
May

13 януари / January – 31 декември / December
Пътуваща изложба „Еврика!“
Изложба

Музеен център за съвременна 
история,  
ул. „Ангел Букорещлиев“ 14
понеделник – петък: 9.00 – 17.00 часа,  
събота – неделя: 10.00 – 17.00 часа

Детски научен център „Музейко“ 
гостува в Пловдив с едни от  
най-популярните открития от 19 
и 20 век. 

EURECA! Travelling Exhibition 
Exhibition

Museum Centre of Modern History,  
14 Angel Bukoreshtliev Str.
Monday – Friday: 9.00 am – 5.00 pm,  
Saturday – Sunday:  
10.00 am – 5.00 pm

Muzeiko Science Center for Children pre-
sents in Plovdiv some of the most 
popular discoveries of the 19th and 20th 
centuries. 

11 октомври / October – 8 декември / December

Пътуване по света. 
Изкуство от Германия
Произведения от колекцията 
на ifa от 1949 г. до днес
Съвременно изкуство

Галерия „Капана“ 
л. „Райко Даскалов“ 29 // тел. за 
информация 0879 365 021; 
Изложбена зала „2019“ 
ул. „Уилям Гладстон“ 32
вторник – неделя, 10.30 – 19.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН

Travelling the World. 
 Art from Germany
Artworks from the ifa Collection, 
1949 to the Present
Contemporary Art

Kapana Gallery
29 Rayko Daskalov Str. // contact: 
+359879 365 021;

2019 Exhibition Hall
32 William Gladstone Str. 
Tuesday – Sunday, 10.30 am – 7.00 pm
FREE ENTRY

November
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Институтът за международни от-
ношения на Германия – ifa представя 
пътуващата изложба за първи път в 
България. Вдъхновени от мащабната 
колекция на съвременното изкуство 
на ifa, кураторите Матиас Флуге 
и Матиас Винцен правят ретрос-
пекция, която проследява артистич-
ните ключови събития в Германия от 
1949 г. и представя 380 произведения 
на изкуството от близо 100 творци. 
Произведения на изкуството от Из-
точна и Западна Германия са събрани 
за пръв път в такава плътност. Сред 
представените в изложбата автори 
са енциклопедични имена като Бернд 
и Хила Бехер, Зибил Бергеман, Йозеф 
Бойс, Арно Фишер, Катарина Фрич, 
Херман Гльокнер, Андреас Гурски, 
Матиас Хох, Кандида Хьофер, Ре-
бека Хорн, Барбара Клем, Нам Джун 
Пайк, Дитер Рот, Томас Руф, Карин 
Зандер, Томас Шюте, Волфганг Тил-
манс, Гюнтер Юкер, Волф Фостел, 
Улрих Вюст и др.
Изложбата се организира от „Пло-
вдив 2019“ и Института за между-
народни отношения на Германия – ifa 
в партньорство с Гьоте-институт 
България.

ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) is 
presenting this touring exhibition for the 
first time in Bulgaria. Drawing on ifa’s own 
large collection of contemporary art, cu-
rators Matthias Flügge and Matthias Win-
zen have compiled an overview that trac-
es key artistic developments in Germany 
since 1949, and present 380 works of art 
by nearly 100 artists. Works of art from 
East and West Germany are brought to-
gether for the first time in such density. 
The exhibition includes works by interna-
tionally renowned artists such as Bernd 
and Hilla Becher, Sibylle Bergemann, 
Joseph Beuys, Arno Fischer, Katharina 
Fritsch, Hermann Glöckner, Andreas Gur-
sky, Matthias Hoch, Candida Höfer, Re-
becca Horn, Barbara Klemm, Nam June 
Paik, Dieter Roth, Thomas Ruff, Karin 
Sander, Thomas Schütte, Wolfgang Till-
mans, Günther Uecker, Wolf Vostell, Ul-
rich Wüst, et al.
The exhibition is organized by Plov-
div 2019 and ifa (Institut für Auslands-
beziehungen) in partnership with the 
Goethe-Institut Bulgaria.

21 октомври / October – 27 ноември / November 
Европейски поглед към Япония
Изложба

СКЛАД, ул. „Екзарх Йосиф“ 16
вторник – неделя, 11.00 – 19.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН

Изложба фотографии на Владимир 
Пеков от Пловдив и Алесия Роло от 
Матера, които пресъздават образи 
от Япония. 
Проектът е базиран на партньор-
ството между Европа и Азия и от 
1999 г. се осъществява през погледа 
към Япония на фотографи, предста-
вители на града – европейска сто-
лица на културата в съответната 
година. През 2019 г. в реализацията 
влизат Пловдив, Матера и японската 
префектура Точиги. 
Колекциите дават възможност на 
японците да преоткрият аспекти 
от ежедневието си, а на европей-
ците да задълбочат знанието и се-
тивността си за далечната източна 
страна.
Съвместен проект на EU-Japan Fest, 
Пловдив 2019, Матера 2019.

European Eyes on Japan
Exhibition

SKLAD, 16 Ekzarh Yosif Str. 
Tuesday – Sunday, 11.00 am – 7.00 pm
FREE ENTRY

This is a photography exhibition by 
Vladimir Pekov from Plovdiv and Alessia 
Rollo from Matera, presenting their im-
pressions from Japan.
Baseline of the project is the partnership 
of Europe and Asia. It all started in 1999 
and has been executed annually through 
the eyes of photographers from the cities 
hosting the European Capital of Culture 
initiative. In 2019 this project is realized 
through collaborations between Plovdiv, 
Matera, and Tochigi prefecture.
This collection will prove an opportunity 
for Japanese to reacquaint themselves 
with aspects of their daily lives that they 
have tended to overlook and for Euro-
peans to deepen their understanding of 
Japan and become more familiar with the 
distant presence of the distant Far East-
ern country.
A joint project of EU-Japan Fest, the Plov-
div 2019 Foundation and Matera 2019.

22 октомври / October – 20 декември / December
Първото българско 
изложение – Пловдив 1892 г. и 
началото на организирания 
художествен живот в 
България
Изложба

Градска художествена галерия
ул. „Княз Александър I Батенберг“ 15  
понеделник – петък, 9.30 – 18.00 часа,  
събота – неделя, 10.00 – 18.00 часа 
БИЛЕТИ от 1 до 4 лв. 

През 2019 г. се навършват 127 го-
дини от първата общонационална 
художествена изложба, проведена в 
Пловдив. В централния павилион на 
Първото българско промишлено-зе-
меделско изложение от 1892 г. е ор-
ганизиран специален художествен 
отдел, в който със свои произве-
дения участват автори като Антон 
Митов, Иван (Ян) Мърквичка, Николай 
Павлович, Петко Клисуров. Про-
ектът възстановява тази паметна 
изложба, за да срещне българското 
художествено наследство със съвре-
менната публика.
Проектът се осъществява от 
Градска художествена галерия 
Пловдив.

The First Bulgarian Exhibition –  
Plovdiv 1892 and the Beginning 
of the Organized Artistic Life in 
Bulgaria
Exhibition

City Gallery of Fine Arts in Plovdiv 
15 Knyaz Alexander I Str.  
Monday – Friday, 9.30 am – 6.00 pm,  
Saturday – Sunday, 10.00 am – 6.00 pm 
TICKET PRICE from 1 to 4 BGN

In 2019 it is 127 years since the first na-
tional art exhibition was held, also in 
Plovdiv. In the central pavilion of the First 
Bulgarian Agricultural and Industrial Ex-
position in 1892, a special art department 
was organized, with artists such as An-
ton Mitov, Ivan (Yan) Markvichka, Nikolay 
Pavlovich and Petko Klisurov. The project 
restores that memorable exhibition to in-
troduce our Bulgarian artistic heritage to 
a contemporary audience. 
The project is implemented by the City 
Gallery of Fine Arts Plovdiv.
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25 октомври / October – 10 ноември / November
Фестивал на 
алтернативното  
българско кино „Срещу 
забравата“
Кино

LUCKY Дом на киното
ул. „Уилям Гладстон“ 1
За програма и часове –  
следете сайта на „Пловдив 2019“.

Първото издание на филмовия фес-
тивал е посветено на 30-годишни-
ната от 10 ноември 1989 г. Съби-
тието ще предложи на зрителите 
на Пловдив някои спрени от цензу-
рата преди 10-ти ноември докумен-
тални филми, редом с алтернативни 
български игрални филми, тематично 
обвързани с промените отпреди 30 
години, както и дискусионна кръгла 
маса с участието на авторите на фи-
лмите, български кинокритици, соци-
олози, журналисти и преки участници 
в тези събития.
Проект на Инициативен комитет 
Пловдив – София. 
Делегирани продуценти: Валери 
Кьорлински и Петър Попзлатев.

Alternative Bulgarian  
Cinema Festival:  
‘Against Forgetting’
Cinema

LUCKY House of Cinema
1 William Gladstone Str.
About programme and time –  
follow the website of Plovdiv 2019.

The first edition of the film festival is 
dedicated to the 30th anniversary of  
November 10, 1989. The event will offer 
Plovdiv viewers some documentary films 
stopped by censorship before Novem-
ber 10th, along with alternative Bulgarian 
feature films, thematically related to the 
changes of 30 years ago, as well as a 
discussion round table with the participa-
tion of film authors, Bulgarian film critics, 
sociologists, journalists and direct partic-
ipants in these events.
The project is of the Initiative Committee 
Plovdiv – Sofia. Delegated Producers: 
Valery Kyorlinski and Petar Popzlatev.

31 октомври / October – 2 ноември / November
Пловдив Джаз Фест 2019
Музика

Дом на културата „Борис 
Христов“, Bee Bop Cafe
БИЛЕТИ в мрежата на Евентим

В тези есенни вечери, изпълнени с 
джаз, международният музикален 
фестивал отново посреща в Пло-
вдив някои от най-влиятелните  
артисти на световната джаз сцена: 

31 октомври
Откриване на Пловдив Джаз Фест 
2019 
ДК „Борис Христов“
20.00 часа – Мария Жоао и Марио 
Лажиня
21.30 часа – Линда Мей Хан О Квартет
Bee Bop Cafe 
23.00 часа – TBA

1 ноември
ДК „Борис Христов“
20.00 часа – Кърт Розенуинкъл Трио
21.30 часа – Джон Скофийлд и Джон 
Клиъри
Bee Bop Cafe 
23.00 часа – TBA

2 ноември
ДК „Борис Христов“
20.00 часа – Виждам птица да лети 
// Трибют За Румен Тосков – Рупето
Антони Дончев, Веселин Веселинов – 
Еко, Валентин Геров,  
Росен Захариев – Роко
21.30 часа – Петър Славов Квартет
Bee Bop Cafe 
23.00 часа – TBA

Plovdiv Jazz Fest 2019
Music

Boris Hristov House of Culture,  
Bee Bop Cafe
ONLINE TICKETS from Eventim.bg

In these jazz-filled autumn nights the 
international music fest welcomes in  
Plovdiv some of the world’s most influ-
ential jazz artists:

31 October
Opening оf Plovdiv Jazz Fest 2019
Boris Hristov House of Culture
8.00 pm – Maria João & Mário Laginha
9.30 pm – Linda May Han Oh Quartet
Bee Bop Cafe 
11.00 pm – TBA

1 November
Boris Hristov House of Culture
8.00 pm – Kurt Rosenwinkel Trio
9.30 pm – John Scofield & Jon Cleary
Bee Bop Cafe 
11.00 pm – TBA

2 November
Boris Hristov House of Culture
8.00 pm – I See a Bird Flying // Tribute to 
Rumen Toskov–Rupeto
Antoni Donchev, Vesselin Vesselinov-Eko, 
Rosen Zahariev, Valentin Gerov
9.30 pm – Peter Slavov Quartet
Bee Bop Cafe 
11.00 pm – TBA

1 ноември / November
Темпо
Музика и танц / спорт

Открита сцена „Ядрото“,  
ул. „Загреб“ 14
Капана – квартал на творческите 
индустрии
17.30 – 22.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН

Празник в Капана с танци, спорт, 
музика и песни на живо – за всички, 
които желаят да изпробват нещо 
ново, да се забавляват и да усетят 
истинския дух на Капана. Всеки е 
добре дошъл!
Проект на Темпорадас сошъл център.

Tempo
Music and Dance / Sport

Open-air stage Yadroto,  
14 Zagreb Str. 
Kapana Creative District
5.30 pm – 10.00 pm 
FREE ENTRY

This is a celebration in Kapana district 
with dancing, sports, music and songs 
live – for all those who want to try some-
thing new, to have fun and to feel the true 
spirit of Kapana. Everyone is welcome!
A project of the Temporadas Social Center.
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1 ноември / November
Нарцис & Ехо
Театър 

Драматичен театър – Пловдив
19.00 часа
Билети на касата на театъра и 
онлайн на tickets.dtp.bg 
Цена на билета: 10 лв.

Заключителен спектакъл-пърфор-
манс на стипендиантите на Нацио-
нална стипендия „С усилия към звез-
дите“ 2018.
Продуцент: Ина Кънчева. Режисьор: 
Ованес Торосян. 
Драматургия: Йоанна Елми, Катерина 
Стоянова. 
Сценография: Руди Нинов. Музика: Се-
бастиян Цолов. 
Костюми: Констанца Гецова.
Участват: Ованес Торосян, Антъни 
Пенев, Надя Керанова, Емона Илиева, 
Катерина Стоянова, Констанца Ге-
цова, Стефани Кръстева, Себастиян 
Цолов, Стефани Ханджийска
Под менторските съвети на: Недко 
Солаков, Георги Господинов, 
Красимира Стоянова, Галина Борисова 
и Явор Гърдев.
Проект на Фондация „Културни 
перспективи“.

Narcissus & Echo
Theatre 

Drama Theater Plovdiv 
7.00 pm
Tickets – at the box office and online at 
tickets.dtp.bg
Ticket price: 10 BGN.

Final performance of the National Schol-
arship ‘Per aspera ad astra’ (through 
hardship to the stars) 2018.
Producer: Inna Kancheva. Director: 
Ovanes Torosyan. Playwriting: Joanna 
Elmy, Katerina Stoyanova. Set design: 
Rudi Ninov. Music: Sebastian Tsolov. Cos-
tumes: Konstantsa Getsova.
Participants: Ovanes Torosyan, Anthony 
Penev, Nadya Keranova, Emona Ilieva, 
Katerina Stoyanova, Konstantsa Getso-
va, Stefani Krasteva, Sebastian Tsolov, 
Stefani Handzhiyska
Under the mentorship of: Nedko Solakov, 
Georgi Gospodinov, Krasimira Stoyanova, 
Galina Borisova and Yavor Gardev.
Project of the Cultural Perspectives 
Foundation.

1 Ноември / November

Шрифтът на Пловдив
Социален проект

Открити градски пространства
На 1 ноември, Ден на народните бу-
дители, официално ще бъде пред-
ставен първият шрифт, вдъхновен 
от почерците на жителите и гос-
тите на Пловдив. Шрифтът е ре-
зултат от проекта „Почеркът на 
Пловдив“, който събра над 3800 об-
разци и отся най-характерните ръ-
кописни навици на пловдивчани. Освен 
шрифта, представящ любопитните 
резултати от проучването, дизай-
нерите от Typedepot и Студио Пункт 
доразвиха проекта и в по-функцио-
нален печатен вариант на шрифта, 
който всеки пловдивчанин да може да 
ползва. И двата шрифта ще могат 
да бъдат изтеглени безплатно на 
plovdivtypeface.com. От 15 ноември мо-
жете да разгледате и изложба, пред-
ставяща по интересен начин резул-
татите от проучването и шриф-
товия проект.
Като част от изложбата ще се про-
веде работилница по краснопис с 
водещ Жаклин Жекова. Участниците 
ще се запознаят с принципите на кла-
сическата калиграфия и ще могат да 
ги приложат в собствения си почерк. 
Следете сайта на „Пловдив 2019“ за 
точна локация и час на събитията.
Проект на Typedepot и Студио Пункт.

Plovdiv Typeface
Social project

Outdoor urban location
On November 1, National Awakening 
Day, the first font, inspired by the 
handwriting of the residents and guests 
of Plovdiv, will be officially presented. 
The font is the outcome of the project 
‘Plovdiv Typeface’, which collected over 
3800 samples and analyzed the most 
characteristic handwriting habits of the 
Plovdiv residents. Apart from developing 
the font based on the curious results of 
the conveyed study, the designers from 
Typedepot and Studio Punkt  worked 
further with the design providing another 
version of the font, that is more functional 
for printing and any Plovdiv citizen could 
easily use it. Both fonts are available for 
free download at plovdivtypeface.com. 
After November 15, you could also see 
an exhibition showing intriguingly the 
results of the research and the whole 
font project.
As part of the exhibition, a chirography 
workshop will be held by Zhaklin 
Zhekova. The participants will become 
familiar with the principles of classical 
calligraphy and will be able to apply 
them in their own handwriting. Follow 
the Plovdiv 2019 website for the exact 
location and time of the events. 
Typedepot and Studio Punkt production.
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1 – 3 ноември / November
EMPATHEAST
Проект с общности / Обучение

Lucky Дом на киното
ул. „Уилям Гладстон“ 1

3-дневен международен форум за со-
циална промяна, който предизвиква 
местната креативност за социална 
промяна с работилници, дискусии, 
лекции, игри и артистични инста-
лации, изложби и представления.  
Очаква се форумът да привлече над 
300 гости от страната и чужбина. 
Темата е „Аварийни изходи от един 
сбъркан свят“. Подробна програма по 
дни и часове – ideasfactorybg.org.
Проект на Сдружение „Фабрика за 
идеи“.

EMPATHEAST
Community based project / Education

Lucky – House of Cinema 
1 William Gladstone Str.

This is a 3-day international forum for 
social change that sparks local crea-
tivity for social change with workshops, 
discussions, lectures, games and ar-
tistic installations, exhibitions and per-
formances. The forum is expected to 
attract more than 300 guests from Bul-
garia and abroad. The topic is ‘Emer-
gency Exits from a Messed Up World.’ 
A detailed programme is available on 
ideasfactorybg.org.
A project of the Ideas Factory Association.

1 – 30 ноември / November
Таен еврейски тур на Пловдив
Проект с общности / Образование

Начална точка: Римски стадион,  
пл. „Джумая джамия“
Всеки ден от 11.00, 13.00, 18.00 часа 
след предварително записване 
онлайн до два часа по-рано на www.
plovdivsynagogue.com. 
БИЛЕТИ: 20 лв. за възрастен,  
10 лв. за дете.

Един по-различен тур представя ев-
рейската история и общност в 
Пловдив – синагога от времето на 
Древен Рим, Паметникът на благо-
дарността и синагогата „Цион“, но 
също разказите и личните истории 
на пловдивските евреи. Турът се води 
на английски и български. Част от це-
ната на билета се предоставя като 
благотворителност за синагогата.
Проект на Пловдивска синагога.

Secret Jewish Tour of Plovdiv
Community based project / Education
Starting point: Roman Stadium  
at Dzhumaya Dzhamia Sq.
Every day at 11.00 am, 1.00 pm,  
6.00 pm after booking online up to two 
hours in advance on  
www.plovdivsynagogue.com. 
TICKET PRICE: Аdults – 20 BGN,  
children – 10 BGN.

A different guided tour presents the Jew-
ish history and community in Plovdiv – 
the Ancient Rome synagogue, Thanksgiv-
ing monument and the Zion synagogue, 
but also the personal stories of the Plov-
div Jews. The tour is conducted in English 
and Bulgarian. Part of the ticket price is 
provided as a charity to the synagogue.
This is a project of the Plovdiv synagogue.

1, 8, 15, 22, 29 ноември / November
НАТУРАЛНО – фермерски 
пазар в Пловдив 
ул. „Станислав Доспевски“ в 
Пловдив  
Срещу входа на Градска 
художествена галерия  
на главната пешеходна улица
Всеки петък
16.00 – 20.00 часа

Фермерският базар насърчава био-
земеделието и улеснява достъпа до 
качествени местни и биохрани в го-
лемите градове.
Събитието се организира от сдруже-
нието на фермерите и занаятчиите 
от Пловдив и областта „НАТУРАЛНО“.

NATURAL – Farmers Market in 
Plovdiv 
Stanislav Dospevski Str. in Plovdiv  
Оpposite the entrance of the City 
Gallery of Fine Arts  
at the main pedestrian street
Еvery Friday
4.00 pm – 8.00 pm

The Farmers Market seeks to promote 
the organic farming and to facilitate the 
access to quality local and organic food 
in the big cities. 
The project is implemented by the Asso-
ciation of farmers and craftsmen from 
Plovdiv and the region ‘NATURAL’.

2, 9, 16, 23, 30 ноември / November
Археология за всеки
Образование

Регионален археологически музей 
Пловдив
Всяка събота
10.30 часа

Инициатива на РАМ Пловдив за без-
платни беседи под надслов 
„Археология за всеки“. 
Темите през ноември:

2 ноември: 
Дарителството като основа на му-
зейната дейност в Пловдив

9 ноември:
Медицина или магия? 
(кратка история на народните ме-
тоди за лечение по нашите земи)

16 ноември:
Кои са траките?

23 ноември:
Водоснабдяването на Филипопол

30 ноеимври:
Търговията в древността

Archaeology for All
Education

Regional Archaeological Museum 
Plovdiv
Saturdays
10.30 am

Free tours of the Regional Archaeological 
Museum Plovdiv titled ‘Archaeology for 
all.’ November schedule:

2 November:
Charity as a Basis of Museology in 
Plovdiv.

9 November:
Medicine or Magic? (a Short History of 
Folk Healing Methods in our Lands.)

16 November:
Who are the Thracians?

23 November:
The Water Supply of Philippopolis.

30 November:
Trade in Antiquity.
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След закупуване на редовен билет, 
всеки може да чуе увлекателния 
разказ на екскурзоводите. Беседите 
са на български, продължителността 
е около половин час и са подходящи за 
всяка публика. За допълнителна ин-
формация и записване – 032/ 62 43 39.
Проект на Регионален археологически 
музей Пловдив.

After purchasing a regular ticket, every-
one will be able to join the guides. The 
working language is Bulgarian. The tour 
is appropriate for everybody and will 
last approximately half an hour. To join 
the tours and for additional information 
please call +35932 62 43 39.
The project is implemented by the Re-
gional Archaeological Museum in Plovdiv.

5, 26 ноември / November
Братя Карамазови
Театър

Народен театър „Иван Вазов“ 
София
19.00 часа
БИЛЕТИ онлайн на nationaltheatre.bg.

Народен театър „Иван Вазов“ по-
ставя „Братя Карамазови“ по Фьодор 
Достоевски. Режисьор на спекта-
къла е Деян Пройковски. Актьор-
ският състав включва: Владимир 
Пенев, Деян Донков, Велислав Павлов, 
Марин Янев, Деян Ангелов, Димитър 
Николов, Валерий Йорданов, Йордан 
Биков, Йосиф Шамли, Ана Пападопулу, 
Александра Василева, Жорета Нико-
лова, Радина Кърджилова и други.
Проектът се осъществява от На-
роден театър „Иван Вазов“. 

The Brothers Karamazov
Theater

Ivan Vazov National Theater 
Sofia
7.00 pm
Online tickets from nationaltheatre.bg

Ivan Vazov National Theater features the 
play ‘The Brothers Karamazov’ by Fyo-
dor Dostoevski. Deyan Proykovski is di-
recting the show – with the participation 
of renowned Bulgarian actors: Vladimir 
Penev, Deyan Donkov, Velislav Pavlov, 
Marin Yanev, Deyan Angelov, Dimitar 
Nikolov, Valeri Yordanov, Yordan Bikov, 
Yosif Shamli, Ana Papadopolu, Aleksan-
dra Vasileva, Zhoreta Nikolova, and Rad-
ina Kardzhilova, amongst others.
The project is implemented by the Ivan 
Vazov National Theatre.

6, 7 ноември / November

Променяне
Театър

6 ноември
Варна
Градска художествена галерия 

„Борис Георгиев“
ВХОД С БИЛЕТИ

7 ноември
Добрич
Младежки център
ВХОД С БИЛЕТИ

Първият моноспектакъл на актри-
сата Йоана Буковска-Давидова.  
Театралният спектакъл е драмати-
зация по книгата „Промяна“ на ак-
трисата Лив Улман. Идея, драмати-
зация и изпълнение: Йоана Буковска- 
Давидова . Режисура:  Гергана 
Димитрова. 

Проект на Организация за съвре-
менно алтернативно изкуство и  
култура „36 маймуни“.

Changing
Theatre

6 November
Varna
Boris Georgiev City Gallery of Fine 
Arts
PAID ENTRANCE

7 November
Dobrich
Youth Centre
PAID ENTRANCE

This is a dramatization of ‘Metamorpho-
ses’ by the Norwegian actress Liv Ull-
mann, and is the first solo performance 
of the actress Yoana Bukovska-Davido-
va. Story by: Yoana Bukovska-Davidova. 
Performed by: Yoana Bukovska-Davidova, 
Directed by: Gergana Dimitrova. 

The project is a production of the Con-
temporary Alternative Art and Culture 
Organization – 36 monkeys.
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8 – 10 ноември / November

Уикенд за градски игри 
Фюжън
Публично изкуство

Тютюневия град и централна 
градска част
ВХОД СВОБОДЕН

След успешното пилотно издание 
на фестивала за градски игри през 
2017 г. Пловдив още веднъж ще се 
превърне в емоционален и забавен 
притегателен център. Чрез нестан-
дартни и забавни подходи дизайнери 
на градски игри от цяла Европа ще по-
ставят важни теми и въпроси, свър-
зани с развитието и опознаването на 
мястото, намирането на спонтанни 
решения и преоткриването на града 
и неговия скрит потенциал. Актуална 
информация с часове и участници 
може да откриете в специализирания 
ни сайт, посветен на Тютюневия 
град – tobacco-city.plovdiv2019.eu/bg, 
както и в сайта на „Пловдив 2019“. 
Съвместен проект на Пловдив 2019 
и Матера 2019.

Fusion Urban Games
Public Art

Tobacco City and Plovdiv Downtown
FREE ENTRY

After the success of the Urban Games 
festival’s pilot edition in 2017, Plovdiv will 
again become a centre of emotions and 
fun. Using innovative and fun approaches, 
urban games designers from across Eu-
rope will be asking important questions 
about how to develop and learn more 
about locales, about searching for spon-
taneous solutions and how to rediscover 
cities and their hidden potential. 
Find info about the schedule and partici-
pants at tobacco-city.plovdiv2019.eu/bg, 
the website dedicated to Tobacco City, 
and at Plovdiv 2019 website.
A project of Plovdiv 2019 and Matera 2019.

8, 29 ноември / November

Интериорен пункт Пловдив – 
глътка Пловдив
Изложба

СКЛАД в Тютюневия град 
ул. „Екзарх Йосиф“ 16
10.00 –12.00 часа / 16.00 – 18.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН

Проект, който насочва вниманието 
към социалните, етични и еколо-
гични проблеми, свързани с произ-
водството и свръхпотреблението 
на дрехи. Концепцията е на словенски 
дизайнери, автори на Shirting – плат-
форма за устойчиво облекло, създа-
дена през 2014 г. Основният продукт 
е специално създадена дизайнерска 
риза. Тя се предава за ползване от 
един човек на друг. Става дума не за 
собственост, а за съсобственост, за 
споделяне и сътрудничество между 
потребител и дизайнер. 
До момента платформата shirting 
има 10 издания по света с над 500 
ползватели и все повече се раз-
раства. Над 40 дизайнери са проек-
тирали 63 уникални ризи, споделяни 
между потребителите. 

Проект на Shirting Словения. 

Shirting Info Point Plovdiv –  
Sip Plovdiv
Exhibition

SKLAD in the Tobacco City 
16 Ekzarh Yosif Str. 
10.00 am – 12.00 pm /  
4.00 pm – 6.00 pm. 
FREE ENTRY

The project introduces the city to the idea 
of the formation of a consumer-respon-
sible community. This is a project that di-
rects attention to the social, ethical and 
ecological problems related to the man-
ufacturing and overconsumption of ap-
parel. The concept comes from Shirting, a 
platform for sustainable clothing founded 
by a group of Slovenian designers in 2014.
The key product is a specially produced 
designer shirt which people will pass on. 
The underlying concept is not of own-
ership but of co-ownership, of sharing 
and cooperation between users and 
designers. 
Shirting has had 10 editions around the 
world so far, and more than 500 users. It 
has been growing constantly. More than 
40 designers have conceived 63 unique 
shirts, which users have shared. 

The project is a production of Shirting 
Slovenia.
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11 ноември / November
Музикално-поетична вечер  

„Пловдив – Европейска 
столица на културата“ 
Музика / литература

Зала Съединение 
РИМ Пловдив
17.30 часа
ВХОД СВОБОДЕН

Със стихове и музикален съпровод 
ученици от ОУ „Алеко Констан-
тинов“ ще пресъздадат легендата 
за Родопи и Хеброс и моменти от 
историческите забележителности 
на града, представени в стиховете 
на пловдивската поетеса Вангелия 
Атанасова от книгата „Лиричен  
пътеводител за Пловдив“. 
Проект на ОУ „Алеко Константинов“.

A Мusical and Poetic Evening  
‘Plovdiv – European Capital of 
Culture’
Music / Literature

Saedinenie Hall of the Regional 
History Museum In Plovdiv 
5.30 pm
FREE ENTRY

Using the poetic form and musical ac-
companiment, students from the Aleko 
Konstantinov Primary School in Plovdiv 
will recreate the legend of Rhodope and 
Hebros and moments from the histori-
cal landmarks of the city, based on po-
ems, written by local poetess Vangelia 
Atanasova from her book ‘Lyrical Guide 
to Plovdiv.’
A project of the Aleko Konstantinov Pri-
mary School in Plovdiv.

12 ноември / November – 5 декември / December

Поглед в депото  
(или „Колекционирайте 
съвременно!“)
Изложба

СКЛАД в Тютюневия град,  
ул. „Екзарх Йосиф“ 16
Откриване: 12 ноември, 18.00 часа
вторник – събота,  
12.00 – 19.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН

Изложбеният проект представя съ-
временно изкуство от колекцията на 
Николай Неделчев. В нея са включени 
произведения на Кольо Карамфилов, 
Румен Жеков, Димитър Генчев, Любен 
Петров, Сашо Стоицов, Венцислав 
Занков, Нина Ковачева, Алла Геор-
гиева, Станимир Генов, Руди Нинов, 
Аделина Попнеделева, Антон Терзиев, 
Стефан Божков, Красимир Кръс-
тев-Рассим, Стефан Иванов, Радоил 
Серафимов, Богдан Александров, Ми-
ряна Тодорова, Кария Калъчева, Вален-
тина Шара и други. Те се показват за 
първи път в обща експозиция, която 
дава представа за посоката на една 
частна колекция.
Проектът се осъществява от 
Фондация „Едмонд Демирджиян“.
 
Изображение: Алла Георгиева. Чер-
но-бял дневник, 2010 – 2018 (детайл)

Look At The Depot  
(or Collect modernity!)
Exhibition

SKLAD in the Tobacco City,  
16 Ekzarh Yosif Str. 
Opening: 12 November at 6.00 pm
Tuesday – Saturday,  
12.00 pm – 7.00 pm
FREE ENTRY

The exhibition project presents contem-
porary art from the collection of Nikolay 
Nedelchev. It includes works by Kolyo 
Karamfilov, Rumen Zhekov, Dimitar 
Genchev, Lyuben Petrov, Sasho Stoitsov, 
Ventsislav Zankov, Nina Kovacheva, Alla 
Georgieva, Stanimir Genov, Rudy Ninov, 
Adelina Popnedeleva, Anton Terziev, Ste-
fan Bozhkov, Krasimir Krastev-Rassim, 
Stefan Ivanov, Radoil Serafimov, Bogdan 
Alexandrov, Miryana Todorova, Karia Kal-
acheva, Valentina Shara and others. They 
are shown for the first time in a single ex-
hibition that gives an idea of the direction 
of a private collection.
The project is being implemented by the 
Edmond Demirdzhiyan Foundation.
This is a production of the Edmond 
Demirdzhian Foundation.

Credits: Alla Georgieva. Black and White 
Diary, 2010-2018 (detail)
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16 ноември / November
Концерт на 8 рояла
Музика

Зала на Комплекс „С.И.Л.А.“
19.00 часа
БИЛЕТИ на цена от 35 до 50 лв. в 
мрежата на Евентим. 

Едно от закриващите събития в 
програмата на „Пловдив 2019“, което 
обединява четирите града, канди-
датствали за културна столица на 
Европа – София, Пловдив, Варна и Ве-
лико Търново. 8 рояла, 16 пианисти, 32 
ръце ще изнесат 4 концерта в Бъл-
гария. Пианистите са от осем раз-
лични държави: Германия, Италия, 
Русия, Канада, Корея, Япония, Словакия, 
България и Филипините. Създател е 
българският пианист и педагог проф.
Томислав Байнов. Диригент е Григор 
Паликаров. 
Проектът се осъществява от 
„Класик Стейдж Ентъртейнмънт“.

8 Grand Pianos Concert
Music

KOMPLEX S.I.L.A. HALL
7.00 pm
TICKETS with fares from 35 to 50 BGN 
online from Eventim. 

The concert is one of the closing events in 
the Plovdiv 2019 programme, which will 
unite the four cities that have applied for 
cultural capital of Europe – Sofia, Plovdiv, 
Varna, and Veliko Tarnovo. 8 grand pianos, 
16 pianists, 32 hands will perform 4 con-
certs in Bulgaria. The pianists are from 
eight different countries: Germany, Italy, 
Russia, Canada, Korea, Japan, Slovakia, 
Bulgaria and the Philippines! The initiator 
is the Bulgarian pianist and pedagogue 
Prof. Tomislav Baynov. The conductor is 
Grigor Palikarov. 
The project is implemented by Classic 
Stage Entertainment.

16 – 29 ноември / November
Красотата, която споделяме
Изложба

СКЛАД в Тютюневия град,  
ул. „Екзарх Йосиф“ 16
Откриване: 16 ноември, 18.00 часа
вторник – неделя, 11.00 – 18.00 часа. 
ВХОД СВОБОДЕН

Дълготраен артистичен проект за 
социално ангажирано изкуство, въ-
вличащ международния артист Хана 
Роуз, антропологът от България Ни-
кола Венков и жители на кв. „Столи-
пиново“ (Пловдив) в процес на споде-
ляне и създаване на изкуство. Той е 
отразен в серията от ръчно правени 
книги, принтове, колажи и обекти. 
Проект на Хана Роуз и Никола Венков, 
реализиран с финансовата подкрепа 
на програма „Социално ангажи-
рани изкуства“ на Национален фонд 

„Култура“.

The Beauty We Share 
Exhibition

SKLAD in the Tobacco City,  
16 Ekzarh Yosif Str. 
Opening on 16 November at 6.00 pm. 
Tuesday – Sunday, 11.00 am – 6.00 pm. 
FREE ENTRY

This is a long-term socially engaged arts 
project involving the international artist 
Hannah Rose, the Bulgarian anthropol-
ogist Nikola Venkov, and locals from the 
neighbourhood of Stolipinovo (Plovdiv) in 
mutual relations of sharing and exchange. 
The process reflected in the series of 
handmade books, prints, collages and 
crafts. This is a project of Hannah Rose & 
Nikola Venkov, implemented with the fi-
nancial support of the Bulgarian National 
Cultural Fund.

19 ноември / November
Одисей
по Омир. Aвтор Александър Секулов 
Театър

Драматичен театър Пловдив
19.00 часа
БИЛЕТИ онлайн на tickets.dtp.bg или 
на касата на театъра.

„Одисей“ е мащабен спектакъл за пътя 
на сърцето. Режисьор е Диана Добрева. 
Автор на драматургичния текст – 
Александър Секулов. Сценографията 
е поверена на Мира Каланова, музи-
ката – на Петя Диманова. Музика на 
живо: Янис Пантазис. Видео дизайн: 
Петко Танчев. В ролята на Одисей – 
Стефан Еленков. Участват Стилиян 
Желязков, Добрин Досев, Алексей Ко-
жухаров, Ивайло Христов, Симеон 
Алексиев, Ивана Папазова и др. Спек-
такълът е в сътрудничество с На-
ционалния театър на Гърция, както 
и с творци от други балкански и сре-
диземноморски страни. 
Проект на Драматичен театър „Н. О. 
Масалитинов“ Пловдив.

Odysseus 
Based on Homer’s work.  
Written by Alexander Sekulov 
Theater

Plovdiv Drama Theatre
7.00 pm
TICKETS online from tickets.dtp.bg or 
from the theatre ticket office.

‘Odysseus’ is a large-scale show for the 
journey of the human heart. Director: 
Diana Dobreva. Text: Alexander Sekulov. 
Set design: Mira Kalanova. Music: Petya 
Dimanova. Video design: Petko Tanchev. 
Live Music: Yannis Pantazis. Stefan Elen-
kov is playing Odysseus. Participants: 
Stilian Zhelyazkov, Dobrin Dosev, Alex-
ey Kozhuharov, Ivaylo Hristov, Simeon 
Alexiev, Ivana Papazova and others. The 
show is in partnership with the National 
Theatre of Greece, as well as with art-
ists from the Balkans and mediterrane-
an countries. 
The project is implemented by the N. O. 
Masalitinov Drama Theatre Plovdiv.
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25 – 29 ноември / November

Малък театър на края на 
света… Опус II
Театър

Военен клуб, ул. „Иван Вазов“ 2
19.00 часа
БИЛЕТИ НА МЯСТО

Съвременен френски куклен театър. 
В Пловдив режисьорът и актьор 
Езекиел Гарсия-Ромеу представя 
своя необичаен поглед към света. 
В неговия спектакъл-инсталация, 
създаден с изящни кукли, зрителят 
става част от различен свят, пълен 
с метафори и откривателство. 
Проект на „Театър дьо ла Масю – 
Езекиел Гарсия-Ромеу“ в партньор-
ство с ДКТ Видин.

The Small Theatre from the End 
of the World... Opus II
Theatre

Military Club, 2 Ivan Vazov Str. 
7.00 pm
TICKETS ON THE SPOT

Contemporary French Puppet Theater. In 
Plovdiv, director and actor Ézéquiel Gar-
cia-Romeu presents his unusual view of 
the world. In his performance-installation, 
created with elegant puppets, the viewer 
becomes part of a different world full of 
metaphors and discovery. 
A project of ‘Theatre de la Massue – 
Companie Ézéquiel Garcia-Romeu’ in 
partnership with State Puppet Theatre 
in Vidin.

26 ноември / November
Концертът
Театър

Държавен куклен театър Пловдив
19.00 часа
БИЛЕТИ на касата на театъра

Театралният дует Петър Тодоров 
(режисьор) и Десислава Минчева (ак-
триса) представя своя авторски 
проект – кукленият спектакъл за 
всички възрасти „Концертът“ – въз-
хвала на българската народна песен. 
Творческият екип се допълва от 
признати в театралната сцено-
графия имена – Ханна Шварц (кукли 
и сценография) и Николина Костова- 
Богданова (костюми).
Проектът се осъществява от 
Център за изкуствата „За Родопите“.

The Concert
Theatre

State Puppet Theatre Plovdiv
7.00 pm
TICKETS on the spot

The theatrical duo Peter Todorov (Direc-
tor) and Desislava Mincheva (Actress) 
present ‘The Concert’, an original pup-
pet show for all ages. ‘The Concert’ is a 
celebration of Bulgarian folk songs. The 
creative team includes established artists 
in the field of theatre – Hanna Schwartz 
(puppets and stage design) and Nikolina 
Kostova-Bogdanova (costumes).
The project is a production of the Pro Ro-
dopi Art Centre.

28 ноември / November
Принцът на морето и 
принцът на земята
Театър

Държавен куклен театър Пловдив
19.00 часа 
БИЛЕТИ на касата на театъра. Вре-
метраене: 80 мин.

Куклено-театралният спектакъл е 
вдъхновен от традиционния японски 
куклен театър Бунраку. Режисьор 
е Елена Панайотова. Сценограф – 
Юлияна Войкова-Найман. Подходящ е 
за семейна публика, възрастни и деца 
над 8 години. Проект на Държавен 
куклен театър Пловдив.

The Prince of the Sea and the 
Prince of the Earth
Theatre

State Puppet Theater Plovdiv
7.00 pm. TICKETS from the theatre 
ticket office. Duration: 80 min.

The puppet-theater performance is in-
spired by the traditional Japanese pup-
pet theater Bunraku. Directed by Elena 
Panayotova. Stage designer is Yuliana 
Voykova-Nieman. Suitable for families, 
adults and children aged 8+.
Project of the State Puppet Theater 
Plovdiv.
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29 ноември / November – 6 декември / December
Европейска академия 
за изкуства в открити 
пространства „Училище 
Участваме заедно“
Обучение/Творческа работилница

СКЛАД в Тютюневия град,  
ул. „Екзарх Йосиф“ 16
10.00 – 18.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН с предварителна 
регистрация в сайта на  

„Пловдив 2019“. 
 Броят на участниците е ограничен.

Проект по програма „Творческа Ев-
ропа“, подпрограма „Култура“, про-
дължение на успешната инициатива 
„Училище за спектакли“ (2016 – 2017).
В Пловдив 26 местни и международни 
творци от Пловдив, Нови Сад, Каунас, 
Ковънтри, Грац, Ереван и Тарту, за-
едно с 25 представители на общ-
ността и доброволци се включват 
в проекта с обучения и практически 
работилници за правене на фенери, 
звукообработка и други артистични 
техники. Заедно те ще създадат ин-
сталация в открито пространство, 
посветена на 5 декември – Междуна-
родния ден на доброволеца.
Проект с водеща организация „Уок 
дъ планк“, Великобритания (Walk the 
Plank – UK), в партньорство с uniT – 
Университет Грац, и европейските 
столици на културата Нови Сад 2021, 
Каунас 2022 , Ковънтри 2021. 
Асоциирани партньори са Лимерик, 
Еревански Институт за съвременно 
изкуство, Общински съвет Тарту 
(Тарту в Естония е ЕСК 2024), както 
и Веспрем Балатон 2023.

European Academy for Outdoor 
Arts School of Participation
Education/Creative Workshop

SKLAD in the Tobacco City  
16 Ekzarh Yosif Str. 
10.00 am – 6.00 pm
Pre-registration required  
(from Plovdiv 2019 website). 
Limited number of participant.  
FREE ENTRY

This project is part of the Creative Europe 
programme, Culture sub-programme, a 
continuation of the successful 2016-2017 
School of Spectacles.
In Plovdiv 26 local and international art-
ists from future ECoCs and 25 commu-
nity representatives and volunteers will 
be involved in the project with trainings 
and workshops for lantern making, sound 
editing and other artistic techniques that 
will help them together create an outdoor 
installation dedicated to December 5th – 
International Volunteer Day.
The leading organization is Walk the 
Plank – UK, in partnership uniT – 
University of Graz and European Capitals 
of Culture Novi Sad 2021, Kaunas 2022, 
Coventry 2021. Associated partners are 
Limerick, Yerevan Institute of Contempo-
rary Art, Tartu City Council (Tartu in Es-
tonia is ECoC 2024), and ECoC Veszprém 
Balaton 2023.

30 ноември / November 
ОПИЯНЕНИЕ И ГНЯВ
Изследвания върху 
авторитарния характер
Театър

Драматичен театър Пловдив
19.00 часа
Времетраене: 84 мин. 
ВХОД С БИЛЕТИ

Немският колектив LIGNA, специа-
лизирал се в медийните изкуства 
и пърформанса, заедно с българ-
ските артисти Стефан A. Щерев и 
Емилиян Гацов изследват в какво се 
състои привлекателността на фун-
даментализма и радикалните общ-
ности. В „Опиянение и гняв“ те се за-
нимават с логиката на исторически 
събития, теории и анализи, и пресъз-
дават съвременни процеси, като пре-
връщат публиката в главно дейст-
ващо лице в пърформанса. След го-
лемия успех по европейските сцени 
спектакълът гостува в Пловдив.
С и от LIGNA, Германия (Оле Фрам, 
Михаел Хюнерс, Торстен Михаелсен – 
продукция, текст, режисура), Стефан 
A. Щерев (концепция, режисура, про-
дукция) и Емилиян Гацов (музика). 
Превод: Гергана Димитрова.
Проект на Асоциация „Информбюро“ 
София.

RAPTURE AND RAGE
Studies on the Authoritarian 
Character
Theatre

Drama Theatre Plovdiv 
7.00 pm
Duration: 84 min. 
PAID ENTRANCE

The media and performance collective 
LIGNA and Bulgarian artists Stephan 
A. Shtereff and Emilian Gatsov explore 
where the attraction of fundamentalism 
and radical communitarisation comes 
from. In Rapture and Rage, they 
address historical constellations, 
theories and analyses and visualize 
current developments, by allowing the 
audience themselves to become central 
protagonists of the event. 
By and with LIGNA, Germany (Ole Frahm, 
Michael Hueners, Torsten Michaelsen – 
production, text, director), Stephan A. 
Shtereff (concept, director, production) 
and Emilian Gatsov (music). Translation: 
Gergana Dimitrova.
The project is a production of INFORM-
BUREAU-Sofia Association.
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2, 9, 16, 23, 30 ноември / November
Литературна събота
Дружество на писателите Пловдив
11.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН

Литературни четения.
Проект на НЧ „Възраждане“.

Literary Saturday
Plovdiv Writers Society
11.00 am 
FREE ENTRY

Literary Readings.
A project of the Vazrazhdane Community 
Centre.

9 – 29 ноември / November
Киномания в Пловдив
Lucky Дом на киното
БИЛЕТИ на boxoffice.bg

Международен филмов фестивал.
Проект на „Пловдив Ивент“ ЕООД и Об-
щина Пловдив.

Cinemania Festival in Plovdiv
Lucky House of Cinema
TICKETS from boxoffice.bg

International Cinema Festival.
A project of Plovdiv Event EOOD and 
Plovdiv Municipality.

14 ноември / November
Концерт на Брайън Адамс
Многофункционална спортна зала 
„Колодрум“
БИЛЕТИ в мрежата на Eventim.bg.

Проект на София Мюзик Ентърпрайсис 
и Община Пловдив.

Bryan Adams Concert
Multifunctional Sports Hall  

‘Kolodrum Plovdiv’
TICKETS from Eventim.bg

A project of Sofia Music Enterprises and 
Plovdiv Municipality.

14 ноември / November
Камерна сцена – Пловдив
Първо студио на Радио Пловдив
19.00 часа
БИЛЕТИ в мрежата на Eventim.bg

Концерт на Виктор Бенев и предста-
вяне на трио Виа Мавис.
Проект на СКО „Милчо Левиев“ и Об-
щина Пловдив.

Plovdiv Chamber Stage
Radio Plovdiv, Studio 1
7.00 pm 
TICKETS from Eventim.bg

Concert of Victor Benev and presentation 
of Via Mavis Trio.
A project of Milcho Leviev SKO and Plovdiv 
Municipality.

21, 24 ноември / November

Музикален фестивал  
„Дни на музиката в 
Балабановата къща“

БИЛЕТИ онлайн на Ивентим.бг,  
в „Мюзик център“ на ул. „Отец 
Паисий“ 3  
и на място преди концерта.

21 ноември 
Малка базилика
18.30 часа 
Световноизвестното сопрано Краси-
мира Стоянова  
представя концерти на млади оперни 
певци.

24 ноември 
ДК „Борис Христов“
19.00 часа 
Концерт на Светлин Русев (цигулка) и 
Евгени Божанов (пиано).
Проект на Фондация „Музикартисимо“.

Balabanov‘s House Music Days  
International Festival
TICKETS online from Eventim.bg,  
the Music Centre at 3 Otets Paisii Str., 
site entrances.

21 November
Small Basilica 
6.30 pm
The World Famous Soprano Krasimira 
Stoyanova will  
present concerts of young opera singers.

24 November
Boris Hristov House of Culture 
7.00 pm 
A concert of Svetlin Roussev (violin) and 
Evgeni Bozhanov (piano).

Събития от културния календар на община Пловдив /  
Events From The Cultural Calendar of Plovdiv Municipality

Актуална информация и детайли – на сайта
на Пловдив 2019 или на тел. +35932 63 29 80.

For up-to-date information and details – check 
Plovdiv 2019 website or contact us on phone 
number: +35932 63 29 80.
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