Наименование на
събитието
Тържeствено
отбелязване на 166годишнината от
рождението на Христо
Ботев

Време и място

Анотация за събитието

Организатори

Проект „Списание
Страница”

м. януари - декември

Проектът има дългогодишна история и цели издаването на 4 Община Пловдив отдел
книжки годишно на литературно списание „Страница”. По 25 “Култура”
книжки от всеки тираж се дават безвъздмездно на НБ „Иван
Вазов” и на читалищните библиотеки в града.

Тържествено
отбелязване на 136годишнината от
Освобождението на
Пловдив от османско
владичество

16.Януари

Слово за Освобождението на Пловдив и поднасяне венци и Община Пловдив отдел
цветя на паметника на Капитан Бураго. Присъства "Култура"
политическият и културен елит на града, граждани. Участват
военен духов оркестър и почетна рота.

6 януари
Слово за поета и поднасяне на венци и цветя пред паметника Община Пловдив отдел
Цар Симеонова градина му. Присъства политическият и културен елит на Пловдив, “Култура”
граждани. Участват военен духов оркестър и почетна рота.

Тържествено
31.Януари
отбелязване на 160
години от рождението на
Стефан Стамболов

Слово за личността и приноса на Стамболов и поднасяне венци Община Пловдив
и цветя пред паметника му на пл. ”Стeфан Стамболов”. отдел „Култура”
Присъства политическият и културен елит на града, граждани.
Участват военен духов оркестър и почетна рота.

Тържествено
19 февруари
отбелязване на 141Централната алея на
годишнината от гибелта Бунарджика
на Васил Левски

Слово за Левски и поднасяне венци и цветя пред паметника му. Община Пловдив
Присъства политическият и културен елит на града, граждани. отдел“Култура”
Участват военен духов оркестър и почетна рота.

Тържествено
отбелязване на
Националния празник на
Република България и
136-годишнината от
Освобождението от
османско владичество

3 март
Паметник на руските
освободители на хълма
Бунарджик

Честването на Трети март – национален празник на България, Община Пловдив
включва тържествен молебен в храма “Св. св. Петър и Павел” и отдел“Култура”
тържествено поклонение пред Паметника на руските
освободители на Бунарджика, в което участват политическият и
културен елит на Пловдивска област, граждани. В навечерието
на празника и на самия Трети март се организира програма от
концерти, изложби и други културни прояви. Отслужва се
панихида за загиналите български опълченци на паметника на
Централни гробища.

Великденски празници

Концертни изяви на открита сцена на пл. "Стефан Стамболов", Община Пловдив
14 - 20 април
пл.”Стефан Стамболов” разрязване и раздаване на най-дългия козунак, детски изяви . отдел“Култура“

Австрийски музикални
седмици

11 май
Музей
на Съединението
28 май
Градски дом на
културата "Борис
Христов"

Посолството на
18-то издание на фестивала се организира от Австрийското
Република Австрия
посолство в София и включва концертни прояви в над 10
български града. През 2014г. Пловдив за трети път ще се включи Община Пловдив
в проекта с два концерта - първият ще е камерен под формата отдел“ Култура“
на матине с участието на Мария Червенлиева и австрийски
солист, а вторият ще бъде заключителния концерт на фестивала
за цялата страна и ще е съвместна продукция на Държавна
опера - Пловдив и австрийски солисти.

LUX Проект

19 - 25 май, Римски
стадион, Градска
художествена Галерия

Мултижанров проект, съчетаващ документално кино, живопис,
скулптура и видеоинсталации с насоченост към интеграцията на
различни социални групи, застрашени от изключване. В
основата на проекта е идеята за ролята на изкуството като
лечебна сила, способна да лекува душата и да свързва
различни хора и културни феномени по неповторим начин в
един истински образец на съвременното изкуство.

Община Пловдив,
Посолство на Испания,
Антигона Пръдакшънс
(Испания)

Тържествено отблязване
на Деня на българската
просвета и култура и на
славянската писменост

11 – 24 май
Паметник на
Св.Св.Кирил и Методий
на пл. “11 май” Открита
сцена
пл."Ст.Стамболов"
Концертна зала

Тържествата започват на 11 май с честване деня на славянските Община Пловдив
първоучители на паметника им пред ГХП “Св. Св.Кирил и отдел“Култура” отдел
Методий” и литийно шествие до барелефа на двамата братя на "Образование"
ул.”Съборна” 14а, където преди 160 години е било първото в
България честване на Св.Св.Кирил и Методий. На самия 24 май
се организира тържество пред паметника и празнично шествие
до пл. “Стефан Стамболов”. На откритата сцена пред Общината
се изнасят концерти на ученически колективи, на фолклорни и
естрадни състави. В празничната програма са включени концерт
на любителски читалищни колективи, музикално-поетични
рецитали.

Връчване на Награда
22 май
Награда “Пловдив” е ежегодно отличие на Община Пловдив за Община Пловдив
“Пловдив” в областта на Дом на културата "Борис ярки постижения в културния живот на града през предходната отдел“Култура”
изкуството
Христов"
година в разделите художествена литература, художествен
превод, театър, музика, изобразително изкуство, архитектура,
журналистика, фотография, операторско майсторство и
изкуство, предназначено за деца. Дава се и специална награда
за дарители и спомоществователи в областта на културата.
Носителите на наградата се определят от специализирани
комисии за всеки от осемте раздела. В раздел "Изкуство,
предназначено за деца" гласуват всички комисии. Наградите се
връчват от Кмета на Пловдив на тържество в Дом на културата
"Борис Христов". Награда “Пловдив” е учредена през 1981г.

Международен ден на
детето

01.Юни

Детски празник, който включва множество прояви - концерти, Община Пловдив отдел
изложби, пленери, аниматори и игри в Цар Симеоновата градина „Култура”
и на открита сцена на пл.”Ст.Стамболов” и пл."Централен". Със
специално подготвена програма се представят детските градини
и любителски състави. Има традиция представител на
Общината да разрязва и раздава най-голямата торта.

Тържествено
2 юни
отбелязване Деня на
Цар Симеонова градина
Ботев и на загиналите за
свободата на България

Слово за Христо Ботев и поднасяне на венци и цветя пред Община Пловдив
паметника на поета в Цар Симеоновата градина. Присъства отдел “Култура”
политическият и културен елит на града. Участва почетна рота и
военен оркестър.

Дни на литературата и
17 - 22 юни
За първи път проявата бе организирана през 2003 г.
книгата “Пловдив чете” Централна градска част Издателства от цяла България представят продукцията си,
и районите в Пловдив организират се литературни четения, премиери на книги, базари,
маратон на четенето и др. на улиците и в къщите на Стария град
и районите в Пловдив. Организира се на ротационен принцип.
През 2014 г. основен организатор е издателство "Летера".

Програма за
финансиране на
пловдивски автори и
важни за Пловдив
издания

18 юни -31 декември

Провежда се за шести път на конкурсен принцип и цели
стимулирането на пловдивските автори, като се поемат част от
разходите по издаването на техни книги. Постъпилите ръкописи
се разглеждат от жури, което определя кои да получат
финансова подкрепа и в какъв размер.

Община Пловдив
отдел “Култура”
Пловдивските
издателства

Община Пловдив
отдел“Култура”
Дружество на
пловдивските писатели

Връчване на Национална 20 юни
награда “Христо Г.
Къща-музей “Хр.Г.
Данов” за принос в
Данов”
българската книжовна
култура

Фестивал на старата
градска песен “Нежни
чувства”

май - юни

Националната награда “Хр. Г. Данов” е учредена през 1999 г. Министерство на
във връзка с провеждането на Европейския месец на културата. културата,
Присъжда се всяка година по случай 24 май за принос в Национален център за
националната книжовна култура през предходната година. книгата,
Наградите се определят на конкурсен принцип от Национално Община Пловдив
жури, избрано от Министерството на културата, а отличията се отдел“Култура”
връчват на тържествена церемония в Пловдив.

Фестивалът на старата градска песен се провежда за
четиринадесети път в рамките на три дни. В него участват
състави и индивидуални изпълнители от цялата страна. Освен
стари градски в репертоара им могат да бъдат включени и
авторски песни.

Община Пловдив
отдел“Култура”

Международен фестивал 10 – 22 юни
на камерната музика
Етнографски музей

Тържествено
отбелязване на 177годишнината от
рождението на Васил
Левски

Най-старият и единствен по рода си в България фестивал за Община Пловдив отдел
камерна музика. Провежда се за 50-и път в двора на “Култура” Министерство
Етнографския музей в Старинен Пловдив. Свидетелство за на културата
международния авторитет на фестивала е участието на
изпълнители като Ифра Нийман, Святослав Рихтер, Данаил
Шафран, Алексис Вайсенберг, Милчо Левиев, Минчо Минчев,
Юри Буков, състави като Парижки камерен оркестър, Оркестър
“Ерфрут”, “Инглиш Симфони”, “Лондонска серенада”, “Шидлоф
квартет” и други.

18 юли
Слово за Левски и поднасяне на венци и цветя пред паметника Община Пловдив
отдел“Култура”
Паметника на Левски на на Апостола на централната алея на Бунарджика. Присъства
Бунарджика
политическият и културен елит на Пловдив, граждани. Участват
военен духов оркестър и почетна рота.

Международен
фолклорен фестивал

4 - 8 август
Античен театър открита
сцена на пл. "Ст.
Стамболов"

Тържествено честване 6 септември
на Шести септември –
Паметник на
Ден на Съединението на Съединението
България и празник на
Пловдив

През 2014г. ще се състои 20-ото издание на фестивала. Открива Община Пловдив
се с атрактивно шествие на участниците по главната улица на отдел“Култура”
Пловдив. Спектаклите се изнасят на Античния театър и на
Откритата сцена на пл.“Ст.Стамболов”. Във фестивала досега
са взели участие фолклорни танцови състави от Гърция, Турция,
Русия, Грузия, Чехия, Италия, Египет, Нигерия, Мексико, Коста
Рика, Индия и други

Честването на Шести септември – Ден на Съединението на Община Пловдив
България и празник на град Пловдив, включва тържествен отдел“Култура”
молебен в катедралния храм “Св. Богородица” и тържествена
заря–проверка пред Паметника на Съединението с участието на
политическия елит на държавата. За празника се организира
програма с концерти, изложби, спортни прояви и други, които се
провеждат в навечерието на Шести септември и в самия ден на
празника.

22 септември - Ден на
независимостта

22 септември пл. "22
септември", храм "Св.
Неделя"

Тържествено
01.Ноември
отбелязване на Деня на
народните будители

Честването на 106-та годишнина от 22 септември – Ден на Община Пловдив
отдел“Култура”
независимостта на България, включва две локации:
-на площад „22 септември” - Слово за събитието; поднасяне на
венци и цветя пред Колоната на независимостта. Присъства
политическият и културен елит на Пловдив, граждани. Участват
военен духов оркестър и почетна рота.
-храм “Св. Неделя” - тържествен молебен в и поклонение пред
намиращата се в близост плоча на Александър Малинов, венци
и цветя.

На 1 ноември е посветен празничен концерт с участието на
фолклорни ансамбли, хорове, куклено-театрални и балетни
формации и др. Организират се изложби, срещи с читалищни
дейци, поклонения пред паметници на народни будители. В
катедралния храм “Света Богородица” се отслужва
благодарствен молебен.

Община Пловдив
отдел“Култура”

Коледни и новогодишни 1 – 31 декември
празници
Дом на културата "Борис
Христов" Открита сцена
пл. "Ст. Стамболов"

Концерт – откриване

1 септември
Античен театър

Организацията на празниците започва с коледната украса на Община Пловдив
града и тържественото запалване на светлините на градската отдел“Култура”
елха. От 1999 г. се организира тържествено посрещане на
Новата година на площад “Стефан Стамболов”. През годините
на пловдивска сцена са участвали ансамбъл "Тракия", Мария
Илиева, Графа, "Мери бойс бенд", "Остава", "Те", "Колегиум
Музикум" на Левон Манукян, "Ъпсурт", балет "Нова", Жана
Бергердорф, Джон Стийл и много др. поп и рок изпълнители,
народни музиканти, певци и танцьори. Празнични илюминации
от тепетата и пл. "Стефан Стамболов".

ЕСЕНЕН САЛОН НА ИЗКУСТВАТА
До този момент Салонът на изкуствата е откриван с концерти на Община Пловдив
отдел“Култура
Йън Андерсон, Пловдивска филхармония съвместно с Джон
Лорд, Рик Уекман, Нейджъл Кенеди, ФСБ , мюзикъла „Зоро” на
Държавен музикален и балетен театър, най-големия цигански
симфоничен оркестър "100 цигански цигулки". През 2014г. ще се
проведе десетото издание на този форум за култура.

Национални есенни
изложби

1 - 30 септември
Старинен Пловдив

Фестивал „Sounds Of The 19 -20 септември
Ages ”
Античен театър

Началото е поставено през 1967 г. с камерна изложба акварели Община Пловдив –
на Георги Божилов – Слона, в двора на Атанас Кръстев/Начо отдел“Култура”
Културата/. Постепенно от камерни изложби на пловдивски
автори те прерастват в национални. Характерно за есенните
изложби в Стария град е показването на живопис, графика и
пластика в откритите дворни пространства на възрожденските
къщи. През годините в изложбите са били представени творци
като Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Светлин Русев, Иван
Кирков,Георги Баев, Димитър Киров, Кольо Витковски, Георги
Божилов - Слона и мн.др.

Първото издание на фестивала е през 2011г. с концерта на Таря Община Пловдив
Турунен с оркестъра на Държавна опера Пловдив. През 2012г. отдел“Култура”
се доразви идеята за гостуване на световни звезди на сцената
на Античния театър с концертите на Фиш и група "Анатема" със
симфоничния оркестър на Държавна опера - Пловдив.

Международен Фестивал 8 - 11 октомври
Община Пловдив
Тази година ще се проведе десетото юбилейно издание на
“Пловдивски джаз
отдел“Култура”
Дом на културата „Борис фестивала. В предишните издания джаз форумът предложи
вечери”
Христов“
възможност на публиката да се запознае и да се наслади на
изпълненията на джазмени от Италия, САЩ, Франция, Украйна,
Унгария, Куба, Гърция, Германия, Макединия, България и др.
Между ярките гости се отличават имената на Били Кобъм, ЖанЛюк Понти, Милчо, Левиев, Теодосий Спасов, Аирто Морейра,
Лари Кориел, Джеф Бърлин, Ранди Брекър, Карл Палмър и др.
През годините фестивалът се утвърди като ярка част от Есенния
салон на изкуствата и доби изключителна популярност не само в
България, но и в чужбина

Национален поетичен
конкурс „Добромир
Тонев”

15.Октомври

Конкурсът в памет на големия български поет Добромир Тонев Община Пловдивотдел“Култура”
ще се проведе за четвърта поредна година. Постъпилите
ръкописи се оценяват от жури с тайно гласуване. Община
Пловдив присъжда три парични награди, които се връчват на 15
октомври, когато е роден поетът. Награждаването на отличените
творци е в книжарница „Хермес Централ”. Традиционно има
награди и от други фирми, институции и организации.

Международни
фотографски срещи

10 - 26 октомври
Старинен Пловдив

В този формат фотографският форум ще се проведе за 21 път. Община Пловдив
Проектът през 2014г. е с работно заглавие "Минало отдел “Култура”
несвършено" и е по идея на куратора Николай Лаутлиев.
Включва авторски изложби на българи и чужди фотографи във
възрожденските къщи на Стария град. Като основен акцент през
настоящата година ще бъде участието на чуждестранни
галеристи, с които ще бъде организиран преглед на портфолио и
ще се създадат възможности талантливи български фотографи
да изложат свои работи в световно известни галерии или да
бъдат включени в колективни изложби.

Международен фестивал 30 октомври - 1 ноември Тази година ще се проведе деветото издание на фестивала.
Община Пловдив
на китарата
Драматичен
Проявата е едно от значимите международни културни събития отдел “Култура”
театър,Камерна зала
включени в Есенен салон на изкуствата. През изминалите
издания на фестивала участие взеха световноизвестни състави
и соло изпълнители като Дейвид Рейнхарт квартет, Пол Гилбърт
бенд, Квинтет „Китарисима“, Иван Лечев – Жан-Мари Екей
проект ,Оскар Гузман, Олаф Ван Гонисен, Китарно дуо Брускерс,
Стив Ротъри и Британската китарна академия и много други.
Включва изпълнения на класическа китара, фламенко, мануш,
блус

ПРОЕКТИ ПО „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА
КУЛТУРАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В КАЛЕНДАРА НА
КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ”
Модерна академия на
изкуствата "Синдикат"

януари
май "Модерна академия за изкуства" е уникална образователна Сдружение "Сдружени
октомври-декември
програма, която се провежда за трета година и осъществява пловдивски творци"
обучение на ученици от осми до дванадесети клас в шест
основни програми по изкуства - "Визуални изкуства на ХХ век",
"История и теория на киното", "Модерна музика", "Модерни
методи на мислене", "Идеи на ХХ век" и "Литература на ХХ век".
През новата учебна 2014-2015г. се предвиждат две нови
програми - "Творческо писане" и "Графичен дизайн". Програмите
са ориентирани към най-съвременните достижения на
изкуството, творчеството и мисленето. Проектът е част от
усилията в Пловдив да се възпита младо, модерно, образовано
поколение и образована публика.

Подрастващи, в
неравностойно
положение, овладяват
керамични техники и
творят

януари
май През 2014г ще се състои четвъртото издание на проекта, което "Арт индекс" ЕООД
Домовете
за
деца ще надгради постигнатите до момента резултати. Основната му
лишени от родителски цел е да се популяризира керамичното изкуство като
грижи "Олга Скобелева" традиционен български занаят, способстващ за личностното
и
"Мария
Луиза" развитие и утвърждаване на културни ценности сред
Изложбена зала на ДПХ подрастващите, да се осигурят възможности за пълноценно
ул. "Гладстон", фоайе на творческо, интелектуално и личностно развитие на децата от
ОбС, районно кметство Домовете за лишени от родителски грижи. Основен акцент в
"Тракия"
това издание ще бъде експозицията и популяризирането на
художествените продукти, изработени от децата и създаване на
условия за тяхната артистична изява.

Детски кинофестивал

25 януари - 9 март Чрез Детския филмов фестивал се задоволява реалната нужда "Пловдив ивент"ЕООД
Кино "Лъки синема"
за достъпен формат на кинопрожекции за деца в Пловдив.
Прожекциите са всеки уикенд в периода от 25 януари до 9 март
на символична цена от 1лв. За всички деца в кино "Лъки синема"
ще бъдат показвани обичани детски истории като тези на
"Мъпетите", "Мечо Пух", "Котаракът в чизми", "Приключенията на
Сами" и др. Малките зрители ще могат да видят и анимационни
екранизации на класиките "Питър Пан", "Тримата мускетари",
"Робин Худ", "Островът на съкровищата", както и хитови
заглавия за деца от последната година.

Графична папка
януари - септември,
"Сериграфска колекция Сериграфско студио към
НХГ "Цанко Лавренов" НХГ "Ц. Лавренов"
2014

НХГ "Цанко Лавренов"
Целта на проекта е да се създаде графична папка, която да
съдържа 20 оригинални графични творби, изработени от
професионални художници и изпълнени в сериграфска техника.
Крайната цел на проекта е да се подпомогне учебния процес
като се онагледи обучението и традициите в създаването на
графични творби.

Проект „Родолюбие”

целогодишно

Частично подпомагане на дейността на Комитет „Родолюбие“,
който организира възстановки, чествания и изложби на
исторически годишнини и събития в различни части на града
пред паметници, пловдивски училища, музеи и галерии

Комитет „Родолюбие“

Международна оперна ко- Януари-Юли 2014,
продукция "Дон Карлос", Античен театър
Дж. Верди

Проектът "Дон Карлос" ще представи шедьовъра на Дж. Верди Държавна опера Пловдив, Фондация
по атрактивен начин в духа на съвременната режисьорска
концепция и международните стандарти за оперна постановка. "Спектра"
Мащабното представление ще се реализира с помощта на
прецизна маркетингова кампания, включваща различни по
характер и насоченост събития и информационно-рекламни
инициативи. Представлението ще бъде атрактивно промотирано
и с цел привличане на чуждестранни туристи.

„Камерна сцена
Пловдив“

Петър Салчев
февруари-май
Първо „Камерна сцена Пловдив“ предвижда организацията и
студио на Радио
реализацията на четири концерта в периода февруари-май 2014
Пловдив
г. Музикалното съдържаниевключва продукции на изявени
имена в областта на класическата, джазовата и популярната
музика, представяне на нови албуми. Пред пловдивската
публика ще се представят класическите музиканти Марио Хосен,
Веско Ешкенази, Дорина Маркова, Ташко Ташев, Ана Димова,
джазовите музиканти Марио Станчев, Георги Корназов, Асен
Дойкин, Петър Славов, Пламен Карадонев, Владимир Карпаров,
Антони Дончев, Христо Йоцов, Ангел Заберски, Живко Петров,
Борислав Йоцов.
„Камерна сцена Пловдив“ е насочена към възможно най-широка
целева аудитория. Гаранция е мултижанровостта на събитията и
тяхната висока естетическа стойност.

София Филм Фест в
Пловдив

10 -23 март
"Лъки синема"

Кино В кино "Лъки синема" ще се проведе деветото издание на наймащабния филмов фестивал в България и един от най-важните
кинофоруми на Югоизточна Европа. За втора поредна година
фестивалът в Пловдив ще продължи 14 дни, като през
делничните дни ще има по две, а в почивните - по три
прожекции. По време на фестивала ще бъдат показани найзначимите постижения на съвременното световно кино,
претенденти за наградата "Оскар" и фаворити от световни
фестивали и ще гостуват известни продуценти, режисьори,
актьори от България и чужбина като носителят на "Оскар" Хю
Хъдсън, Тони Палмър, Йос Стелинг и много др. Програмата ще
съдържа филми, обединени в ежегодните фестивални рубрики:
Големите награди, Киното днес - Майсторите, Киното утре Откритията, Ново българско кино.

"Пловдивфилм"ЕООД

Графично ателие
"Пловдив"

Графична база на НХГ
”Цанко Лавренов"

Тазгодишният графичният пленер ще се проведе за двадесети Сдружение "Графично
път. Ежегодно участват по осем автори, като подборът им става ателие"
с конкурс. В пленера досега са участвали утвърдени български
графици,както и изявени творци от Македония, Франция, Гърция
и други. С творбите от пленера се урежда изложба през
февруари следващата година.

Трети международен
танцов фестивал
"Пловдив древен и
вечен" 2014

ЮЛНЦ СК "Самодива"
11-13 април
Дом на Фестивалът има състезателен характер. Организира се в 14
културата "Борис
танцови стила.Същността на фестивала е развитие и
Христов"
популятризация на танцовите стилове: танцово шоу, акро джим,
класически танц, модерен и джаз танц, етно шоу и характерни
танци, латино шоу, хип хоп-батъл, free open dance, party time
Seniors, продукции и мини продукции.Има 4 състезателни
категории в 4 възрастови групи: деца до 8 години, деца от 9-11
години, юноши от 12-15 години, младежи на 16 години. Участват
над 20 колектива от България и чужбина над 200 танцьори

Арт позитив е ежегоден проект, представящ автори на Сдружение “Изкуство
съвременното изкуство, работещи в Пловдив. Има важен принос днес”
за активизиране на творческия потенциал на местната
артистична общност. Изданието през 2014 г. е единадесето и ще
бъде представено през месеците април и май.

„Арт позитив”

април - май
баня „Старинна”

Традиционна изложба
"Цветове"

ДПХ - Пловдив
април - май изложбена Представя новите търсения на пловдивските автори в една
зала на ДПХ
обща експозициявключваща живопис, графика, скулптура и нови
ул. "Гладстон"
форми, даваща възможност на пловдивската публика да бъде
запозната с художествения живот в Пловдив. Наименованието
"Цветове" е във връзка с емоциите предизвикващи пролетта.

Създаване и
популяризиране на
фестивал за духова
музика в град Пловдив

май-юни

Четвърти
PolineROOOCK fest

25 - 27 април
театър

"Под тепето"ООД
Проектът за фестивал за духова музика в града включва
създаването на устойчив музикален форум, насочен към
младата публика в града. Проектът планира комбинация от два
типа концертина открито- Целта е фестивалът да стартира с
български изпълнители, като в неговите последващи издания да
се канят чуждестранни гости. Една от основните идейни
обосновки на подобно събитие е да се представи качествена
музика с големи традиции.

Фондация „Полинеророк
Летен Фестивалът се провежда за четвърти път. В предишните
фест“
издания участваха доказани изпълнители на рок музика от
България, Румъния и Гърция. Целите на тазгодишното издание
са подкрепа за млади и талантливи автори и изпълнители на БГ
Рок музика. Фестивалът се провежда в рамките на три дни.

Създаване,
разработване и
популяризиране на
новинарски он-лайн
портал за култура в
Пловдив

април-септември

"Под тепето"ООД
Създаване на медия с конкретна специализирана културна
насоченост. Поставяне на акцент върху културния живот в
Пловдив в контекста на кандидатурата на града за културна
столица на Европа през 2019. Проект, в който ежедневно ще
бъдат публикувани актуални журналистически материали за
култура, събитията, обществото ни. Ще представя артистите на
Пловдив и тези, които гостуват в града. Платформата ще
предлага и необходимата чисто справочна информация,
свързана с конкретната тема-културата, но и тясно свързана с
туризма. В изданието ще намерят място подбрани карти,
маршрути и видеа. Целевата група на проекта са всички хора,
които се информират он-лайн, не само в Пловдив и региона, а и
всички потенциални гости на града от цялата страна

„Мисия студент“конкурс за есе, видео и
снимки

15 май - 12 август
Пл."Централен"

„Знанието“ ЕООД
"Мисия студент" е събитие насочено към младите хора в
Пловдив. Реализира се в три направления: фото конкурс, видео
конкурс, конкурс за есе. Темата е една обща, като всеки млад
човек, може чрез собствени изразни средства с помоща на лист
хартия, видео камера и фото камера да изрази своята гледна
точка по тема „Свободата няма граници“. Предвижда се изложба
на снимки, а най-добрите работи в трите направления ще бъдат
наградени

Документална изложба и
международна
конференция за "Проект
0"

Май-юли 2014, ул.
"Златарска" кв. Капана и
Баня Старинна - Център
за съвременно изкуство,
Пловдив

Фондация "Отворени
Документалната изложба "Проект 0" на художника Кирил
изкуства"
Кузманов е съвременен концептуален проект за мястото и
хората, които живеят в него. Паралелно с това ще се реализира
и документална ретроспективна изложба на видео и фото
документация, текстове и аудиозаписи. Съпътстващата
Международната конференция по теми, свързани с въпросите
на изкуството и градското пространство ще обедини енергията
на експерти от България, САЩ, Германия, Англия, Полша,
Хърватска и др.

Панорама на
15 май - 30 септември Панорамата на театралните комедии се провежда от 2011г. и "Имидж консулт"ЕООД
театралните комедии
Лятно кино "Орфей"
представя на пловдивската публика хитови заглавия от цялата
"Завеса под звездите" на
страна в сезона на отпуските и ваканциите. Има за цел да
лятна сцена "Орфей"
запознае новата млада публика в Пловдив с театралното
изкуство чрез ангажиране на популярни имена и чрез понеформална атмосфера на открита сцена, като същевременно
възроди лятна сцена "Орфей" като културен център с капацитет
за публика, позициониран между камерните открити
пространства в града и огромните мащаби на Летния и Античен
театър. През 2014г. вече са заявени участия на Народен театър
"Ив. Вазов", Театър на българската армия, Сатиричен театър,
Театър "Мелпомена" и са планирани оперни спектакли за
младежка публика на Държавна опера - Пловдив

Пети Международен
18 май-30 юни 20
фестивал "Дни на
септември – 30
музиката в Балабановата октомври Локации в
къща" - пролетно и
Стария град, Античен
есенно издание
театър, Римски стадион,
Дом на културата "Борис
Христов", ЦСИ "Баня
старинна", Концертна
зала

ОИ "Старинен Пловдив",
Фестивалът възражда забравената градска интелигентска
Фондация
традиция на т.нар. "домашни концерти", организирани в
"Музикартисимо"
началото на миналото столетие в разкошните възрожденски
къщи с техния естетски интериор, просторни салони и барокова
украса, които създават уникална акустична среда, прилягаща на
отбраните художествени прояви. Неизменна част от програмата
на фестивала са и майсторските класове на артисти със
световна известност, както и прояви, включващи танц, изложби,
театър и др. В тазгодишните издания участват знакови имена от
европейската и световните музикални сцени.

Първи международен
фото салон - Пловдив
2014

21 май - 18 юни Първи международен фото салон - Пловдив 2014 ще се проведе "Рефлекси"ООД
Изложбена зала на ДПХ под патронажа на FIAP- международна организация за
фотографско изкуство, и под патронажа на Национолно
ул."Гладстон"
сдружение Фотографска академия "Янка Кюркчиева". Това е
ново фото събитие за Пловдив, което ще добави активи в
популяризирането на Пловдив като най-стария жив град в
Европа и ще е в подкрепа на кандидатурата на града за
Европейска столица на културата през 2019г. Проектът има
конкурсен характер. В него участват професионални и любители
фотографи от цял свят, като с отличените творби ще бъде
подредена изложба и ще бъдат включени в каталог.

Осми международен
фестивал за театър и
съвременен танц
“Черната кутия”

31 май -10 юни
Камерна зала на
Драм.театър, дворни
пространства в
Старинен Пловдив

Фондация “Черната
Фестивалът се провежда за осми път на сцени в Стария град,
дом на културата "Борис Христов", културен център "Тракарт", кутия” Министерство на
културата
Камерна зала на Драматичен театър - Пловдив, залата на
АМТИ, спортна зала на ПУ "П. Хилендарски". През изминалите
издания бяха представени камерни представления от България,
Македония , Гърция, Израел, Русия, Германия и др.В изданието
тази година, за първи път на пловдивска сцена ще има участие
на танцова формация от САЩ. Със собствена програма ще
участва един от най- големите фестивали в Германия - Euroscene Leipzig Festival.

"Графити арт зона” 2

5 - 7 юни 2014

Проектът има задачата да създаде ново поле за реализация на "Знанието"ЕООД
млади художници на графити. Целта е да събере най-добрите
художници в града и на няколко централни места те да
изрисуват Пловдив в съвремието ни, чрез графити рисунки.
Събитието е част от фестивала "Графити зона" и ще бъде
проведено за втори път през 2014 г. Предвижда локацията кв.
Столипиново, с цел интегриране на малцинствата към
изкуствата.

ONE DESIGN WEEK

20 - 29 юни 2014

ONE DESIGN WEEK - Събитието ще бъде проведено за първи Списание "Едно"
път в Пловдив. Фестивалът включва спецеална детска програма,
международни участници, много изложби на съвременни автори
в областта на дизайна, форуми, лекции и други. Целта на
фестивала е запознаване на широката аудитория с най-новите
тенденции в дизайна, практики и теми във съвременния дизайн.
Програмата включва и много работилници и ателиета, които ще
покажат нестандартни изразни похвати в дизайна.

„Стрийт мастърс”

юли - септември

„Ъпър ЕООД“
Фестивал на нетрадиционните улични и модерни изкуства.
Продуцирано от „Ъпър ЕООД“ с медийната подкрепа на
Телевизия The Voice. Изцяло ориентиран към аудиторията 14-30
години и залага на наложили се изкуства като бийтбокса,
графитите, паркура, брейкденса, мангата и др. Предстои второто
издание на фестивала.

Концерт на Shenzhen
Simphony Orchestra

23август
Античен театър

Ilike fest
фест

Отворена сцена за
23 август-24 август
През 2014 г. предстои четвъртото издание на двудневния
открити пространства в фестивал „Аиляк фест”. Ще бъдат проведени редица събития, изкуства
Пловдив
включващи: танцов пърформанс, театрални ателиета, ревюта на
различни дизайнери и др. Основната цел на фестивала е да
предизвика голям интерес в широк кръг от хора и да докосне
своята младежка публика до един по различен творчески свят,
като предостави поле за изява на изпълнители и артисти от
България и Европа.

Айляк

ONE DANCE WEEK

"Пинг Понг Ивентс" ЕООД
Симфоничен оркестър на Шенджън е част от културната
програма на град Пловдив. Оркестърът включва 100 музиканти с
репертоар от над 80 симфонии. Акцентът на концерта е "Ода за
човечеството". Събитието е съвместно с общината на Шенджън,
Китай.

Списание "Едно"
28 август - 6 септември ONE DANCE WEEK - Събитието ще бъде проведено за първи
път в Пловдив. Фестивалът включва следните програми:
международна, българска шоукейс, детска, събития на открито,
кино , танцови ателиета за професионалисти, лекции и дискусии.
Фестивалът е изцяло насочен и представящ съвременния танц и
най-новите му форми на изразяване.

Седмица на
август - октомври
съвременното изкуство Баня “Старинна”

Проявата стартира неофициално през 1994г., а три години по- Сдружение “Изкуство
късно Сдружение “Изкуство днес” е учредено като основен днес”
организатор на форума. Представя съвременни решения в
изобразителното изкуство, като освен мултимедийните и
компютърните проекти и инсталации в седмиците е отделено
време за авангардни изяви на други изкуства – театър, музика,
литература. Досега във форума са взели участие творци от
България, Дания, Холандия, Франция, Германия, САЩ, Италия,
Швейцария и др. Тази година ще стартира 20-то юбилейно
издание.

Осми международен
01 септември - 30
симпозиум „Арт колаж” октомври
Пловдив 2014

Провежда се за осми път. Основната идея на артсъбитието е Сдружение „Арт колаж“ и
свързана с утвърждаване на колажа, обхващащ всички сфери на Дружество на
живота и развитието на съвременното изкуство. В симпозиума пловдивските художници
участват автори от различни поколения и различни страни, които
са достигнали до творчески резултат в областта на колажа.
Художниците концентрират усилията си за реализирането на
нови идеи и проекти в областта на колажа. През миналата
година в проекта взеха участие 10 художници от България,
Турция,
Гърция,
Румъния
и
Македония

Възстановка на
обявяването на
Съединението на
Княжество България и
Източна Румелия

6 септември
Площад „Централен“

Комитет „Родолюбие“
Възстановка на обявяването на Съединението на Княжество
България и Източна Румелия се състои от няколко епизода:
поднасяне на венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов,
разполагане на Румелийската милиция в конака и изпълнение
на ежедневната и дейност, похода на съединистите, прочитане
на манифеста на Съединението, превземането на конака и
речта на генерал-губернатора, поход от площад „Централен“ до
площад „Съединение“

Осемнадесети есенен
международен театрален
фестивал “Сцена на
кръстопът”

10 - 23 септември
Драматичен театър, Дом
на културата "Борис
Христов"

Фестивалът се реализира за първи път по съвместен проект с
Международния институт за Средиземноморски театър – Министерство на
Мадрид, и досега има 17 издания. На него водещите български културата
театри представят актуалните си постановки за сезона, като Драматичен театър спектаклите са обединени от обща тема. Досега във фестивала Пловдив Сдружение
са участвали и театри от Гърция, Румъния, Украйна, Македония, "Интер арт фест"
Испания, Англия и други страни. Артистичен директор на
фестивала е Стефан Данаилов. За първи път през 2002 г. бе
експериментирана нова форма – т.нар. “Театър на улицата”
/скечове, гротескни спектакли на открити пространства/. В
съпътстващата програма са включени атрактивни и креативни
представления , уъркшоп, изложби, ревюта и иновации в света
на театралното изкуство.

“Фасада” - видео
фестивал

12-14 септември
Баня “Старинна”

“Фасада” е международен фестивал за видео изкуство, Сдружение “Изкуство
организиран от Сдружение “Изкуство днес”, който се провежда днес”
ежегодно в Пловдив. Филмите от конкурсната програма и видео
инсталации се прожектират всяка вечер от 21:00 до 22:30 върху
фасадите на различни сгради в Стария град на Пловдив.
Традиционната централна локация на ситуиране на фестивала е
Лапидариума в ОИ "Старинен Пловдив".

Нощ на музеите и
галериите в Пловдив
2014

12 и 13 септември

Фондация „Отворени
Програмата вклчва три части: детска, град и публични
пространства и музеи. От 16:00 ч. до 01:00 ч. в нощта на 12 и 13 Изкуства”
септември жителите и гостите на Пловдив имат свободен достъп частни галерии
до общинските и частните галерии и музеи в града и до
атракциите, които организира всеки от тях. Много от събитията
са на различни локации в град Пловдив из публичните
пространства. През 2014г. ще се състои десетото издание.

Пети PolineROOOCK fest 12 - 14 септември
Летен театър

Фондация „Полинеророк
Фестивалът се провежда за четвърти път. В предишните
фест“
издания участваха доказани изпълнители на рок музика от
България, Румъния и Гърция. Целите на тазгодишното издание
са подкрепа за млади и талантливи автори и изпълнители на БГ
Рок музика. Фестивалът се провежда в рамките на три дни.

Концерт на Forbidden
City Chamber Orchestra

13септември Античен
театър

Този концерт има за цел да представи на българската публика "Пинг Понг Ивентс" ЕООД
образци на световната култура. Концертът ще представи един от
най-влиятелните камерни оркестри в света. Събитието е
съвместно с Министерство на културата на Китай и е по повод
65 годишнина от дипломатическите отношения между България
и Китай.

Книга "Автентични
Ботеви стихове"

15.Септември

Фондация "Христо Ботйов" организира предпечатната
подготовка, отпечатването и представянето на изданието.
Проектът предвижда книгата "Автентични Ботеви стихове" да
бъде представяна в редица читалища и училища в страната.

Общонародна фондация
"Христо Ботйов"

„Стрийт арт фест”

25 - 27 септември

Сдружение „Младежки
Фестивалът е насочен към графити изкуството. Целта му е да
глас”
предложи решение на проблема за състоянието на градската
среда в Пловдив – чрез средствата на съвременното изкуство в
различни художествени похвати: поп арт, ърбън и стрийт арт
класически елементи от рисуването, модерно и абстрактно
изкуство. Фестивалът ще се проведе за трети път през 2014 г.
Тази година ще има и конкурсен принцип на участие за
включване и подбор на артисти във фестивала.

Международен конкурс
за камерна музика
"Пловдив"

НУМТИ "Добрин Петков",
1-5 октомври аулата на Учередители на Международния конкурс за камерна музика
фондация
НУМТИ "Добрин Петков" "Пловдив" са световно известната цигуларка,дългогодишен
"Музикартисимо"
концертмайстор на Метрополитън опера в Ню Йорк- Елмира
Дърварова(родена в Пловдив), Нели Попова-Коева - директор
НУМТИ "Добрин Петков" и фондация "Музикартисимо". С
настоящия конкурс ежегодно се популяризира най-стария
европейски град Пловдив и спомага за утвърждаването му като
кандидат за европейска столица на културата. Конкурсът е с две
категории възрастови групи - за деца до 18-годишна възраст и за
участници на средна възраст до 35 години.Членове на журито
са едни от най-известните български и чуждестранни музиканти
с богат опит в камерното музициране.

ONE ARCHITECTURE
WEEK

09 - 19 октомври

ONE ARCHITECTURE WEEK - фестивалът за съвременна
архитектура с международно участие ще бъде проведен за
втори път в Пловдив. Богатата и колоритна програма на
фестивала включва събития през целият му период. Има
специално разработени събития и работилници за деца.

Пети клавирен конкурс
"Шуман - Брамс"

НУМТИ "Добрин Петков",
12-15 ноември аулата Клавирният конкурс "Шуман - Брамс" се организира под
на НУМТИ "Добрин
патронажа на Министерството на културата, иницииран от акад. Министерство на
културата
Петков"
проф. д-р Атанаса Куртев и преподавателите по пиано от
НУМТИ "Добрин Петков".Предназначен е за млади пианисти от
различни националности , изпълнителски школи и
образователни нива. На този форум ученици и учители от цяла
България и чужбина споделят опит и иновативни практики.До
настоящия момент са осъществени четири конкурса, като през
2011г. се добавя група за клавирни дуа.

Списание "Едно"

"Приложение 2014"

12 ноември - 04
декември изложбена
зала на ДПХ
ул. "Гладстон"

Годишна изложба на ДПХ 11 декември - 25
- 2014
януари

ДПХ - Пловдив
Приложение 2014 е нов проект - изложба, която ще бъде
представена за първи път в културната програма на Община
Пловдив. Изложбата ще включва 10 - 12 автори с по 10 творби,
приложно изкуство.

Представя най-добрите творби от годишната продукция на ДПХ - Пловдив
пловдивските живописци, графици, скулптори и приложници.
Открива се в навечерието на Коледа. Община Пловдив
награждава определени от жури творци.

"Дъщерята на луната"едноактен танцов
спектакъл

Дом на културата "Борис Едноактен танцов спектакъл, изграден по мотиви от български Мюзикхолен театър Пловдив
Христов"
народни приказки, с продължителност един час.Музиката е
композирана специално за спектакъла и е симбиоза между
характерни неравноделни ритми, съвременно звучене,
преплетено с български народни инструменти. Всеки един от
главните герои се представя с характерен инструмент, който го
изгражда като образ.Участниците се превъплъщават в селяни и
селянки, влъхви, чудовища от Долната земя, Змей и други
приказни герои. Използва се мултимедия, като част от декора и
ефектно осветление за постигане на магическите елементи в
приказката.Сюжетът носи непреходната тема за любовта,
омразата, завистта и неразбирането на различните.

