May

July
30 май / Мay – 14 юли / July
Музеят – неочакван,
отворен, споделен

Museum – Unexpected,
Open, Shared

Изложба
бул. „Освобождение“ 76
сряда – неделя, 11.00 – 19.00 часа
БИЛЕТИ:
деца до 7 години – безплатно;
ученици, студенти, пенсионери –
2 лв. възрастни – 4 лв.
Ако се чудите какво е общото между
златната тоалетна в „Гугенхайм“
и българските музеи, между дявола и влака или пък как символът
на смъртта – кукумявката, може да
спаси човешки живот, посетете изложбата „Музеят – неочакван, отворен, споделен“ на Националния военноисторически музей, реализирана в партньорство с РИМ – Велико
Търново.

76 Osvobozhdenie Blvd.
Wednesday – Sunday,
11.00 am – 5.00 pm
TICKET PRICES:
Children under 7 – free;
Pupils, Students, Seniors – 2 BGN,
Adults – 4 BGN
Musing where the Guggenheim’s gold
toilet meets with Bulgarian museums?
What the Devil has to do with trains?
How the harbinger of death – the owlet – may save human lives? Come to The
Museum – Unexpected, Open, Shared exhibition of the National Museum of Military History, realized in partnership with
RHM – Veliko Tarnovo.

Exhibition

От 5 юни / From 5 June
bkvAR

bkvAR

Фасадата на Централна поща
С помощта на специално създаденото
мобилно приложение bkvAR фасадата
на Централна поща се превръща в отворено пространство за споделени
послания, посветено на българската
писменост.
Проект на Студио „Отайка“.

The Facade of the Central Post Office
Plovdiv
The specially created mobile application
bkvAR will transform the facade of the
Central Post Office in Plovdiv into an open
space for shared messages, dedicated to
the Bulgarian Cyrillic alphabet.
The project is produced by Studio OTAIKA.

5 юни / June – 5 юли / July
Топология – Аляска

Topology – Alaska

Aтелие [ AVR ]
ул. „Найден Геров“ 5, безистена
срещу Градска художествена
галерия на главната улица.
понеделник – петък,
10.00 – 19.00 часа;
събота, 10.00 – 14.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН

Atelier [ AVR ]
5 Naiden Gerov Str., covered market
opposite the City Art Gallery Plovdiv.
Monday – Friday,
10.00 am – 7.00 pm;
Saturday, 10.00 am – 2.00 pm
FREE ENTRY

Изложба на художника Иван Стойчев
и неговото триизмерно изкуство.
Проект на Atelier Vesselin Roussev.

This is an exhibition of the artist Ivan Stoychev and his three-dimensional art.
A project of Atelier Vesselin Roussev.
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20 юни / June – 31 юли / July
Изложба на Селма Тодорова

Exhibition by Selma Todorova

Арт галерия „Сигна“,
ул. „Златю Бояджиев“ 2
понеделник – събота,
11.00 – 19.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН
Откриване: 20 юни, 18.00 часа

Art Gallery Signa,
2 Zlatyu Boyadzhiev Str.
Monday – Saturday, 11.00 am – 7.00 pm,
FREE ENTRY
Opening: 20 June, 6.00 pm

Самостоятелната изложба на Селма
Тодорова е съпътстващо събитие
към Международен младежки фестивал на акварела Пловдив 2019 (6 –
8 юли).
Проект на Фондация „Международно
акварелно общество – България“ (IWS
България).

This solo exhibition by Selma Todorova
will be an accompanying event to the International Youth Festival of Watercolour
Plovdiv 2019 (6 – 8 July).
The project is implemented by the International Watercolour Society – Bulgaria
Foundation (IWS Bulgaria).

21 юни / June – 28 юли / July
АБВ на полския дизайн

ABC’s of Polish Design

Фотография/Визуални изкуства

Photography/Visual Arts

СКЛАД, ул. „Екзарх Йосиф“ 16
вторник – неделя, 11.00 – 19.00 часа,
ВХОД СВОБОДЕН
Изложбата отбелязва 100 години история на полския дизайн и представя
100 дизайнерски обекта през погледа
на 25 полски илюстратори, както и
100 истории за дизайн.
Проект на Институт „Адам
Мицкевич“, Полски институт в
София в партньорство с „Пловдив
2019“.

SKLAD, 16 Ekzarh Yosif Str.
Tuesday – Sunday, 11.00 am – 7.00 pm
FREE ENTRY
The exhibition celebrates 100 years of
Polish design and introduces 100 design
objects through the eyes of 25 Polish illustrators and 100 stories about design.
A project of the Adam Mickiewicz Institute, Polish Institute in Sofia in partnership with Plovdiv 2019 Foundation.

27 юни / June – 30 август / August
Хората от порцелановата
фабрика

People From the Porcelain
Factory

Дизайн

Design

Полски институт София,
ул. „Веслец“ 12, ВХОД СВОБОДЕН
Изложба дизайн и разказ за найстарата съществуваща полска
порцеланова фабрика (Чмелов) и
нейния колектив.
Проект на Полски институт, институт „Адам Мицкевич“ и
„Пловдив 2019“.

Polish Institute of Culture in Sofia,
12 Veslets Str., FREE ENTRY
A design-and-story exhibition about the
oldest Polish porcelain factory, based in
Ćmielów, and its team.
This is a project of the Polish Institute of
Culture, the Adam Mickiewicz Institute
and Plovdiv 2019.

1 – 4 юли / July

Островна магия

Island Magic

СКЛАД, ул. „Екзарх Йосиф“ 16,
брега на река Марица до остров
Адата, Джумаята
ВХОД СВОБОДЕН

SKLAD, 16 Ekzarh Yosif Str.,
Maritsa river bank near Adata Island,
Garden near the Dzhumaya mosque
FREE ENTRY

Сръбските артисти от театър
„Мимарт“, съвместно с български артисти, приобщават крайречни пространства чрез артистични акции и
интервенции. Градският център е
свързан с реката чрез уличния театрален спектакъл „Магичен сън“.
Програма:
1 юли (16.00 – 19.00 часа) и 2 юли (10.00 –
13.00 часа, 16.00 – 19.00 часа): танцова
работилница в СКЛАД, за хора с интерес в областта.
3 юли: Презентация от 16.00 часа на
създаденото по време на уъркшопа в
градинката на Джумаята.
4 юли: Представление „Магичен сън“
от 19.00 часа, на открито до реката.
До новото парково пространство със
сцена на бул. „Марица“ 128. Всички са
добре дошли!
Проектът се осъществява от театър „Мимарт“, Белград.

The Serbian artists from the Mimart Theatre, joined by Bulgarian colleagues, will
use art actions and interventions to direct
our attention to the riverbanks’ spaces.
The street theatre show ‘Magical Dream’
will connect the city centre to the river.
On 1st July from 4.00 pm till 7.00 pm and
on 2nd July from 10.00 am till 1.00 pm
and from 4.00 pm till 7.00 pm – Dance
workshops will be held at SKLAD for
people with interest in this field.
On 3rd July from 4.00 pm will be the
open space presentation at the garden
near the Dzumaya sq.
On 4th July at 7.00 pm will be the theater
play ‘Magical dream’ by the river bank
near the new park area on 128 Maritsa
Blvd. All of you are welcomed!
The project is a Mimart Theatre production.
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1 – 4 юли / July
Street Food & Art Festival
„Кино и храна“ Пловдив

Street Food & Art Festival
‘Cinema and Food’

Гребна база
ВХОД СВОБОДЕН

Rowing Canal
FREE ENTRY

Градски фестивал, който комбинира
различни изкуства през призмата
на кулинарията. Ще има кулинарни
демонстрации, стрийт фуд маркет,
срещи с блогъри, автори, готвачи,
игри и занимания, кино и музика.
Част от музикалната програма са
Филип Аврамов и групата му „Джинджифил“ (2 юли), Стефан Вълдобрев и
китариста Мирослав Иванов (3 юли),
група P.I.F (4 юли), индийската фюжън
банда TAPI Project, които пристигат
в Пловдив специално за фестивала,
китаристът и композитор Илин
Папазян и др. Пълната програма на
plovdiv.streetfoodfest.bg.
Проект на Street Food & Art Festival.

This is a City Festival, which combines different arts through the prism of culinary
art. There will be culinary demonstrations,
a street food market, meetings with bloggers, authors, chefs, games and activities,
cinema and music. Part of the musical
programme will be Philip Avramov and
his band ‘Dzhindzhifil’ (2 July), Stefan Valdobrev and the guitarist Miroslav Ivanov
(3 July), P.I.F (4 July), Georgi Zaikov and
Edith Undzhiyan, united under the name
MixMe, the Indian fusion band TAPI Project, arriving in Plovdiv exclusively for the
festival, and the guitarist and composer
Ilin Papazyan. The full programme is at
plovdiv.streetfoodfest.bg.
A project of Street Food & Art Festival.

1 – 15, 16 – 20 юли / July
Карай, снимай, покажи:
села и живо наследство
във фотообектива

Bike, Shoot and Show:
Villages and Living Heritage
in the Photo Lens

с. Могилица, 1 – 15 юли,
с. Киселчово, 16 – 20 юли,
ВХОД СВОБОДЕН

Mogilitsa, 1 – 15 July,
Kiselchovo, 16 – 20 July,
FREE ENTRY

Пътуваща фотоизложба представя
12 села от Родопите в 38 фотографии
на Владимир Медов, Антон Кацаров,
Емануела Макакова, Виктор Кузманов, Миля Димитрова, Георги Георгиев-Гецата, Красимира Георгиева,
Даниела Табакова, Елена Манджукова,
Илия Годев.
Проект на НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров
1927“ с. Смилян в партньорство с Община Смолян, Регионален исторически музей „Ст. Шишков“ Смолян
и Регионален етнографски музей
Пловдив.

A travelling exhibition presents 12 villages
in the Rhodope through 38 photographs
by Vladimir Medov, Anton Katsarov, Emanuela Makakova, Viktor Kuzmanov, Milya Dimitrova, Georgi ‘Getsata’ Georgiev,
Krasimira Georgieva, Daniela Tabakova,
Elena Mandzhukova and Ilia Godev.
A project of the Prof Asen Zlatarov –
1927 community centre at the village of
Smilyan in partnership with the Smolyan
Municipality, the Smolyan-based Stoyu
Shishkov Regional Museum of History
and the Plovdiv Museum of Ethnography.

2 – 21 юли / July
Шепоти от родопски
приказки

Murmures of Rhodope
Fairytales

Добралък, Бойково
Приказно представление – пътешествие от Франция до България.
През 2019 г. френските артисти се
завръщат в Родопите, този път в
две села – Добралък и Бойково, с много
нови работилници и представления,
свързани с разказване на приказки,
фолклорно пеене и импровизация, сетивен лабиринт. Запазете датите
за: Работилници: в Добралък (2 – 5, 7 –
10, 8 – 12 юли), Бойково (15 – 18, 17 – 18,
19 – 21 юли). Представления: Добралък
(6, 13, 14 юли); Бойково (20, 21 юли). Подробности за записване, точни часове
и настаняване – в сайта на „Пловдив
2019“.
Проект на „Театър по пътя“, Асоциация за представления Трибалт,
Франция, в партньорство със Сдружение „Открити пространства“ (България) и Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ).

Dobralak, Boykovo
This is a fairytale performance-journey
from France to Bulgaria. In 2019 the
French artists will return to a region of
the Rhodope Mountains, this time at two
villages – Dobralak and Boykovo. The
new workshops and performances will
deal with the telling of tales, folk singing
and improvisation, as well as a labyrinth
of the senses. Save the dates: The
workshops at Dobaralak will be on 2 – 5,
7 – 10, 8 – 12 July and at Boykovo on 15 –
18, 17 – 18, 19 – 21 July. The performances
will be at Dobaralak on 6, 13, 14 July and
at Boykovo on 20, 21 July. For details –
check the Plovdiv 2019 website.
This is a project of Théâtre des Chemins,
Association Trib’alt Spectacles (France)
in partnership with the Open Spaces
Association (Bulgaria) and the Bulgarian
Association for Alternative Tourism
(BAAT).

3 юли / July
Малкият Аз-съм-аз

Little I-Am-Me

Комплекс за социални услуги за
деца и семейства
ул. „Неофит Бозвели“ 38
10.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН

Complex for Social Services for
Children and Families
38 Neofit Bozveli Str.
10.00 am, FREE ENTRY

Куклено-театрално представление
за деца от 3 до 10 години. По книгата на Мира Лобе, австрийски автор,
адаптация и режисура Ива Панева.
История за идентичността, търсенето на себе си и желанието да намерим щастие.
Проект на Сдружение „Наш свят“.

This is a puppet-theatre performance for
children aged 3 to 10 based on the books
by the Austrian author Mira Lob. The text
is by the director Iva Paneva. This is a story for identity, for finding ourselves and
for desire for happiness.
A project by the Our World Association.
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3, 10, 17, 24, 31 юли / July
Обучителен курс по
паневритмия за начинаещи

Paneurhythmy training course
for beginners

Йога студио „Ананда”,
ул. „Леонардо да Винчи“ 16
Всяка сряда, 19.15 часа

Ananda Yoga Studio,
16 Leonardo da Vinci Str.
Every Wednesday, 7.15 pm

Водещ е Елена Митева. Записване и
информация на тел:
+359 877 59 84 88.
Проект на Асоциация „Видя проект“.

Instructor is Elena Miteva. If you would
like more information, or to attend please
phone: +359 877 59 84 88.
The project is implemented by the Vidya
Proekt Association.

4 юли / July
Усещане за град: приобщаващ,
безопасен и устойчив Пловдив

Sense of a City: an Inclusive,
Safe and Sustainable Plovdiv

Парк „Лаута“
18.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН

Lauta Park in Trakia district
6.00 pm, FREE ENTRY

8 български и международни творци
създават временни и трайни намеси
в градска среда – скулптурни инсталации, стенописи и графити, постери
на лица, заснемане по стара фотографска техника, светлинни инсталации, вдъхновени и създадени специално за кварталите Тракия и Прослав.
Селекцията е поверена на the fridge –
артистична и социална платформа.
Артистите са Симоне Гилгер, Оливиа
Михалтиану, Валентина Шара, Василена Ганковска, Албена Баева, Стела
Василева, Ина Валентинова, Илияна
Кънчева. Те ще представят създаденото на заключително финално
парти с музика и танци в парк „Лаута“
в Тракия.
Проект на „Български фонд за жените“. Местни партньори са Фондация „Джендър Алтернативи“ и
Сдружение „Консултантско бюро –
Напредък 7“.

8 Bulgarian and international artists will
create temporary and lasting interventions in urban environments – sculpture
installations, frescoes and graffiti, posters
of faces, shooting with old photographic
technique, lighting installations inspired
and created specifically for the districts
of Trakia and Proslav. The selection is led
by the fridge – art & social platform. The
artist are Simone Gilges, Olivia Mihaltianu,
Valentina Shara, Vasilena Gankovska, Albena Baeva, Stela Vasileva, Ina Valentinova, Iliyana Kancheva. They will present
what they have created on a final party
with music and dancing in the Lauta park
in Trakia district.
A project by the Bulgarian Fund for Women. Local partners are the Gender Alternatives Foundation and Consultancy Bureau Progress 7 Association.

4, 11, 18, 25 юли / July
Мобилно училище
Столипиново

Mobile School Stolipinovo
Community based project

Проект с общности
ОУ „Димчо Дебелянов“ и
ОУ „Пенчо Славейков“
Всеки четвъртък, 14.00 часа
Образователни и занимателни работилници чрез архитектура, изкуство,
наука и игра с деца между 6 и 16 г. в
квартал „Столипиново“. Заниманията
са отворени за всички желаещи.
Проект на Сдружение „Детска архитектурна работилница“ в партньорство със Сдружение „Открити
пространства“.

Secondary School ‘Dimcho
Debelyanov’ and Secondary School
‘Pencho Slaveykov’
Every Thursday, 2.00 pm
This project includes educational and
entertaining workshops through
architecture, art, science and play with
children between 6 and 16 years old in
Stolipinovo. The classes are open to all
those who want to participate.
‘Mobile School Stolipinovo’ is a project of
the Association ‘Architectural Workshop
for Children’ in partnership with the
Association ‘Discovered spaces’ .

4 – 16 юли / July

Балканска гордост

#BalkanPride

СКЛАД, ул. „Екзарх Йосиф“ 16
Откриване на изложбата:
4 юли, 18.30 часа
понеделник – петък, 9.00 – 17.30 часа
ВХОД СВОБОДЕН

SKLAD, 16 Ekzarh Yosif Str.
Exhibition Opening: 4 July, 6.30 pm
Monday – Friday, 9.00 am – 5.30 pm
FREE ENTRY

Проектът поставя във фокус човешките права. Изложба представя фотографии и аудио-визуални инсталации
от прайд шествията в големите балкански градове. Публична дискусия и
музикално събитие съпътстват проекта – за техните точни локации и
часове – следете сайта на „Пловдив
2019“. Проект на Фондация „ГЛАС“.

The project focuses on human rights. An
exhibition at SKLAD will present photos
and audiovisual installations from pride
parades in large Balkan cities. A public
discussion and a Balkan Pride musical
event will accompany the event – for exact hours and venues, check the Plovdiv
2019 website.
The project is a production of the GLAS
Foundation.
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5 – 6 юли / July
Пълдин етно

Puldin Etno

Античен театър
БИЛЕТИ в мрежата на Евентим.
Съпътстващи събития в Стария
град – ВХОД СВОБОДЕН

Ancient Theatre
TICKETS from Eventim.
The accompanying programme at the
Old Town will be with FREE ENTRY

Международен фестивал на етно
културата. Програма на 5 юли: Деси
Добрева и Нено Илиев, Monistra (Македония), GloBalKan и Martha Mavroidi
(Гърция), Чубрица, Жарава. Програма
на 6 юли: Нина Николина, Оратница,
Тъпани и Гайди, Balkan Khans, Para
Hot Jazz & Hot Club De Plovdiv. Съпътстваща програма в Стария град –
танци, ритуали, кукери, традиционна
кухня, арт базар.
Проект на Сдружение с нестопанска
цел „Отворена сцена“.

An international Festival of Еthnic Culture.
The programme on 5 July will present the
performances of Desi Dobreva and Neno
Iliev, Monistra (Macedonia), GloBalKan
and Martha Mavroidi (Greece), Chubritsa,
and Zharava. The programme on 6
July: Nina Nikolina, Oratnitsa, Tapani I
Gaidi, Balkan Khans, Para Hot Jazz &
Hot Club De Plovdiv. The accompanying
programme at the Old Town will present
dances, rituals, traditional cuisine, an art
bazaar.
A project of the Open Stage non-governmental organization.

5, 11, 12, 17, 25, 26 юли / July

FLUCA – Австрийски
културен павилион

FLUCA – Austrian Cultural
Pavilion

Съвременно изкуство
ул. „Отец Паисий“ 38

Contemporary art
38 Otets Paisii Str.

FLUCA е иновативна сцена за
съвременно изкуство.
Програма през юли:
5 юли: 20.00 часа, Lena Ka – техно
музикален пърформанс
(афтър – Лена Ка + Станислав
Генадиев – HYPNOS),
11 юли: 20.00 часа, Елиза Калоси
представя филма The Congo
Tribunal – проект на Milo Rau, 21.30
FLUCA парти,
12 юли: 20.00 часа – Diagonale –
фестивал на австрийския филм,
програма прожекции,
17 юли: 20.00 часа, Среща на независимите арт инициативи в Пловдив,
25 юли: 20.00 часа – Представяне
на проекта ADATA AiR, част от
програмата на Пловдив 2019,
26 юли: 20.00 часа, Видео програма
„Weisses Licht“ на Golden Pixel
Cooperative, Виена.
Проект на Фондация „Отворени
изкуства“ и Посолство на Република
Австрия в България.

FLUCA is an innovative project for a
mobile cultural scene.
The programme in July:
5 July: 8.00 pm, Lena Ka – a technomusic performance
(After – Lena Ka + Stanislav
Genadiev – HYPNOS).
11 July: 8.00 pm, Elisa Kalosi will
present The Congo Tribunal Movie –
a project by Milo Rau; 9.30 pm FLUCA
party.
12 July: 8.00 pm, Diagonale – Festival
of Austrian Film, screenings.
17 July: 8.00 pm, Meeting of the
Independent Art Initiatives in Plovdiv.
25 July: 8.00 pm, Presentation of
the project ADATA AiR, part of the
programme of Plovdiv 2019.
26 July: 8.00 pm, Video programme
‘Weisses Licht’ by Golden Pixel
Cooperative, Wien.
A project of the Open Arts Foundation
and the Embassy of the Republic of
Austria in Bulgaria.

5 – 15 юли / July
Творческа работилница за
влогъри

Village Of Tatarevo, FREE ENTRY

Известните български влогъри Крис
Захариев, Анастас Шипков и Ясен
Атанасов от първите български
уебсерии „Да се изгубиш нарочно“
ще споделят опит с децата в Татарево и нагледно ще покажат как се
заснема и монтира видео клип. Под
напътствията на менторите всеки
участник в работилницата ще има за
задача да заснеме свой собствен клип
по тема, която го вълнува. Проект на
Сдружение „Инициативи и иновации“
в партньорство с НЧ „Народна просвета – 1929“. с. Татарево.

The famous Bulgarian vloggers, Chris
Zahariev, Anastas Shipkov and Yassen
Atanasov from the first Bulgarian web
series ‘Getting lost on purpose’ will share
their experience and will show how a video is captured and edited. Under the guidance of experienced mentors, each participant in the workshop will have the task
of filming their own clip on a topic that is
of interest to them.
This is a project of the Initiative and Innovation Association in partnership with the
National Chitalishte (community center)
‘Narodna Prosveta – 1929’, in the village
of Tatarevo.

с. Татарево, ВХОД СВОБОДЕН

Creative Workshop for Vloggers
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5 юли / July – 30 август / August
ФОН: Млади автори от
Пловдив

BACKGROUND: Young Artists
from Plovdiv

Данчовата къща, галерия Sariev
Contemporary,
Coffee&Gallery Cu29, Artnewscafe
Паралелна програма на FLUCA – Австрийски културен павилион
и в Lucky Дом на киното. ВХОД
СВОБОДЕН

Danchovata House, Sariev
Contemporary Gallery,
Coffee&Gallery Cu29, Artnewscafe
Parallel programme of Fluca –
Austrian Cultural Pavilion, and Lucky
House of Cinema. FREE ENTRY

Групова изложба. Участници: Вълко
Чобанов, Димитър Генчев, Любомир
Кръстев, Мартина Вачева, Мич
Брезунек, Димитър Шопов, Трифон
Ташев, Велизар Димчев, Явор
Костадинов. Програма откриващ
уикенд:
5 юли: Oткриване на изложбата:
18.00 часа – откриване в галерия
Sariev Contemporary,
19.00 часа – откриване в Данчовата
къща в Стария град,
20.00 часа – откриване в галерия Cu29,
21.00 часа – парти по повод
откриването на изложбата, FLUCA –
Австрийски културен павилион.
6 юли: Портфолио ден на FLUCA –
Австрийски културен павилион:
19.00 часа – прожекция на филма на
Димитър Шопов „3d DOGS“ в Lucky
Дом на киното и беседа.
Проект на галерия „SARIEV
Contemporary“. Съорганизатор на
изложбата „ФОН: Млади автори от
Пловдив“ е ОИ „Старинен Пловдив“.

Group Exhibition by: Valko Chobanov,
Dimitar Genchev, Lyubomir Ktastev,
Martina Vacheva, Mitch Brezounek,
Dimitar Shopov, Trifon Tashev, Velizar
Dimchev, and Yavor Kostadinov.
Opening Weekend programme:
5 July: Exhibition Openings
6.00 pm – Opening at Sariev
Contemporary Gallery,
7.00 pm – Opening at Danchovata
House in the Old Town,
8.00 pm – Opening at Coffee&Gallery
Cu29,
9.00 pm – Exhibition Opening Party –
Fluca – Austrian Cultural Pavilion.
6 July: A Portfolio Day of Fluca –
Austrian Cultural Pavilion:
7.00 pm – Screening of the 3d DOGS
Movie by Dimitar Shopov at Lucky
House of Cinema.
The project is implemented by ‘SARIEV
Contemporary’. Co-organizers of the exhibition are ‘BACKGROUND: Young Artists
from Plovdiv’ and the Municipal Institute
‘Ancient Plovdiv’.

5 юли / July – 31 август / August
Старо Железаре стрийт арт
вилидж фестивал 2019

Staro Zhelezare Street Art
Village Festival 2019

Съвременно изкуство

Contemporary Art

Старо Железаре

Staro Zhelezare

Всяко лято от 2015 г. инициаторите на проекта – художниците Катаржина и Венцислав Пирянкови – с
техни студенти от полския град
Познан преобразяват Старо Железаре, рисувайки на открито, върху
стените на къщи и огради в селото.
Водеща през 2019 г. е идеята за
футуристична утопия. Изданието
включва художествени акции и театрален пърформанс на 27 юли, от
18.00 часа. Следете програмата в
сайта на „Пловдив 2019“.
Проектът се реализира от Катаржина и Венцислав Пирянкови.

Every summer, since 2015 the initiators
of the project – artists Katarzina and
Ventsislav Piryankovi – with their
students from the Polish city of Poznań
transform Staro Zhelezare, drawing
outdoors, on the walls of houses and
fences in the village. In the main theme
for 2019 is the idea of a
 futuristic utopia.
The edition includes artistic performances
and theater performance on 28 July at
6.00 pm. Check the programme on the
Plovdiv 2019 website.
This is a project by Katarzina and
Ventsislav Piryankovi.

6 юли / July
Одисей

Odysseus

по Омир,
автор Александър Секулов
Театър

Based on Homer’s work.
Written by Alexander Sekulov
Theatre

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

Drama Theatre Plovdiv
7.00 pm, TICKETS on the spot or online
from www.dtp.bg

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

‘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 Elenkov will play Odysseus. Also with the participation of: Stilian Zhelyazkov, Dobrin
Dosev, Alexey Kozhuharov, Ivaylo Hristov, Simeon Alexiev, Ivana Papazova and
others. The show is in partnership with
the National Theatre of Greece, as well as
with artists from the Balkans and several
Mediterranean countries.
The project is implemented by the N. O.
Masalitinov Drama Theatre Plovdiv.
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6 – 8 юли / July
Международен младежки
фестивал
на акварела Пловдив
Постоянна експозиция
„Мексиканско изкуство“
към Градска художествена галерия
Пловдив, галерия „Сигна“,
галерия „Арсенал на изкуството“,
крайречни пространства.
ВХОД СВОБОДЕН
Първото издание на фестивала
включва 4 изложби. Първа е самостоятелната изложба на Селма Тодорова –
куратор на фестивала, в галерия
„Сигна“ (20 юни – 10 юли). Международно жури избира над 100 произведения на автори от цял свят, представени в: „Арсенал на изкуството“
(Капана, ул. „Магура“ 4) на групата до
21 г. (6 юли – 16 юли) и в Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ към
Градска художествена галерия Пловдив – акварелисти на възраст до 35
г. (6 юли – 31 юли). Част от програмата
на фестивала от 6 до 8 юли са демонстрации на живо на майстори на акварела и талантливи млади художници, пленерни сесии и колективно
рисуване на дълъг акварел. На 8 юли,
от 17.00 до 20.00 часа, е изложбата
с избрани творби от пленера и демонстрациите в Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“. Програма по дни и часове – в сайта на
„Пловдив 2019“.
Проектът се осъществява от Фондация „Международно акварелно общество – България“ (IWS България).

International Youth Festival
of Watercolour Plovdiv
Permanent Exhibition ‘Mexican Art’ at
the Plovdiv City Art Gallery,
Spaces in The Old Town, ‘Signa’
Gallery, Riverside Spaces.
FREE ENTRY
The first edition of the festival includes
four exhibitions. A solo exhibition of the
festival’s curator, Selma Todorova, at the
Signa Gallery (20 June – 10 July 2019)
will be the first event. An international panel of judges will select some 100
works by artists. The results of this selection will be put on display at the Arsenal of Art Gallery (Kapana, 4 Magura
Str) from 6 to 16 July 2019. The venue will
be hosting works from artists aged under
21. The premises of the Mexican Аrt Permanent Exhibition of the Plovdiv City Art
Gallery from 6 to 31 July 2019. The venue
will be hosting the works of watercolour
artists aged from 21 to 35 from around
the world. The festival programme from
6 to 8 July also includes open-air demonstrations of watercolour artists — recognised masters as well as talented young
people; plein-air sessions; and collective painting of long watercolour, and
an exhibition will be held with selected
works from the plein-air sessions and
the demonstrations at the Mexican Аrt
Permanent Exhibition (on 8 July from
5.00 pm till 8.00 pm). A detailed programme can be found on the Plovdiv
2019 website.
The project is implemented by the International Watercolour Society – Bulgaria
Foundation (IWS Bulgaria).

6, 13, 20, 27 юли / July
Изграждаме заедно:
Град на децата

Building Together:
Children’s City

Проект с общности

Community based project

Младежки хълм
при Детската железница.
Работилници за деца
всяка събота през юли,
11.00 – 17.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН

Mladezhki Hill
near the Children’s Railway.
Free workshops for children
every Saturday in July,
11.00 am – 7.00 pm, FREE ENTRY

През 2019 г. децата от Пловдив ще
бъдат поканени да се присъединят
на Младежки хълм в създаването
на Град на децата, изграден по идея
на и от самите деца чрез серия от
безплатни архитектурни работилници. Тук, с подкрепата на професионалисти, децата ще издигнат техен
собствен град от дърво, рециклирани
строителни и индустриални материали, както и от материали, дарени
от домакинствата в Пловдив. И разбира се – ще се забавляват много…
Всяка събота през юли има безплатни архитектурни работилници.
Подходящо за деца над 6 години.
За записване и повече информация:
arch4children@gmail.com.
Проектът е основан на концепцията
на Мартин Калтвасер и Майк Ронц
(Германия) и реализиран от Гьоте-институт България, Детска
архитектурна работилница (България), Открити пространства
(България), Ателие 3 (България) и
местни партньори. С подкрепата
на Wilo Foundation.

The Children’s City is an artistic
intervention at the highest hill of
Plovdiv, the so called Youth Hill known
for its children’s railway. In 2019
children of Plovdiv will be invited to
join the hands-on construction of their
Children’s City. Here, they will become
active participants of city planning,
architects and builders, supported by
the expertise of professionals. Over time
the children will erect their own town
using timber, recycled materials from
construction sitesand industry as well
as donations from Plovdiv’s households
and companies. And of course they will
have a lot of fun, too…
Free architecturе workshops for children
will be held every Saturday in July.
Age: 6+. Registration and more info:
arch4children@gmail.com.
This is a project based on the concept
by Martin Kaltwasser and Maik Ronz
(Germany), implemented by GoetheInstitut Bulgaria, the Children´s
Architectural Workshop (Bulgaria),
Discovered Spaces (Bulgaria), Atelier 3
(Bulgaria) and local partners and is with
the support of the Wilo Foundation.
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6, 13, 20, 27 юли / July
Археология за всеки

Archaeology for All

Образование

Education

Регионален археологически музей
Пловдив
Всяка събота през юли, 10.30 часа

Regional Archaeological Museum
Plovdiv
Every Saturday in July, 10.30 am

РАМ Пловдив стартира инициатива
за безплатни беседи под надслов „Археология за всички“. След закупуване
на редовен билет, всеки може да се
присъедини към екскурзоводите и да
чуе увлекателния им разказ за миналото на града ни и съкровищата,
които се съхраняват в музея. Беседите са на български, продължителността е около половин час и са подходящи за всяка публика. За допълнителна информация и записване – 032/
62 43 39.
Проект на Регионален археологически
музей Пловдив.

For this project, the Regional
Archaeological Museum Plovdiv
launches its free tours titled
‘Archaeology for all.’ After purchasing
a regular ticket, everyone will be
able to join the guides and hear their
interesting narratives about the past
of the town and the treasures from
the Museum’s exposition. The working
language is Bulgarian, and 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
Regional Archaeological Museum in
Plovdiv.

10 – 11 юли / July

World Фест Пловдив 2019

World Fest Plovdiv 2019

Римски стадион
20.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН

Roman Stadium
8.00 pm, FREE ENTRY

Eтно-джаз формация „Аутентик“,
която разкрива красотата и обаянието на народните песни в класическа и в съвременна джаз и поп
интерпретация, открива първата
вечер на музикалния фестивал.
Участват също фламенко-фюжън
група „DelPadre“ и танго група „Tango
Cats“.
Проектът се осъществява от Фондация „Аутентик“.

A set of the ethno-jazz band Outhentic,
which shows the beauty and charm of
folk songs in classical and jazz and pop
interpretations headlines the music festival. Flamenco/Fusion band DelPadre and
tango band Tango Cats will perform too.
The project is an Outhentic Foundation
production.

10 – 28 юли / July
Лятно кино в парка

Summer Cinema in the Park

Младежки хълм, Гребна база, Цар
Симеонова градина, парк Розариум,
Небет тепе, парк Лаута, парк до
пешеходния мост на река Марица,
Ротари Парк – Тракия
И през 2019 г. парковете и зелени зони
в града се превръщат в киносалони на
открито с богата програма от европейски и български филми, както и
гостуващи специално за събитието
популярни звезди. Следете програмата на сайта на „Пловдив 2019“.
Проект на „B2B“.

Mladezhki Hill, Rowing Canal, Tsar
Simeonova Garden, Rozarium Park,
Nebet Tepe, Lauta Park, park near the
pedestrian bridge across the Maritsa
River, and Rotari Park in Trakia
District
In 2019 city parks and green areas will be
turned once again into outdoor cinema
halls. Citizens will gather again to enjoy
together a rich programme of European
and Bulgarian films as well as special
events with special guest stars. A detailed
programme at the Plovdiv 2019 website
This is a project of B2B.

12 юли / July

Концерт на международен
хор „Виделина“

The International Videlina Choir
in Concert

Дом на културата „Борис Христов“
20.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН

Boris Hristov House of Culture
8.00 pm, FREE ENTRY

Концертът е посветен на музика на
учителя Петър Дънов. Диригенти на
концерта, с повече от 100 хористи
от цял свят, са Йордан Камджалов,
Сесил Аструк и Филип Фало.
Проект на Общество „Бяло братство“
и на Асоциация „Видя проект“.

The concert will commemorate Teacher Petar Danov. The concert, in which
more than 100 choristers from around
the world will participate, will be led by
the conductor Yordan Kamdzhalov, Cecil
Astrouk, and Philippe Faluex.
This is a project of Byalo Bratstvo Society
and Vidya Project Association.
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12 – 14 юли / July
Изграждаме заедно:
Учим от Столипиново

Building Together:
Learning from Stolipinovo

Уъркшоп/проект с общности
СКЛАД, Столипиново
Начало: 12 юли, 10.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН
с предварително записване на
buildingtogether@atelie-3.com
Дизайн уъркшоп, с който заедно
да потърсим иновативни решения
за градски мебели, детски съоръжения и малки намеси край новото
игрище в Столипиново. Запишете
се за участие и предизвикайте въображението си за алтернативна
архитектура.
Проектът насърчава заедността
чрез архитектурни работилници, в
които се учим от майсторите от
Столипиново и един от друг. През
април и май бяхме в работилниците
на дърводелеца Берул и на железаря
Здравко. Заедно с майсторите, група
ентусиазирани доброволци и местната общност работихме по „Вратата“ (арт инсталация), място за
срещи и стативи за рисуване.
През септември отново ще изграждаме заедно с майсторите от Столипиново, за да реализираме идеите от
дизайн уъркшопа за по-добра градска
среда за игра и почивка.
Проект на Гьоте-институт България в партньорство с Детска архитектурна работилница, Открити
пространства и Ателие 3, с подкрепата на Wilo Foundation.

Workshop/Community Based Project
SKLAD, Stolipinovo
Start: 12 July, 10.00 am,
FREE ENTRY.
Pre-registration required at
buildingtogether@atelie-3.com.
A design workshop in order to search
together for innovative solutions for
urban furniture, facilities for children and
small interventions to be placed around
the new playground in Stolipinovo. Join
and challenge your imagination for
alternative architecture.
The project encourages togetherness
through architectural workshops,
where we learn from the craftsmen of
Stolipinovo and from each other. In April
and May, we were at the workshops of
the woodworker Berul and the ironworker
Zdravko. Together with the craftsmen, a
group of enthusiastic volunteers and
the local community, we worked on the
‘Door’ (art installation), a meeting place
and painting boards.
In September we will build together again
with the craftsmen from Stolipinovo
to realize the ideas from the design
workshop for a better urban environment
for play and recreation.
The project is implemented by the
Goethe-Institut Bulgaria in partnership
with
the Architectural Workshop for Children,
Open Spaces and Atelier 3, with the
support of the Wilo Foundation.

13 юли / July
Азбуките на поезията –
латиница и кирилица

Alphabets of Poetry –
Latin and Cyrillic

СКЛАД, ул. „Екзарх Йосиф“ 16
19.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН
Литературно четене, изложба и
представяне на новоиздадена антология с творби на автори от Пловдив
и Лодз (Полша). Сред представените
пловдивски творци са Силвия Чолева, Иван Вълев, Рене Карабаш. Преводът на полските текстове е на
Крум Крумов.
Проект на Дом на литературата в
Лодз (Полша).

SKLAD, 16 Ekzarh Yosif Str.
7.00 pm, FREE ENTRY
This is a literary reading, an exhibition
and a presentation of an anthology
featuring works by writers from Plovdiv
and Lodz. among the Plovdiv artists are
Silvia Choleva, Ivan Valev, Rene Karabash.
The translation of the polish texts is by
Krum Krumov.
The project a production of the Lodz
House of Literature (Poland).

13, 16, 20, 26 юли / July

Opera Open 2019

Opera Open 2019

Музика

Music

Античен театър
21.00 часа
БИЛЕТИ в мрежата на Евентим

Ancient Theatre in Plovdiv
9 .00 pm
TICKETS from Eventim.bg/en

От лятото на 2017 г. музикалният
фестивал на Държавна опера Пловдив реализира мащабна програма
със спектакли на Античния театър.
През знаковата 2019 г. във фестивала
участват световноизвестни оперни
изпълнители и диригенти от Европа,
САЩ и Азия, както и български певци
и музиканти с утвърдена международна кариера.
13 юли: Риголето – Верди (премиера),
16 юли: Jazz Symphony: Лиз Райт,
20 юли: Лебедово езеро – Чайковски,
26 юли: Отело – Верди.

Since 2017 Opera Open music festival of
the State Opera in Plovdiv has mounted
a strong array of shows at the Ancient
Theatre in Plovdiv. In the emblematic year
2019 the festival features world-famous
opera performers and conductors from
Europe, the USA and Asia, as well as Bulgarian singers and musicians with established international careers.
13 July: Rigoletto by Verdi (Premiere),
16 July: Jazz Symphony: Lizz Wright,
20 July: Swan Lake by Tchaikovsky,
26 July: Otello by Verdi.
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15 юли / July
Проект Co-Creating Europe

Project Co-Creating Europe

Дом на културата „Борис Христов“

Boris Hristov House of Culture

Co-Creating Europe е международна
общност, инициирана от духовния
водач Анете Кайзер (Швейцария).
Представители от над 25 европейски
държави се срещат, за да обменят
своя опит по темата в Брестник. На
публичното събитие в Пловдив, от
19.00 часа, в те ще представят проекта с местни примери за устойчиви
и хуманни подходи.
Проектът се осъществява от Асоциация „Видя проект“.

Co-Creating Europe is an international
community initiated by Antete Kayzer
(Switzerland), who is a spiritual leader.
Representatives from over 25 European
countries will meet to share their experience in Brestnik. They will present the
project in Plovdiv on 15 July with local
examples of sustainable and humane
approaches.
The project is implemented by the Vidya
Project Association.

15 – 28 юли / July
#Заедно по пътя на Кирил и
Методий

#Together in the Steps of Sts
Cyril and Methodius

Балабанова къща
понеделник – неделя, 9.00 – 18.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН

Balabanov’s House
Monday – Sunday, 9.00 am – 6.00 pm
FREE ENTRY

Ученици от българските училища в
Александруполис (Гърция), Истанбул
(Турция), Микулчице и Прага (Чехия),
Залавар и Будапеща (Унгария) и Рим
(Италия ) претворяват с рисунки
живота и делото на създателите на
славянската писменост – светите
братя Кирил и Методий.
Проект на „Креатив рей“.

Students from the Bulgarian schools
in Alexandropoulos (Greece), Istanbul
(Turkey), Mikulčice and Prague (Czech
Republic), Zalavar and Budapest
(Hungary) and Rome (Italy) will retell
in pictures the lives and work of the
inventors of the Slavic alphabet, the Holy
Brothers Cyril and Methodius.
A Creative Ray production.

18 юли / July – 15 август / August
Мигновения

Moments

Център за съвременно изкуство
„Баня Старинна“
Откриване: 18 юли, 19.00 часа.
понеделник – неделя, 11.00 – 19.00 часа,
ВХОД СВОБОДЕН

Ancient Bath Center for
Contemporary Art
Opening: 18 July, 7.00 pm
Monday – Sunday, 11.00 am – 7.00 pm
FREE ENTRY

Авторската изложба на Юлиян Табаков представя широкоформатни
портретни фотографии на Златина
Тодева и артиста Марий Росен. Това са
последните фотографии на Златина
Тодева. Изложбата разкрива актрисата по необичаен начин. Крехкият
образ на нейната голота показва откровено старостта и тялото. „Мигновения“ поставя сериозни морални и
естетически въпроси и предизвиква
дълбок размисъл върху някои от вечните теми като преходност, старост, смърт, любов, начало, край.
Проектът се осъществява от „ТАПА“
ООД.

This exhibition by Youlian Tabakov
presents large format portrait
photographs of the great Bulgarian
actress Zlatina Todeva and the artist Marii
Rosen. These were the last photographs
of Ms. Todeva. The show depicts Ms
Todeva in an unusual way. The fragile
image of her nakedness honestly shows
her age and body. ‘Moments’ poses
serious moral and aesthetic questions
and encourages us to ponder eternal
subjects such as transitoriness, old age,
death, love, the beginning, and the end.
The project is a production of TAPA OOD.

19 – 20 юли / July
Фестивал „Угар – мистичен и
древен“

Ugar – Mystic and Ancient
Festival

Местност „Драгойна“, село Буково,
Община Първомай
ВХОД СВОБОДЕН

Dragoina area, Bukovo village,
Parvomai Municipality
FREE ENTRY

Фолклорният фестивал се провежда
през лятото в историческото пространство на връх Драгойна. В него
участват самобитни фолклорни
групи от целия регион. Фестивалът
е посветен на свети Илия. Участват
Пилашевски народен оркестър, Деница Серафим, нестинари.
Проект на Сдружение „Ангел
Войвода“ – Димитровград.

This folk festival takes place in the
summer at the historical area of the
Dragoyna summit. Original folk groups
from the entire region participate. The
festival is dedicated to St Elijah. The
Festival will include the performances of
the Pilashevski Folk Orchestra, Denitsa
Seraphim, and nestinari (a barefoot dance
on smouldering embers performed by
nestinari).
This is a project of the Dimitrovgradbased association Angel Voivoda.
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20 юли / July
Фестивал на плъстите

Wool Felt Festival

Село Труд, до кметството
Целодневно събитие
ВХОД СВОБОДЕН

Trud village, near the Municipality
Аn all-day event
FREE ENTRY

Фестивалът съхранява традициите
и колорита на плъстенето (изработка на различни изделия от нетъкана вълна). Ще има демонстрации и
работилници за деца и възрастни за
изработка на плъсти, изпълнения на
фолклорни състави и кулинарна изложба Победителите в Национален
конкурс за детско творчество по
плъсти ще бъдат наградени.
Проект на НЧ „Светлина – 1929“ с.
Труд, Фондация „Евроразвитие 2007“,
кметство с.Труд.

The festival focuses on the authentic
way of crafting articles from wool felt
and the preservation of traditions and
on the charm of this craft. There will be
wool felt demonstrations and workshops
for children and adults, folklore groups
performances and a culinary exhibition.
The winners of the National competition
for children‘s creativity will be awarded.
This is a project of the Svetlina – 1929
community centre at the village of Trud,
Evrorazvitie 2007 Foundation, and the
Trud Municipality.

20 – 21 юли / July
Фестивал на сусама

Sesame Festival

Село Доситеево, община Харманли

Dositeevo village, Harmanli Region

Фестивалът представя фолклорни
състави от цяла България. Посетителите имат възможност да видят
как се засява и преработва сусам и да
опитат приготвени на място сусамени кулинарни изделия.
Проект на НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“ село Доситеево.

This festival presents folk ensembles
from across Bulgaria. Visitors will have
the opportunity to learn about sesame
farming and processing, and be able to
taste sesame products prepared on-site.
This is a project of the Arhimandrit
Dositey – 1908 community centre at the
village of Disiteevo.

22 – 25 юли / July
Калиграфия с перо и мастило

Calligraphy with Quill and Ink

Читалище „Христо Станчев –
1868 г.“, с. Свежен
10.00 – 12.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН с предварително
записване в читалището, на
мобилен номер 0877005565, или на
имейл chitalishte.svezhen@gmail.com.

Hristo Stanchev – 1868 community
centre, village of Svezhen
10.00 am – 12.00 pm
FREE ENTRY with advance registration
at +359 877 005 565 or email:
chitalishte.svezhen@gmail.com.

Калиграфски курс в с. Свежен в автентичната среда на старите преписвачи от Аджар (старото название на
Свежен) #заедно със свеженските художници Яна от Ян махала и Атанас
Велков от Копаран махала. Курсът
приключва с изложба на произведенията на пазара в Свежен, петък,
26-ти юли, от 16 часа. Заниманията
са подходящи за всяка възраст. Местата са ограничени.
Проект на Читалище „Христо
Станчев – 1868 г.“ с. Свежен.

This project will involve a calligraphy
course in the village of Svezhen in the
authentic environment of the old scribes
from Adzhar (Svezhen’s old name)
#together with the Svezhen-based artists
Yana (from the Yan neighbourhood)
and Atanas Velkov (from the Koparan
neighbourhood). The course will
conclude with an exhibition of the works,
to be held at the market of the village of
Svezhen on Friday, 26 July, at 4.00 pm.
The activities are open for people of all
ages. Please be aware that there is a
limited number of spots for participants.
A project of the Hristo Stanchev – 1868
community centre in the village of
Svezhen.

24 юли / July

Младежки симфоничен
оркестър „Progressive“

Youth Symphony Orchestra
‘Progressive’

Римски стадион
19.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН
Гала концерт на млади изпълнители
под диригентството на Цанислав
Петков. Проектът стартира през
2018 г., събирайки млади музиканти
от Балканите – България, Гърция,
Сърбия, Македония и Турция. През 2019
г. съставът се разширява в прогресия
с включването на млади изпълнители
от цяла Европа.
Проект на Фондация за култура и изкуство „Музикартисимо“.

Roman Stadium
7.00 pm, FREE ENTRY
For this project there will be a Gala
Concert of young performers under the
baton of Tsanislav Petkov. With its first
edition in 2018 the project gathered
young musicians from Bulgaria, Greece,
Serbia, Macedonia, and Turkey. In 2019
the Orchestra has been expanded, with
the inclusion of young performers from
all over Europe.
This is a project by the MusicArtissimo
Foundation for Culture and Art.
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25 юли / July

Незабравимите български
песни
Летен театър
20.00 часа
БИЛЕТИ: 10 – 20 лв. от Музикален
център на ул. „Отец Паисий“ 2
и от билетния център пред
Общината.
Съвместен концерт на младите изпълнители от Арт Войс Център с Биг
Бенд Пловдив, 4 magic, Любо Киров и
Маргарита Хранова.
Проект на Арт Войс Център.

Bulgaria’s Unforgettable Songs
Summer Theatre
8.00 pm
TICKET PRICES: 10 – 20 BGN from the
Music Center at 2 Otets Paisiy Street
and from the ticket center near the
Plovdiv Municipality.
A joint concert of the young artists from
the Art Voice Center and the Plovdiv Big
Band, 4 Magic, Lyubo Kirov, and Margarita
Hranova.
The project is an Art Voice Center
production.

25 юли / July – 25 август / August
фото грац селекция III

photo graz selection III

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

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

Изложба съвременна фотография
на 20 от участниците в биенале
фото грац 018 (Австрия). Близо 70
творби представят артисти с различен визуален език, на различна възраст, които интерпретират разнообразни теми – от култура и идентичност до религия и механизмите
за контрол на политическата класа.
Куратор на изложбата е Герхард
Грос. Сред представените артисти
са: Йорг Ауцингер, Рене Бьомер, Кати
Брудер, Лена Файтл, Юлия Гайсбахер,
Клаус-Дитер Хартл и др.
Проект на Културна градска мрежа
Грац.

This is a contemporary photography
exhibition by 20 artists from the biennale
photo graz 018 in Austria. Around 70
works will present artists with different
visual language, in different age groups.
They will deal with different topics –
from culture and identity to religion up
to control mechanisms of political forces.
The curator is Gerhard Gross. The artists
are Jörg Auzinger, René Böhmer, Kati
Bruder, Lena Feitl, Julia Gaisbacher,
Klaus-Dieter Hartl amongst others.
This is a project by the Cultural City
Network Graz.
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Събития Културен календар на община Пловдив /
Events From The Cultural Calendar of Plovdiv Municipality
30 юни / June – 15 юли / July

VI-ти Международен фото салон
Пловдив 2019

6th International Photo Salon
Plovdiv 2019

Цар Симеонова градина
ВХОД СВОБОДЕН
Изложба на открито на отличени във
фото салона творби.
Проект на „Рефлекси“ ООД.

Tsar Simeonova Garden
FREE ENTRY
An open-air exhibition with some prizewinning works.
A Refleksi OOD production.

1 – 31 юли / July
Филмови нощи във Филипополис

Cinema Nights at Philippopolis

Лятно кино „Орфей“
21.10 – 23.20 часа
ВХОД С БИЛЕТИ
Традиционен за града филмов фестивал,
на който ще бъдат показани премиерни заглавия, ленти с награди от световни фестивали, любими кинохитове
и най-добрите български продукции от
последната година.
Проект на „Пловдивфилм“ ООД и Община Пловдив.

Orpheus Summer Cinema
9.10 – 11.20 pm
PAID ENTRANCE
A traditional cinema festival presenting
cinema premieres, award–winning films,
favourite movies, and the best Bulgarian
movie productions.
This is a project of Plovdivfilm OOD and
Plovdiv Municipality.

6, 13, 20, 27 юли / July

Литературна събота

Literary Saturday

Дружество на писателите –
Пловдив
yл. „Княз Александър I Батенберг“ 27
11.00 часа
ВХОД СВОБОДЕН
Литературни четения и беседи с пловдивски автори и публика.
Проект на НЧ „Възраждане“.

Plovdiv Writers Association
27 Knyaz Alexander I Battenberg Str.
11.00 am
FREE ENTRY
Literary readings and public discussions
with Plovdiv authors.
This is a project of the Community Center
Vazrazhdane.

27, 28 юли / July
Дни на музиката в Балабановата
къща
Балабанова къща
18.30 часа
ВХОД С БИЛЕТИ
27 юли: Концерт на PORTORIUS
QUARTET (Великобритания). София
Проданова – цигулка, Никол Баракс –
цигулка, Диого Рамос – виола, Натан
Джорджети – виолончело.
28 юли: Концерт на EUPHONY Музикално пътешествие през вековете. Боян Иванов – кларинет. Лизиан
Чен – пиано.
Проект на Фондация
„Музикартисимо“.

Balabanov’s House Music Days
Balabanov’s House
6.30 pm
PAID ENTRANCE
27 July: PORTORIUS QUARTET Concert
(Great Britain). Sophia Prodanova – violin.
Nicole Petrus Barracks – violin. Diogo
Ramos – viola. Nathan Giorgetti – cello.
28 July: EUPHONY Concert. A Musical
Journey Through The Ages. Boyan Ivanov –
clarinet. Lysianne Chen – piano.
A project of MusicArtissimo Foundation.

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.

