade, contest,
demonstrations and competition, presentation of art environmental works
for park furniture, built promenade of avant-garde art, disco with a DJ and VJ
show merged with tradition and modernity, and led to the emergence of new
artistic products. The second innovative event will take place in 2014.
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Проект: „Разград – градът е сцена“
BG161PO001/1.1-10/2010/010
Бюджет: 522 126 лв.
Бенефициент: Община Разград
Проектът „Разград – градът е сцена“ постави културата като двигател
в процеса на устойчиво развитие на ареала на община Разград, чрез
изграждане на културна инфраструктура, посредством различни видове
изкуство и нови творчески решения, интерпретиращи града като сцена
на духовен живот. Отделните прояви от Фестивала “Разград – градът
е сцена” се осъществиха с активно включване на професионалисти
и непрофесионалисти. Цялата програма на събитието се проведе в
естествена градска среда – квартали, улици, паркове, площади, галерия
и градски зони за отдих, в което взеха участие над 150 000 граждани.
Предпочетени бяха откритите пространства с възможности за широка
посещаемост и включване на пасивните зрители като активни.

Project: “Razgrad – the town is a stage”
BG161PO001/1.1-10/2010/010
Budget: BGN 522 126
Beneficiary: Razgrad Municipality
The project “Razgrad – the town is a stage” placed culture as an engine in
the process of sustainable development of Razgrad Municipality through
development of cultural infrastructure, different kinds of art and new creative
solutions interpreting the town as a stage of spiritual life. The individual events
within the Festival “Razgrad – the town is a stage” took place with the active
participation of professionals and amateurs. The whole programme of the
еvent was implemented in a natural urban environment – neighbourhoods,
streets, parks, squares, a gallery and urban recreation zones, and over 150,000
people took part. The open spaces allowing for greater numbers of visitors and
including the passive spectators as active ones were preferred.
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Проект: „Провеждане на иновативно културно
събитие в община Троян – български фестивал на
сливата“
BG161PO001/1.1-10/2010/011
Бюджет: 352 956 лв.
Бенефициент: Община Троян
Проведените два Фестивала на сливата – през 2011 г. и 2012 г. се
превърнаха в основен акцент от богатата културна програма на община
Троян и станаха част от живота на града. Фестивалът даде възможност за
развитие на една доказана и приета от местната общност традиция, като
обедини традиционен поминък, занаяти, творчество – запазена марка
на Троянския край. Събитията предоставиха възможност за провеждане
на образователна линия в областта на сливопроизводството, опазване
на природната среда и засили ролята на културата за обогатяване
живота на общността. Многообразието на дейностите, свързани с
троянските занаяти и тяхното успешно рекламиране като атрактивна
туристическа дестинация привлякоха много гости в града. Сайт на
фестивала: http://festivalnaslivata.com

Project: “Holding an innovative cultural event in Troyan
Municipality – Bulgarian Plum Festival”
BG161PO001/1.1-10/2010/011
Budget: BGN 352 956
Beneficiary: Troyan Municipality
The two Plum Festivals carried out in 2011 and 2012 became the main focus
of the rich cultural programme of Troyan Municipality and became part of
the town’s life. The festival provided an opportunity for developing a proven
and accepted by the local community tradition by joining traditional means
of livelihood, crafts and art – a trademark of the Troyan area. The events
provided an opportunity for organising an educational line in the field of
plum production and environmental protection, and strengthened the role of
culture for the enriching of the life of the community. The variety of activities
related to the Troyan crafts and their successful advertising as an attractive
tourist destination attracted many visitors to the city. Web site of the festival:
http://festivalnaslivata.com
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Проект: „Фестивалът на чушката, домата,
традиционните храни и занаяти – културната
марка за устойчиво развитие, обновление и
повишаване на привлекателността на община
Стамболийски“
BG161PO001/1.1-10/2010/012
Бюджет: 303 089 лв.
Бенефициент: Община Стамболийски
Основната цел на проекта е да засили ролята на културата за развитие
на региона и повишаване на неговата привлекателност. Проведени са
две издания на Фестивал на домата, традиционните храни и занаяти
(регионален). Събитията доведоха до формиране и популяризиране
на утвърдената регионална идентичност, представиха храната
като изживяване, като начин за създаване на красота, представиха
удоволствието от приготвянето й. За по-широка популярност на проекта е
създаден сайт www.kurtovokonarefest.eu и фейсбук профил на Фестивала.
Създадена е местна културна марка, за която граждани и администрация
работят съвместно. В културните събития с иновативен характер участваха
граждани от различни социални и етнически групи.

Project: “The festival of peppers, tomatoes, traditional
food and crafts – the cultural trademark for sustainable
development, renovation and increasing the attractiveness of Stamboliyski Municipality”
BG161PO001/1.1-10/2010/012
Budget: BGN 303 089
Beneficiary: Stamboliyski Municipality
The main goal of the project is to strengthen the role of culture for the
development of the region and increase the latter’s attractiveness. Two editions
of the Festival of the tomato, traditional foods and crafts (regional) were
held. The events lead to developing and promoting the established regional
identity, presented food as experience, as a way to create beauty, presented
the pleasure of preparing it. To achieve wider publicity of the project, a web
site www.kurtovokonarefest.eu and Facebook profile of the Festival were
developed. A local cultural trademark was created, for which residents and
administration work jointly. Residents from different social and ethnic groups
participated in the innovative cultural events.
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Проект: Празници “Тунджа – традиции и иновации”
BG161PO001/1.1-10/2010/013
Бюджет: 477 822 лв.
Бенефициент: Община Тунджа
Дейностите са насочени към обогатяване на културния потенциал чрез
прилагане на иновативни подходи за проява и реализация, привличане
на нови публики и участници, които се осъществиха на територията на
13 читалища. Проведеното иновативно културно събитие включваше:
фото и видео конкурс “Празниците “Тунджа – традиции и иновации през
моя обектив””; творчески работилници „Земята на Тунджа пее”, „Земята
на Тунджа танцува”, „Земята на Тунджа твори” – за приложни изкуства;
девет празнични концертни изяви „Всички на мегдана”, с участието
на самодейни състави; концертна изява на открито „Открита сцена
„Огънят на поколенията”“ и изложба „Децата на Тунджа така го могат…”.
Участниците бяха над 15 000 души, като 10 000 от тях са посетителите на
събитието, а 150 000 са зрителите, наблюдавали изявите чрез различните
комуникационни канали.

Project: Celebrations “Tundzha – traditions and
innovations” BG161PO001/1.1-10/2010/013
Budget: BGN 477 822
Beneficiary: Tundzha Municipality
The activities are orientated at enriching the cultural potential through
implementing innovative approaches for performance and realisation,
attracting new audiences and participants, which were held in 13 community
centres. The innovative cultural event which was held included: photograph
and video competition “Celebrations “Tundzha – traditions and innovations”
through my lens”; art workshops “The land of Tundzha is singing”, “The land
of Tundzha is dancing”, “The land of Tundzha creates” – for applied arts; nine
festive concert performances “Everybody on the village green” with the
participation of amateur ensembles; a concert performance in the open “Open
stage “Fire of Generations”” and an exhibition “The children of Tundzha can do
it just so …”. The participants numbered over 15,000 people, of which 10,000
attended the event, and over 150,000 people viewed the events using different
communication channels.
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Проект: „Ловеч – корени от миналото – мостове
към бъдещето“ BG161PO001/1.1-10/2010/014
Бюджет: 665 734 лв.
Бенефициент: Община Ловеч
Организирани са две издания на иновативно културно събитие
„Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето“, чрез пресъздаване
по нов и модерен начин на традиционни за региона обичаи и ритуали.
Проведените в рамките на две години културни събития са логически и
тематично обвързани, така че да разкажат историческото минало на града
и да представят неговия нов модерен образ, чрез формите на различните
видове изкуства. Второто културно събитие се проведе на сцената на
единствения на Балканите специално монтиран плаващ атракцион, с
участието на самодейци от читалищата в общината, деца от детските
заведения и представители на клуб “Традиция”. Чрез изпълнения на живо
се разказа за историята на Ловеч. В синхрон с изпълненията на сцената,
на воден екран се прожектира и видео със светлинни импресии. Целта е
да се съхрани българската памет и пробуждане на творците от гр. Ловеч
и региона – малки и големи, професионалисти и любители. Участници в
събитията са над 1 040 души, а над 13 000 са посетителите на изявите.

Project: “Lovech – roots in the past – bridges to the
future” BG161PO001/1.1-10/2010/014
Budget: BGN 665 734
Beneficiary: Lovech Municipality
Two editions of the innovative cultural event “Lovech – roots in the past –
bridges to the future” were organised by recreating traditional for the region
customs and rituals in a new and modern way. The cultural events held within
two years are logically and thematically related so that they can present the
history of the town and its new modern image using the forms of different
types of art. The second cultural event was held on the stage of the only in
the Balkans specially installed swimming attraction, with the participation of
amateurs from the community centres in the municipality, children from the
kindergartens and representatives of the “Tradition” Club. The history of Lovech
was presented through live performances. In unison with the performances on
the stage, a video with light impressions was projected on a water screen. The
purpose is to preserve the Bulgarian memory and to awaken the artists on the
town of Lovech and the region – big and small, professionals and amateurs.
Over 1,040 people took part in the events, and the over 13,000 attended
them.
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Проект: „Създаване и промотиране на иновативни
културни събития – Летен оперен фестивал “Сцена
на вековете” BG161PO001/1.1-10/2010/015
Бюджет: 463 338 лв.
Бенефициент: Община Велико Търново
Летният оперен фестивал „Сцена на вековете” е културен факт, изпълнен
по проекта за две години, който се проведе на открито, на хълм “Царевец”
в гр. Велико Търново. В рамките на уникалния културен фестивал,
вдъхновен от величието и неповторимия блясък на старопрестолната
българска столица, са проведени представления и музикално-сценичени
спектакли, които са наблюдавани от зрителите на хълма „Царевец“ и
на монтирани видеостени в парк „Дружба” и парк „Колю Фичето”. Сред
останките от двореца на българските царе, бяха представени великите
произведения – оперите „Турандот” и „Тоска” на Джакомо Пучини, „Бал с
маски” и „Риголето” на Верди, както и балета “Дон Кихот” на Лудвиг Минкус
и балетният спектакъл „Вечер под звездите на Царевец (Откровения)”
специално създаден от трупата на Софийската опера и балет. Протекоха и
паралелни събития: разходка „Зад кулисите”, ретроспективни прожекции
на спектакли и вечерни матинета.

Project: “Organising and promoting innovative cultural
events – Summer opera festival «Stage of the Ages»”
BG161PO001/1.1-10/2010/015
Budget: BGN 463 338
Beneficiary: Veliko Tarnovo Municipality
The Summer opera festival «Stage of the Ages» is a cultural fact implemented
under the project over two years. It was held in the open on the “Tsarevets” hill
of the town of Veliko Tarnovo. Within the unique cultural festival, inspired by
the grandeur and unique glamour of the old Bulgarian capital, performances
and musical stage productions took place that were seen by viewers from the
“Tsarevets” hill and on screens installed in the “Druzhba” Park and “Koliu Fitcheto”
Park. The following great works were presented at the ruins of the palace of
the Bulgarian tsars – the operas “Turandot” and “Tosca” by Giacomo Puccini,
“Masked Ball” and “Rigoletto” by Verdi, as well as the ballet “Don Quixote” by
Ludwig Minkus and the ballet performance “Night under the stars of Tsarevets
(Revelations)” specially created by the company of the Sofia Opera and Ballet.
Parallel events also took part: “Backstage” walk, retrospective screenings of
performances and evening matinees.
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Проект: „Обновяване и обогатяване на културния
живот чрез организиране и промотиране на културни
събития като главен фактор за изграждане на
идентичността и неповторимостта на Община
Карлово“ BG161PO001/1.1-10/2010/016
Бюджет: 487 383 лв.
Бенефициент: Община Карлово

Project: “Renewal and enriching the cultural life by
organisation and promotion of cultural events as a key
prerequisite for the shaping of the identity and unique
character of Karlovo Municipality”
BG161PO001/1.1-10/2010/016
Budget: BGN 487 383
Beneficiary: Karlovo Municipality

В една от най-китните котловини в България – Карловската се организираха
и проведоха четири иновативни културни събития за обогатяване на
културния живот – ритуала „Дай боже дъжд, за да има розата масло и роса” –
свързан със селскостопанските дейности по обработка на розите, конкурс
„Царица на Розата”, тържествено откриване на розобера с демонстрация
на розоварене – запознаване с процеса, през който преминава дъхавото
цвете, за да се превърне в прочутото по цял свят розово масло. Четвъртото
събитие е създаване на „Алея на розата” с шатри и множество прояви,
където се представят местни занаяти и производства, свързани с розата –
дегустации на гюлова ракия, ликьор и сладко от рози. Празникът на розата
в града е вълнуващо събитие, където фолклорни състави от общината и
гостуващи групи завладяват с песните и танците си.

In one of the most picturesque valleys in Bulgaria, the Karlovo valley, four
innovative cultural events were organised and held to enrich the cultural
life – the ritual “God, give us rain so that roses can have oil and dew” linked to
the agricultural rose-processing activities, the Contest “Queen of Roses”, the
ceremonial opening of the rose picking accompanied by a demonstration of
rose oil production – presenting the process through which the fragrant flower
goes in order to be transformed into the rose oil, famous around the world.
The fourth event is the creating of a “Promenade of roses” with pavilions and
many events where local crafts and manufacturing, related to the rose, are
presented – tasting of rose rakia, liqueur and rose jam. The Rose Festival in
the town is an exciting event where folklore groups from the municipality and
visiting groups fascinate the audience with their songs and dances.
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Проект: „Дефилир на духовата музика”
BG161PO001/1.1-10/2010/017
Бюджет: 489 667 лв.
Бенефициент: Община Ботевград
Дефилира на духовата музика в Ботевград се проведе в две поредни
години в рамките на 3 дни. В събитието взеха участие 15 духови оркестри
и повече от 10 мажоретни състави от цялата страна. Всеки фестивален ден
включваше дефилир на оркестрите и съставите по основните улици на града
в пет лъча към централната сцена. Всеки от участниците имаше концертна
изява на определените пет сценични пространства в различните краища
на града и пред читалище „Христо Ботев”. В градския парк действаше „Арт
кът“, в който се правеха помпони и се изучаваха танците на мажоретките.
Хората проявиха огромен интерес към изявите на музиканти и мажоретки,
като най-щастливи и доволни бяха децата. Гвардейският представителен
духов оркестър участва в заключителния спектакъл на второто издание.

Project: “Procession of brass music”
BG161PO001/1.1-10/2010/017
Budget: BGN 489 667
Beneficiary: Botevgrad Municipality
The procession of brass music in Botevgrad was held within the span of 3
days in two consecutive years. 15 brass bands and over 10 majorette teams
from the whole country took part in the event. Each festival day included a
procession of the bands and teams along the main town streets in five beams
to the central stage. Each participant had a stage performance in the five
stage areas designated in the different ends of the town and in front of “Hristo
Botev” Community Centre. An “Art Corner” functioned in the town park, where
pompoms were made and the dances of the majorettes were practised. People
demonstrated a great interest in the performances of musicians and majorettes,
and kids were happiest. The Guards representative brass band took part in the
closing performance of the second edition.
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Проект: „Карвинг фестивал – Лясковец – пъстра
столица на зеленчуците и гурбетчийското
градинарство“ BG161PO001/1.1-10/2010/018
Бюджет: 485 386 лв.
Бенефициент: Община Лясковец
Първото и второто издание на карвинг-феста „Лясковец – пъстра
столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство“ е мост между
поколенията и предизвика голям интерес с множество иновативни
прояви. Десетдневната проява съчетаваше десетки събития, посветени
на традициите, зеленчукопроизводството, народното и самодейно
творчество – надпявания, театрални постановки, демонстрации на
младежката активност, арт-уъркшоп и арт-работилница за карвинг
изкуство. Майстори дойдоха специално, за да покажат изящни
произведения на изкуството, „родени“ от тиква, ряпа, краставица,
цвекло и други зеленчуци. Изработени и поставени бяха атрактивни
цветни щандове и платформи за изложби. По проекта са извършени и
дребномащабни инфрсатруктурни дейности по аранжиране и освежаване
на експозициите в Музея на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец.
Сайт на проекта: http://gradinarstvo.lyaskovets.net

Project: “Carving festival “Lyaskovets – colourful capital
of vegetables and gardening”
BG161PO001/1.1-10/2010/018
Budget: BGN 485 386
Beneficiary: Lyaskovets Municipality
The first and second edition of the Carving festival “Lyaskovets – colourful
capital of vegetables and gardening” is a bridge between generations and
provoked a great interest with the variety of innovation performances. The
ten-day event combined dozens of events dedicated to traditions, vegetable
growing, folk and amateur art – singing competitions, theatre performances,
demonstrations of youth activities, art workshops, and an art workshop for
carving art. Craftsmen came specially to demonstrate exquisite works of art,
“born” from pumpkins, radishes, cucumbers, beets and other vegetables.
Attractive flower stands and platforms for exhibitions were made and installed.
Under the project small-scale infrastructural activities were also carried out
related to arrangement and refreshment of the exhibitions in the Museum
of immigrant gardening in the town of Lyaskovets. Web site of the project:
http://gradinarstvo.lyaskovets.net
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Проект: “Докоснати от древността”
BG161PO001/1.1-10/2010/020
Бюджет: 460 054 лв.
Бенефициент: Община Казанлък
Иновативното културно събитие в община Казанлък е с акцент върху
създаването на нова визия и утвърждаването на „културна марка” на
региона. По проекта се провеждат две издания „Празници в Долината
на тракийските царе“ от 24 до 30 август 2012 г. и от 17 до 23 май 2013 г.,
позиционирани на различни места в град Казанлък, по кварталите,
включително ромския, и по градските улици. Представени са спектакълът
„Новите траки”, Панаир на тракийските занаяти и изкуства, Тракийски
стан – демонстрации на традиционни занаяти и тракийски бойни изкуства,
Стрийт парад, Артфест мултимедия – фотографски пленер и конкурс,
Град-сцена – поредица от концерти, конкурси и изложби на открито, Ден
на ромската култура, спектакли, вкл. от типа „Звук и светлина”, поетични
рецитали, дегустация на вино и други. 1 300 души се включиха за участие
във фестивалните дни, а над 22 000 се наслаждаваха на тракийските
празници. Сайт на проекта: www.dokosnatiotdrevnostta.eu

Project: “Touched by antiquity”
BG161PO001/1.1-10/2010/020
Budget: BGN 460 054
Beneficiary: Kazanlak Municipality
The innovative cultural event in Kazanlak Municipality has a focus on the
development of a new vision and establishing a “cultural trademark” of the
region. Under the project two editions of the “Holidays on the Valley of the
Thracian Kings” were held between 24 and 30 August 2012 and in the period
17-23 May 2013, which were positioned in different locations in the town of
Kazanlak, in the residential areas, including the Roma one, and along the town
streets. The following were presented: the performance “The new Thracian”, Fair
of Thracian crafts and arts, Thracian camp – demonstrations of traditional crafts
and Thracian martial arts, Street parade, Art festival multimedia – photograph
planner and competition, Town-stage – a series of concerts, competitions and
exhibitions in open air, Day of the Roma culture, performances, including of
the “light and sound” type, poetic recitals, wine tasting and other. 1,300 people
took part in the festival days, and over 22,000 people enjoyed the Thracian
holidays. Web site of the project: www.dokosnatiotdrevnostta.eu
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Проект: „Фестивал на изкуствата “Дунавски вълни”
BG161PO001/1.1-10/2010/021
Бюджет: 510 040 лв.
Бенефициент: Община Видин
Проведените два иновативни Фестивала на изкуствата “Дунавски вълни”
обединиха интересите на деца и възрастни чрез спектакли на куклени
театри, концерти класическа и фолклорна музика, младежки партита,
изяви на танцови състави, изложби на фотографии, модерно изкуство и
симпозиум по паркова скулптура. В продължение на 60 дни гр. Видин се
бе превърнал във фестивална сцена на открито – в паркове, площади и
междублокови пространства, се разгърна уникален синтез от традиционни
и модерни изкуства, поднесени на публиката в нов формат. Над 1 600
артисти и изпълнители взеха участие в двете иновативни културни
събития, а посетителите на различните прояви бяха над 35 000 от цяла
България, както и гости и от Сърбия, Румъния и Франция.

Project: “Art Festival “Danube Waves”
BG161PO001/1.1-10/2010/021
Budget: BGN 510 040
Beneficiary: Vidin Municipality
The two innovative Art Festivals “Danube Waves” united the interests of
children and adults through performances of puppet shows, concerts of classic
and folk music, parties for young people, performances of dance ensembles,
exhibition of photographs, modern art, and a symposium on park sculpture.
In the course of 60 days the town of Vidin was transformed into a festival stage
in the open – in parks, on squares and in spaces between apartment building
a unique synthesis of traditional and modern arts, presented to the audience
in a new format, was achieved. Over 1,600 artists and performers took part
in the two innovative cultural events, and the visitors of the different events
were over 35,000 people from all over Bulgaria, as well as guests from Serbia,
Romania and France.
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Проект: “КИТАРИАДА – “културна марка” за град
Перник” BG161PO001/1.1-10/2010/022
Бюджет: 417 997 лв.
Бенефициент: Община Перник
Над 15 рок групи през 2012 г. и над 18 през 2013г. изнасяха концерти в
рамките на проведените две иновативни културни събития, всяко от
които с продължителност по 4 дни. На открита спортна площадка се
проведоха спортно-музикални игри, които преминаха с много настроение
и висок адреналин. Любители и професионалисти на изобразителното и
приложното изкуство също се събраха да покажат на какво са способни. В
училище по танци на открито пред Общинския Младежки дом, насъбралата
се публика успя да види колко талантливи деца има в гр. Перник и съвсем
искрено ги аплодира. Пленер под открито небе за най-малките е част от
всички пърформанси, които протичат в рамките на четири дни. Вечерите на
фестивалите преминаваха само под един надслов„Китариада“ – запазената
културна марка на град Перник, като предложи на нетърпеливите фенове
серия от култови парчета на рок групи. Създаден е и богат на съдържание
сайт: http://kitariada.nitbg.com/

Project: “GUITARIAD – “cultural trademark” of the town
of Pernik” BG161PO001/1.1-10/2010/022
Budget: BGN 417 997
Beneficiary: Pernik Municipality
Over 15 rock bands in 2012 and over 18 rock bands in 2013 gave concerts
during the two innovative cultural events which were held, each of them 4-day
long. On an open sports ground sports and music games took place, which
passed with great spirits and high adrenalin. Amateurs and professionals in
fine and applied arts also gathered to show what they are capable of. In a
dance school in the open, in front of the Municipal Youth Centre, the audience
managed to see how talented the children of the town of Pernik are and most
sincerely applauded them. A workshop under the open sky for the smallest
children was part of all performances that took place within the span of four
days. The evenings of the festivals passed under one motto – “Guitariad” –
the cultural trademark of the town of Pernik, and offered eager fans a series
of iconic pieces of rock bands. A web site with extensive contents was also
created: http://kitariada.nitbg.com/
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Проект: „Парад на изкуствата – Силистра“
BG161PO001/1.1-10/2010/023
Бюджет: 519 977 лв.
Бенефициент: Община Силистра
Палитрата от иновативно творчество бе вплетена в двете издания на
„Парад на изкуствата – Силистра”. Десетдневна поредица от изяви
бяха обособени в няколко разнообразни по жанр творчески ателиета.
Иновативното културно събитие се провежда под мотото „Силистра –
люлка на древни цивилизации”. Гражданите и гостите на града се докоснаха
по изключително атрактивен и нетрадиционен начин до красотата и
изяществото на различните изкуства, споделиха и усвоиха умения, показаха
талант и намериха нови приятели. Ателиета по изкуствата /с няколко
издания всяко/ включваха танци, музика, изобразително изкуство, пана от
мозайки, изкуство от рециклирани материали, фотография и изработване
на накити. Те бяха достъпни за широк кръг хора без ограничения
във възраст, пол, етническа принадлежност, социален статус като
инициативността от аматьори, случайни минувачи, зрители, ентусиасти,
любители и т.н. бе приоритетна, а според жанра всеки един научи, показа,
опита, експериментира или даде творческа идея – предвождан изцяло от
желание за участие и настроение за общуване.

Project: “Art parade – Silistra”
BG161PO001/1.1-10/2010/023
Budget: BGN 519 977
Beneficiary: Silistra Municipality
A palette of innovative art was woven into the two editions of the “Art
parade – Silistra”. The ten-day sequence of performances was divided into
several diverse in genre art studios. The innovative cultural event was held
under the motto “Silistra – a cradle of ancient civilisations”. The residents and
guests of the town got in touch in an extremely attractive and untraditional
manner with the beauty and exquisiteness of different arts, shared their
skills and obtained new ones, demonstrated talent and found new friends.
The art studios (each with several editions) included dances, music, fine arts,
inlay murals, art from recycled materials, photography and making jewellery.
They were accessible for a wide range of people without restrictions based
on age, gender, ethnic origin or social status, and the initiative of amateurs,
passers-by, spectators, enthusiasts, etc. was a priority, and according to genre
everyone learned, demonstrated, tried, experimented or gave a creative idea
– led entirely by the desire for participation and mood for communication.
22

Проект: „Долината на Тунджа – палитра от цветове,
музика и танци“ BG161PO001/1.1-10/2010/024
Бюджет: 501 985 лв.
Бенефициент: Община Ямбол
Двете издания на събитието Арт-фестивал „Отворени пространства”
успешно изпълниха мисията си да предложат на гр. Ямбол нов културен
продукт, който да е впечатляващ, провокиращ и да ангажира емоционално
участници и публика. Обединяващата идея за събитията по проекта
е концепцията за „отворените пространства”, които се превърнаха в
сцени за различни форми на иновативна културна изява като средство
за подобряване на градската среда. Включени бяха творчески ателиета,
визуални изкуства- рисуване на графити и фотопленер, концерти в
различни музикални стилове включително демонстрации на т.нар.
„улична” култура, като паркур (“parkour”), скейтбординг, брейк и др.
Проведените иновативни културни събития постигнаха широк обществен
отзвук, което бе допълнително признание за тяхната значимост в
културния живот на града. Освен организирането на арт фестивала,
дейностите по проекта включваха още и обновяване на зрителната зала
на община Ямбол. 600 бяха участниците в събитието, а посетителите – над
25 000 души.

Project: “Valley of Tundzha – a palette of colours, music
and dance” BG161PO001/1.1-10/2010/024
Budget: BGN 501 985
Beneficiary: Yambol Municipality
The two editions of the event Art Festival “Open Spaces” successfully achieved
their mission to offer the town of Yambol a new cultural product that is
impressive, provoking and emotionally involving for both participants and
audience. The overarching idea of the project events was the concept of
“open spaces”, which became the scene of various forms of innovative cultural
expression as a means of improving the urban environment. Art studios, visual
arts – graffiti and photo-workshop, concerts in various musical styles, including
demonstrations of the so called “street” culture, such as parkour, skateboarding,
break-dancing and other were included. The innovative cultural events
organised achieved a wide public response, which was further recognition of
their importance for the cultural life of the town. In addition to the organising
of the art festival, the project activities also included a renovation of the visual
hall of Yambol Municipality. The participants in the event were 600, and the
audience – over 25,000 people.
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Проект: „Добрич – жива шевица от таланти“
BG161PO001/1.1-10/2010/025
Бюджет: 498 926 лв.
Бенефициент: Община град Добрич
Фестивалът на талантите в гр. Добрич събра над 75 000 посетители и
27000 участници в рамките на двете си издания. По проекта е възстановен
розариума в Градски парк „Свети Георги” (във връзка с провеждане на
събитието). Бяха организирани и открити съвкупност от арт ателиета,
които действаха едновременно на точно определени места в града и
привлякоха таланти от различни възрасти: „Рисунка и слово”, „Музика
и танци”, „Керамично пано”, „Приложни изкуства и занаяти”, „Театър”,
„Скулптури от еко материали” и „Добруджанска шевица от цветя”. В
ателиетата гражданите и гостите на фестивала имаха възможност да
влязат във взаимодействие с творци-професионалисти и да изявят своите
таланти, да майсторят предмети от глина и да ги рисуват с характерните
за Добруджа графични елементи, да месят и пекат хляб – символа на
региона, да споделят уникалността на дърворезбата и иконописа.

Project: “Dobrich – a vibrant embroidery of talent”
BG161PO001/1.1-10/2010/025
Budget: BGN 498 926
Beneficiary: Dobrich Municipality
The festival of talent in the town of Dobrich gathered over 75,000 visitors and
27,000 participants during its two editions. Under the project the rose garden
in the “Sveti Georgi” Town Park was regenerated (in connection with the
holding of the event). A number of art studios were organised and opened, and
functioned simultaneously in predefined locations in the town, thus attracting
talents of different aged: “Picture and word”, “Music and dance”, “Ceramic mural”,
“Applied arts and crafts”, “Theatre”, “Sculptures from environmentally-friendly
materials” and “Dobrudzha embroidery of flowers”. In the studios the residents
and the guests of the festival had the opportunity to interact with professional
artists and demonstrate their talents, make objects from clay and paint them
with the typical Dobrudzha graphic elements, knead and bake bread – the
symbol of the region, share the unique nature of carving and iconography.
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Project: “Welcome to Sevlievo – the Pumpkin Capital”
BG161PO001/1.1-10/2010/026
Budget: BGN 466 667
Beneficiary: Sevlievo Municipality

Проект: “Добре дошли в Севлиево – столица на
тиквата” BG161PO001/1.1-10/2010/026
Бюджет: 466 667 лв.
Бенефициент: Община Севлиево

For all who think that food should satisfy both the palate and the eye, two
editions were held in November 2012 and April 2013 of the Feast of the
Pumpkin in the town of Sevlievo, where the pumpkin season lasts all year. In
the Pumpkin Capital the record for longest pumpkin-pastry was improved –
full 233 metres! All people present enjoyed a piece of it, as well as the culinary
show – competition “Pumpkin Temptations”. All performances and activities
under the project were united around the “symbol” of the town – the pumpkin:
Exhibitions “Pumpkin fantasies” and “Best Pumpkin”, fun racing games and
artistic workshops, youth evening competitions along Rositsa river with origami
boats and lanterns, happening “Pumpkin party”, musical theatre performance
“The Tale of the pumpkin”, concert, fire show, lots of prizes, carnival procession
“The train of Pumpkinburg” and “Museum of the pumpkin”. The ancient art
of carving was demonstrated to the gathered guests and everyone had the
opportunity to try his hand at making interesting figures from pumpkin.

За всички, които мислят, че храната трябва да удовлетвори както небцето,
така и окото, се проведоха две издания през ноември 2012 г. и април
2013 г. на Празника на тиквата в град Севлиево, където сезонът на тиквата
продължава цяла година. В Столицата на Тиквата беше подобрен рекордът
за най-дълъг тиквеник – цели 233 метра! Всички присъстващи се насладиха
на парче от него, както и на кулинарна изложба – конкурс „Тиквени
изкушения”. Всички спектакли и дейности по проекта бяха обединени около
„символът“ на града – тиквата: изложби „Тиквени фантазии” и “Тиква найнай”, забавни състезателни игри и творчески ателиета, младежки вечерни
състезания по р. Росица с лодки-оригами и фенери, хепънинг „Тиквено
парти”, музикално-театрален спектакъл „Приказка за тиквата”, концерт,
огнено шоу, много награди, карнавално шествие „Влакът на Тиквенбург”
и „Музей на тиквата”. Карвингът – древно изкуство беше демонстрирано
пред насъбралите се гости и всеки имаше възможност да пробва силите
си в изработването на интересни фигури от тиква.
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Проект: „Изминати/бъдещи пътища“
BG161PO001/1.1-10/2010/027
Бюджет: 440 129 лв.		
Бенефициент: Община Созопол
Двете първи издания на фестивал „Созополис” се проведоха успешно
в рамките на проекта “Изминати/бъдещи пътища”, обединяващ таланта
на аматьори и професионалисти, както и различни изкуства в 5-дневна
наситена програма. Проведоха се 25 събития от всички видове изкуства
в Деня на театъра; Деня на таланта; Деня на детето; Деня на археологията
и историята; Деня на Созопол. Огромен интерес предизвика огнено
шоу, талантливите деца от танцови формации показаха спектакли в
Амфитеатъра пред многобройна публика. Участниците във фестивал
„Созополис” изработиха с много артистизъм и въображение и найдългата гирлянда от пластмасови бутилки и чаши – 2 километра. Сцената
на читалище “Отец Паисий” се е превърнала в модерна въртяща се сцена
за културни изяви, благодарение на сериозния ремонт и реконструкция,
както и на вложените средства в модерното й оборудване и обзавеждане.
Надеждите са, фестивалът да се превърне в традиция, а програмата му да
се обогатява всяка година за да се насърчи социално-икономическото
развитие, устойчивия туризъм и да се увеличи привлекателността
на община Созопол чрез развитието, обновяването и обогатяване на
културния живот. Сайт на проекта: http://sozopolis.sozopol.bg/

Project: “Travelled / Future Roads”
BG161PO001/1.1-10/2010/027
Budget: BGN 440 129
Beneficiary: Sozopol Municipality
The first two editions of the “Sozopolis” festival were held successfully within
the project “Travelled / Future Roads”, uniting the talent of amateurs and
professionals, as well as different arts within the intense 5-day programme. 25
events of all kinds of arts were held during the Day of theatre; the Day of talent;
the Children’s day; the Day of archaeology and history; the Day of Sozopol. The fire
show invoked great interest, talented children from dance formations showed
performances in the Amphitheatre to a numerous audience. The participants
in the “Sozopolis” festival made with great artistic power and imagination the
longest garland from plastic bottles and cups – 2 kilometres. The stage of
“Otets Paisiy” community hall transformed into a modern rotating stage for
cultural performances as a result of the serious repair and reconstruction, as
well as the funds used for its modern equipping and furnishing. The hope is
that the festival will become traditional and its programme will be enriched
every year in order to promote social and economic development, sustainable
tourism and increase the attractiveness of Sozopol Municipality through the
development, renovation and enrichment of the cultural life. Web site of the
project: http://sozopolis.sozopol.bg/
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Проект: “Харманли в песни и багри”
BG161PO001/1.1-10/2010/028
Бюджет: 474 570 лв.
Бенефициент: Община Харманли
Двете издания на културното иновативно събитие „Харманли в песни
и багри“ включиха различни културни дейности от гледна точка на
принадлежността им към традиционни художествени и нови креативни
прояви, към разнообразни сфери на творчеството и форми на
изпълнение в град Харманли. Събитията обединиха традиционни прояви
на утвърдени самодейци и професионалисти и участници с иновативни
изяви на изобразителното, приложно и визуално изкуство. На нови сцени
се проведоха и хоров фестивал „Хармония”, арт-пленер „Харманли – моят
град”, музикално-артистични изпълнения„Хармония в Харманли”и изложба
с аудио-видео материали, фотоси, пластика, скулптура, дизайнерски и
други творчески продукти, вкл. създадени с нетрадиционни материали и
техники. Сайт на проекта: www.hsc-bg.com

Project: “Harmanli in song and colour”
BG161PO001/1.1-10/2010/028
Budget: BGN 474 570
Beneficiary: Harmanli Municipality
The two editions of the innovative cultural event “Harmanli in song and
colour” included different cultural activities from the point of view of their
belonging to traditional artistic and new creative events, to various fields of
art and forms of performance in the town of Harmanli. The events combined
traditional performances of established amateurs and professionals with those
of new performers in terms of features and participants, and with innovative
manifestations of fine, applied and visual art. The following events were held
on new stages: Choir Festival “Harmony”, Art Workshop “Harmanli – my town”,
musical and artistic performances “Harmony in Harmanli”, and exhibition of
audio-visual materials, photographs, plastic arts, sculpture, design and other
creative products, including products made of non-traditional materials and
techniques. Web site of the project: www.hsc-bg.com
27

Проект: „Общинска декада на културата и
изкуството в гр. Тръстеник, община Долна
Митрополия“ BG161PO001/1.1-10/2010/029
Бюджет: 424 079 лв.
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Иновативните културни събития по проекта бяха обединени в две издания
на културата и изкуството, гр. Тръстеник, Община Долна Митрополия. По
своята същност събитието представлява синтез от различни изкуства,
поради факта, че всяка една от проявите представлява различна форма
на изкуството – танцово, изобразително изкуство, музикално изкуство.
Културните събития включиха: Училище по улично изкуство „Танцувам
като теб”, Майсторски клас по народно пеене, Пленер „Големите учат
малките” – посветен на изобразителното изкуство, „Календарът на мечтите“ – проявата даде възможност на младите, да се видят в ролята на техните
мечтани професии, дейността „От женските ръце и със сърце“ показа в
изложба невероятните умения в различни техники по плетене. Публиката
получи възможността да се наслади на концерти на откритата сцена в
кулминацията на общинската декада. В рамките на проекта се извърши
ремонт на част от сградата на НЧ „Неофит Рилски 1872“ – гр. Тръстеник
и е закупена нова офис техника, озвучителна система, мобилен подиум,
сценично осветление. Сайт на проекта: www.dekada-kulturaiizkustvo.eu

Project: Municipal Decade of Culture and Art in the town
of Trastenik, Dolna Mitropolia Municipality”
BG161PO001/1.1-10/2010/029
Budget: BGN 424 079
Beneficiary: Dolna Mitropolia Municipality
The innovative cultural events under the project were united in two editions
of culture and art in the town of Trastenik, Dolna Mitropolia Municipality. In
its nature the event is a synthesis of different arts due to the fact that each
performance is a different form of art – dance, fine art, music art. The cultural
events included: School of street art“I dance like you”, Master class in folk singing,
Workshop “The big teach the small” dedicated to fine art, “Calendar of dreams”,
which allowed young people to see themselves in the role of the professions
they dream of, the activity “From women’s hands and from the heart” exhibited
the incredible skills in different knitting techniques. The audience had the
opportunity to enjoy concerts on the open stage during the culmination of
the municipal decade. Within the project repair was carried out of part of the
building of “Neofit Rilski 1872” community centre – town of Trastenik, and new
office equipment, sound equipment, mobile stage, and stage lighting were
purchased. Web site of the project: www.dekada-kulturaiizkustvo.eu
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Проект: „Фестивал – палитра от изкуства”
BG161PO001/1.1-10/2010/030
Бюджет: 495 672 лв.
Бенефициент: Община Поморие
Фестивалът „Палитра от изкуства”, включи редица творчески прояви
като мулти арт-спектакъл „Яворов – европейският поет на България“,
който се реализира в две поредни години по време на поетичните
празници „Яворови дни”. Други дейности в изпълнение на проекта бяха:
Летни ателиета по изкуства под надслов „Земя, Море, Въздух” включиха
концертни изпълнения, художествени прояви, театрални постановки –
„Рибарят и неговата душа” и „Любовта е солена”, скулптура - сол и кал през
Седмицата на морето; Спектакъл – пърформанс „Дионисий” по време
на Празници на виното „Море от вино”, както и Парада на фолклорните
етноси – автентични концертни изяви на фолклорни състави от различни
етноси – арменски, гръцки, турски, ромски, български, и други етноси от
страната. Организираните културни прояви дадоха поле за изява на над
500 творци от цялата страна и представиха гр. Поморие пред жителите и
гостите му като град, който е сцена на креативни и артистични хора.

Project: “Palette of Arts” Festival
BG161PO001/1.1-10/2010/030
Budget: BGN 495 672
Beneficiary: Pomorie Municipality
The “Palette of Arts” Festival included a number of artistic performances, such
as the multi-art performance “Yavorov – the European Poet of Bulgaria”, which
was held in two successive years during the “Yavorov days” poetic holidays.
Other project activities were: summer art studios under the motto “Land,
Sea and Air”, which included concert performances, artistic events, theatre
performances – “The fisherman and his soul” and “Love is salty”, sculpture – salt
and mud during the Week of the sea; performance “Dionysus” during the Wine
holidays “Sea of wine”, as well as a Parade of folklore ethnic groups – authentic
concert performances of folklore formations from different ethnic groups –
Armenian, Greek, Turkish, Roma, Bulgarian and other ethnic groups from the
country. The cultural events organised gave a platform to more than 500 artists
from across the country and presented the town of Pomorie to its residents
and guests as a town, which is a stage for creative and artistic people.
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Проект: „Мостове към бъдещето“
BG161PO001/1.1-10/2010/031
Бюджет: 220 755 лв.
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Две издания на иновативното културно събитие, проведени на 7 и 8 юни
2012 г. и 2013 г., над 6 000 посетители, много музика и настроение – това
е равносметката от отминалите празници на горнооряховския суджук в
рамките на обособена „Кулинарна парти зона”, кулинарен фестивал на
местните традиционни гозби, деликатеси и занаяти, акцентиращ върху
регионалната идентичност. Изявите включваха пъстри карнавални
дефилета, в които се включиха много деца от детските градини и
училищата в гр. Горна Оряховица, тематично гримирани, костюмирани
и маскирани артисти, музиканти и танцьори, колоритен стрийт парад,
кулинарен денс клуб на открито. Градската градина бе сцена на много
забавления, суджукарски игри, готварски кътове с кулинарни състезания
и надпревари, творчески работилници, викторини с награди. На откритата
сцена целодневно се изявяваха самодейни състави от общината и гости.
Всички имаха възможността да разгледат и изложба от снимки, показваща
в ретроспекция историята на горнооряховския суджук и да опитат
20-метров такъв.

Project: “Bridges to the future”
BG161PO001/1.1-10/2010/031
Budget: BGN 220 755
Beneficiary: Gorna Oryahovitsa Municipality
Two editions of the innovative cultural event held on 7 and 8 June 2012 and 2013,
over 6,000 visitors, a lot of music and humour – this is the outcome of the past
holidays of the Gornooryahovski sausage within the separate “Culinary party
zone”, culinary festival of local traditional dishes, delicacies and crafts, focusing
on regional identity. The events included colourful carnival processions, in
which many children from the kindergartens and schools of the town of Gorna
Oryahovitsa, theme make-up, masked and costumed actors, musicians and
dancers took part, colourful street parade, culinary dance club in the open. The
Town Gardens were a stage of plenty of fun, sausage games, cooking corners
with culinary competitions and races, art workshops, quizzes with prizes. On
the open stage throughout the day amateur formations from the municipality
and guests performed. Everyone had the opportunity to see a photograph
exhibition, showing in retrospect the history of the Gornooryahovski sausage
and taste a 20-metre sausage.
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Проект: “Културна мозайка “Неврокопски панаир””
BG161PO001/1.1-10/2010/032
Бюджет: 430 825 лв.
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Проведени са две тридневни събития през октомври 2012 г. и юли 2013 г.
за засилване ролята на културата като двигател за развитието на региона,
съчетаващи традиция и модерност от богатото културно-историческо
наследство на общината. В основните прояви на фестивала беше включена
историческа възстановка на „Основаване на Никополис ад Нестум”, древен
римски град, разположен в землището на с. Гърмен. Културната мозайка
предложи разнообразие от забавления в пространството на градския
парк и по улиците на гр. Гоце Делчев – фестивал по класическа китара и
подреждане на съвременна стена на изкуствата, танцувално и фолклорно
шествие по централните улици на града. В тържествата участват фолклорни
и младежки състави от града и от областта. През всеки от трите дни с
богата програма, бяха отворени и ателиета по грънчарство, дърворезба и
звънчарство. Населението на общината, особено децата, активно се включва
в провеждането на фестивала. Закупена е сцена и озвучителна техника за
изпълнението на проекта, а сайтът на проекта е www.nevrokop.eu.

Project: “Cultural Inlay “Nevrokop Fair”
BG161PO001/1.1-10/2010/032
Budget: BGN 430 825
Beneficiary: Gotse Delchev Municipality
Two three-day events were held in October 2012 and July 2013 to strengthen
the role of culture as an engine for the development of the regions. They
combined tradition and modernity from the rich cultural and historical
heritage of the municipality. The main events within the festival included the
historical recreation of “Founding of Nikopolis ad Nestum”, an ancient Roman
town situated in the land of the village of Garmen. The cultural inlay offered
diverse entertainment in the space of the town park and along the streets of
the town of Gotse Delchev – festival of classic guitar and arranging a modern
wall of arts, dance and folklore procession along the central streets of the town.
Folklore and youth formations from the town and the district took part in the
celebrations. On each of the three days with intense programme, pottery,
woodcarving and bell-making workshops were open. The population of the
municipality, especially the children, actively participated in the festival. A
stage and sound equipment for the project implementation were purchased,
and the site of the project is www.nevrokop.eu.
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Project: “Bridges – crossroads of cultures”
BG161PO001/1.1-10/2010/033
Budget: BGN 357 051
Beneficiary: Kardjali Municipality

Проект: „Мостът – кръстопът на култури“
BG161PO001/1.1-10/2010/033
Бюджет: 357 051 лв.
Бенефициент: Община Кърджали
Проведените дейности по проект „Мостът – кръстопът на култури”
насърчиха новаторството на хората чрез участие в нов тип културни
събития, изпълнявани на нетрадиционни публични пространства.
Културните събития бяха проведени равномерно в две години от
22 септември 2012 г. до 28 юни 2013 г. в следната последователност
„Ден на музика” с изпълнители на класически и старинни инструменти с
изпълнения на открито, „Ден на фотографията” – уъркшоп по фотография,
„Ден на приказката” – 130 деца и ученици участваха в карнавал и ревю
на приказни герои и „Уикенд фестивал Мостът” – лайв концепция с
много фотографи, дебютиращи художници, поети, дизайнери, музиканти
и 20 гостуващи творци от страната и чужбина. Състоялите се събития
са представени във виртуален гайд на тема ”Кърджали през очите на
изкуството”. По иновативен начин виртуалната разходка разказва за
най-интересните срещи, тя дава нов прочит на градските пространства
в картини, текст и звук. Осигуреното оборудване и обзавеждане като
озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани, витрини,
ще послужи и за нови културни прояви в общината през следващите
години.

The activities carried out under project “Bridges – crossroads of cultures”
encouraged people’s innovation through participation in a new type of cultural
events, held in untraditional public spaces. The cultural events were spaced
out in a balanced way during two years from 22 September 2012 till 28 June
2013 in the following order: “Day of music” with performers on classic and
ancient instruments with performances in the open, “Day of photography” –
workshop in photography, “Day of the fairy tale” – 130 children and pupils
took part in a carnival and show of fairy-tale characters, and “Weekend festival
The Bridge” – a live concept with many photographers, debuting artists, poets,
designers, musicians and 20 guest artists from Bulgaria and abroad. The events
held are presented in a virtual guide with the subject “Kardjali through the eyes
of art”. In an innovative way, the virtual tour tells about the most interesting
meetings and gives a new interpretation of urban spaces in pictures, text and
sound. The delivered equipment and furnishing, such as sound, light and video
equipment, multimedia, screens, displays, will be used for new cultural events
in the municipality in the coming years.
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Проект: “Културни празници на Куклен – Да
претворим традициите” („КУКЛЕН НА ЖИВО” 20122013) BG161PO001/1.1-10/2010/034
Бюджет: 360 313 лв.
Бенефициент: Община Куклен
По проекта се проведоха културни празници на град Куклен под
надслова „Да претворим традициите” – възстановка на стария обичай
„Вдигане на Куните” или „Черковане”, в който са смесени по особен начин
християнството, езическите вярвания и традиции на района. Празник на
черешите „Куклен на живо” – двудневно събитие с иновативен характер,
включващо разнообразни форми на сценични изяви, кулинарно изкуство
и творческо ателие в един общ оригинален и вълнуващ празник. Творческа
работилница „Яврово” с героите на Хайтов и карикатурите на Димовски
послужиха за обмен между творци и общественост, подпомагайки
опазването и претворяването на културното наследство на региона.
Съхраняването на вековните традиции е важен момент за духовното
оцеляване на всеки един народ. Заснети са два документални филма,
изработена е интернет страница за културните и творчески прояви.
Въведена е иновативна за общината информационна технология за
резултатите от проведените културни събития.

Project: “Cultural celebrations of Kuklen – Reinventing
traditions” (“KUKLEN LIVE” 2012-2013)”
BG161PO001/1.1-10/2010/034
Budget: BGN 360 313
Beneficiary: Kuklen Municipality
Under the project cultural celebrations of Kuklen were organised under the
motto “Reinventing traditions” – recreation of the old custom “Raising the Kuni”
or “Worship”, in which Christianity, pagan beliefs and traditions of the region
are joined in a unique manner. The Holiday of cherries “Kuklen live” – a two day
innovative event, included diverse forms of stage performances, culinary art
and art studio in a common original and exciting holiday. The art workshop
“Yavrovo” with the characters of Haitov and the caricatures of Dimovski served
as a platform for exchange among artists and public, helping preserve and
reinvent the cultural heritage of the region. The preserving of the century-old
traditions is an important element of the spiritual survival of any nation. Two
documentaries were shot, a web site of the cultural and artistic events was
developed. Information technology of the results of the cultural events held,
which is innovative for the municipality, was introduced.
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Проект: „От 19-ти до 21 век – традициите са живи”
BG161PO001/1.1-10/2010/035
Бюджет: 412 380 лв.
Бенефициент: Община Аврен
Проведоха се по две културно иновативни събития през 2012 г. и
2013 г. -„Фестивал на автентичен Аврен”и„Аврен пее и танцува”– фолклорен
събор за иновативни културни изяви, популяризиращи традиционното
културно наследство на общината в селата Аврен и Дъбравино. Конкурс
за най-автентична носия с повече от 30 носии, тъкани от чиста вълна и
памук, от месните жителки, преди повече от столетие, съхранени и до
днес от наследниците им, разкри красотата им пред многобройната
публика. Посетителите имаха и възможността да дегустират традиционни
кулинарни изделия, а за желаещите да пренесат авренския кулинарен
дух в домовете си, бяха подготвени брошури с рецепти от представените
на събора ястия. На сцените се изявиха местни колективи за автентичен
и обработен фолклор, групи за стари градски песни, детски певчески и
танцови състави от всички читалища в община Аврен.

Project: “From 19 to 21 century – Traditions live…”
BG161PO001/1.1-10/2010/035
Budget: BGN 412 380
Beneficiary: Avren Municipality
Two innovative events were held in both years 2012 and 2013 – “Festival of
authentic Avren” and “Avren sings and dances” – folklore festival of innovative
cultural events promoting the traditional cultural heritage of the municipality
in the villages of Avren and Dabravino. A competition for the most authentic
costume with more than 30 costumes, woven from pure wool and cotton
by local residents over a century ago, still preserved by their heirs, revealed
their beauty to numerous audience. Visitors also had the opportunity to taste
traditional culinary products, and for those who wanted to take the Avren
culinary spirit in their homes, booklets with recipes of the dishes, presented at
the festival, were prepared. Local groups for authentic and modernised folklore,
groups performing old urban songs, children singing and dance ensembles
from all community centres in Avren Municipality performed on the stages.
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Проект: “Шумен – живият град”
BG161PO001/1.1-10/2010/037
Бюджет: 491 299 лв.
Бенефициент: Община Шумен
Сред успешните прояви са два 12-часови мегаконцерта в парк „Студентски”
и в Градската градина – “Традиция и слово”, които събраха стотици
посетители; съставянето на огромен постер от рисунки на шуменски деца,
поставен на паметник „Създатели на българската държава”; изготвянето
на софтуер, който позволява на шуменци да проследят родословното
си дърво. Мобилна стена обиколи 15 села и квартали на гр. Шумен, а
пред нея се състояха улични спектакли на различни местни формации.
Графити артисти и фотоизложби освежиха облика на града. „Умен шифър”,
“Играещите букви”, “Език и памет – нишките, които ни събират”, пътуващо
кино и още много иновативни културни събития изненадаха шуменци под
мотото “Промененият град – съхраненото минало”.

Project: “Shumen – the living town”
BG161PO001/1.1-10/2010/037
Budget: BGN 491 299
Beneficiary: Shumen Municipality
Among the successful events feature two 12-hour mega-concerts in the
“Studentski” Park and the Town Gardens – “Tradition and Word” which gathered
hundreds of visitors; creating a huge poster from drawings of Shumen children
placed on the monument “Founders of the Bulgarian State”; development
of software that allows the citizens of Shumen to trace their family tree. The
mobile wall visited 15 villages and areas of the town of Shumen, and street
performances of different local formations were held in front of it. Graffiti,
artists and exhibitions of photographs refreshed the image of the town. “Smart
code”, “The playing words”, “Language and memory – the threads that unite
us”, the travelling cinema and many other innovative cultural events surprised
the residents of Shumen under the motto “The changed town – the Preserved
past”.
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Проект: „Създаване и промотиране на
Етнокултурен фестивал в община Пещера”
BG161PO001/1.1-10/2010/038
Бюджет: 367 104 лв.
Бенефициент: Община Пещера
Малки и големи се забавляваха в две издания на проект „Създаване и
промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”. Петдневен
Етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата”
включи различни културни изяви: Етнографска изложба на експонати
от културното и историческо наследство на различните етнически
групи; Детски карнавал – парад, в който децата се бяха превъплътили в
традиционни етногерои; Литературен форум – “Младежта за диалог и
взаимно разбирателство”; Етнофолклорен концерт с песни и танци от
културното наследство на различните етнически групи, които живеят на
територията на община Пещера – българи, роми, турци, армъни и гърци;
Демонстрация на обичаи, обряди и кулинарни традиции от културата и
бита на различните етнически групи; Пленер на детската рисунка на тема
„Ръка за ръка, децата променят света”.

Project: “Organising and promoting an Ethnic and
cultural festival in Peshtera Municipality”
BG161PO001/1.1-10/2010/038
Budget: BGN 367 104
Beneficiary: Peshtera Municipality
Young and old had fun in two editions of project “Organising and promoting
an Ethnic and cultural festival in Peshtera Municipality”. The five-day Ethnic
and cultural festival “Culture of the future and future of culture” included
different cultural events: Ethnographic exhibition of artefacts from the cultural
and historical heritage of various ethnic groups; Children’s carnival – parade,
in which children were transformed into traditional ethnic characters; Literary
Forum – “Youth for dialogue and mutual understanding”; Ethnic folklore
concert with songs and dances from the cultural heritage of different ethnic
groups living in the territory of Peshtera Municipality – Bulgarians, Roma,
Turks, Armanians and Greeks; Demonstration of customs, rituals and culinary
traditions from the culture and lifestyle of different ethnic groups; Workshop on
children’s drawings on the theme “Hand in hand, children change the world”.
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Проект: „Пътуваща сцена среща културните
традиции от Европа и Марица“
BG161PO001/1.1-10/2010/039
Бюджет: 378 840 лв.
Бенефициент: Община Марица
Проектът “Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и
Марица” стартира през месец юли 2012 г. с основна цел – провеждането
на четири ежегодни тематични фестивала в рамките на две години: “Ние
познаваме културата на Европа”, включващ конкурс за популярна песен,
обичаи, танци и песни, конкурс за изработка на национални носии на
страните членки на ЕС, конкурс за изработка на сувенири, облекла и
аксесоари от екологични материали, както и фотоизложба и конкурс
“Най-добър млад фотограф”; Национален събор за автентичен фолклор
“От извора”; Етнофестивал “Пеем, танцуваме и живеем заедно” и Празник
на Община Марица. Събитията протекоха под формата на поредица от
активности или отделни събития, в които местното население и гостите
на общината имаха възможност да участват активно и да се превърнат в
главни действащи лица на празника.

Project: “Travelling scene meeting the cultural traditions
of Europe and Maritsa”
BG161PO001/1.1-10/2010/039
Budget: BGN 378 840
Beneficiary: Maritsa Municipality
The project “Travelling scene meeting the cultural traditions of Europe and
Maritsa” was launched in July 2012 with the main objective to hold four annual
thematic festivals within two years: “We know the culture of Europe”, including
a competition for popular song, crafts, dances and songs, competition for
preparing national costumes of the EU Member States, competition for design
of souvenirs, clothing and accessories from environmentally-friendly materials,
as well as exhibition and competition “Best Young Photographer”; National
Festival of Authentic Folklore “From the source”; Ethnic Festival “We sing,
dance and live together” and Celebration of Maritsa Municipality. The events
took place in the form of a series of activities or individual events, in which the
local population and the guests of the municipality had the opportunity to
participate actively and become main actors in the celebrations.
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Проект: „Регионален фестивал на изкуствата –
Пазарджик“
BG161PO001/1.1-10/2010/040
Бюджет: 416 337 лв.
Бенефициент: Община Пазарджик
Иновативният културен продукт „Регионален Фестивал на Изкуствата –
Пазарджик“, допринесе за утвърждаване на културната идентичност на
града, отвори нови алтернативни пространства за културни взаимодействия
и създаде конкурентна културна дестинация, привличаща туристи към
община Пазарджик. Фестивалът се превърна в основно знаково събитие в
културния календар на града с общо около 1 170 участници за две години.
Оживяването на градската среда чрез 120 иновативни фестивални събития
през периода на действие на проекта, допринесе за обновяване и обогатяване
на културния живот, което доведе до увеличаване привлекателността на
града и повишаване качеството на живот на гражданите.

Project: “Regional Art Festival – Pazardzhik”
BG161PO001/1.1-10/2010/040
Budget: BGN 416 337
Beneficiary: Pazardzhik Municipality
The innovative cultural product “Regional Art Festival – Pazardzhik” contributed
to the strengthening of the cultural identity of the town, opened new
alternative spaces for cultural interaction and created a competitive cultural
destination, attracting tourists to Pazardzhik Municipality. The festival became
an emblematic event in the cultural calendar of the town with a total of
about 1,170 participants during the two years. The revitalisation of the urban
environment through 120 innovative festival events during the period of the
project contributed to the renovation and enrichment of the cultural life, which
resulted in an increased attractiveness of the town and better quality of life for
its residents.
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Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития
Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Support for creation and promotion of innovative cultural events
Operational Programme Regional Development 2007-2013
Investing in your future!
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www.bgregio.eu

Изготвено по проект: BG161PO001/5-01/2008/056
“Изработване и разпространение на информационни материали за
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР)”
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България.

Elaborated under project: BG161РО001/5-01/2008/056
Production and distribution of informational materials for the Operational Programme
“Regional Development” 2007-2013 (OPRD).
The project is financed by the European Regional Development Fund and
state budget of the Republic of Bulgaria.

