НОЩ – ПЛОВДИВ, 2017
Тринайсето издание – 15, 16, 17 септември
ФОНД „СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ“

Програми: Музеи, Галерии, Ателиета; Град и Култура; Публични пространства;
Малката НОЩ

Подкрепени проекти
Музеи, Галерии, Ателиета: 13 проекта +1 разходи извънреден труд = 6755,81 лв.
Град и Култура: 16 проекта = 6200 лв.
Публични пространства: 6 проекта = 4420лв.
Малката НОЩ: 4 проекта = 1090 лв.
18 465, 81 лв.

Фонд „Специални проекти“ 2017 г. е съставен с подкрепата на фондация „Америка
за България“ и Община Пловдив

Участник

Проект

Тип събитие

Подкрепа от
ФСП

Музей на
авиацията

Проект „По близо до космоса“
http://night.bg/bg/location/1

презентация,
дегустация,
демонстрации

1095,11 лв.
/лиофилизиране
на космическа
храна, изработка
на космически
табла/
250 лв.
/извънреден
труд/

Регионален
Проект
Археологически „От камъка до барута“
музей
http://night.bg/bg/location/2

изложба и
презентация

Природонаучен
музей

Прожекция на филм, лекция и тур из
музея все на тема „Земноводните“
http://night.bg/bg/location/6

прожекция,
лекция, тур

200 лв.
/хонорар/

Баня Старинна
/отговорник
Евелина
Кокоранова/
Галерия А+

МИГРАЦИИ НА СТРАХА. Седмица на
съвременното изкуство 2017.
http://night.bg/bg/location/13

изложба

250 лв.
/извънреден
труд/

Галерия А+ представя на открито в
Ядрото, Капана формата „Джобен
фестивал”
http://night.bg/bg/location/46

прожекция,
концерт,
пърформанс

400 лв.
/продукционни
разходи

Галерия
Филипополис

Проект и изложба на Иван Стратиев
„Голямо и малко”
http://night.bg/bg/location/10

изложба,
инсталация

200 лв.
/наем техника/

Галерия
Резонанс

Проект „Срещи в Пловдив“ с
международни автори
http://night.bg/bg/location/9

изложба

800 лв.
/пътни разходи/

Галерия
UPARK

Капитални гледища, омаж за Юлия
Кръстева или претенциозен преглед
на нещата, както ги заварихме (по
идея на Камен Старчев и Йово
Панчев).
http://night.bg/bg/location/12

изложба

800 лв.
/хонорари и
наем техника/

Ателие Динко
Ангелов

Проект „Духът на машините“
http://night.bg/bg/location/25

изложба

150 лв.
/материли/

Ателие
Христофор
Балабанов

„Чичо Веско – живот на лечител”, част
2 – интервю от поредицата

прожекция и
фотографска
изложба

200 лв.
/обработка
записи/

късометражни филми „Студия
Странности”.
http://night.bg/bg/location/25
Ателие
Любомир
Кръстев
Фондация
„Изкуство и
съвременност“

Изложба ScarField
http://night.bg/bg/location/25

изложба

Кураторски тур и разговори с артисти
участници в Национални есенни
изложби, 2017 – „Плацебо“
http://night.bg/bg/location/7
http://night.bg/bg/location/18
http://night.bg/bg/location/17

Кураторски тур
и разговори с
артисти

ОИ „Старинен
Пловдив“

Национални есенни изложби и къщи в
Стария град
http://night.bg/bg/location/7
http://night.bg/bg/location/8
http://night.bg/bg/location/18
http://night.bg/bg/location/17
http://night.bg/bg/location/19
http://night.bg/bg/location/20
http://night.bg/bg/location/40
http://night.bg/bg/location/49
Концерт „Арфи в НОЩТА“
http://night.bg/bg/location/7

Дни на
музиката в
Балабанова
къща
НЧ „Алеко
Константинов“

200 лв.
/продукционни
материали/
550 лв.
/хонорари/

1210,7 лв.
/хонорари
извънреден
труд/

концерт

450 лв.
/хонорари
музиканти/

Мултижанров проект с акцент
италианска култура; гостуващи автори
на италиански детски книги
http://night.bg/bg/location/30

с литературно
530 лв.
четене, изложба /командировъчни
и прожекция
и превод/

Арменски
културен
център
Евангелска
църква

Проект „Непознатата Армения“
http://night.bg/bg/location/26

изложба,
прожекция,
концерт
концерт

200 лв.
/наем техника/

Фондация
„Огънят на
Орфей“
PLOVEDIV

Проект „Звуци от вечността”
http://night.bg/bg/location/28

концерт

PLOVEDIV talkподкаст на Симеон
Тодоров; видео запис и на живо
http://night.bg/bg/location/31

разговори с
артисти

200 лв.
/хонорари
музиканти/
300 лв.
/наем техника/

Честване на 500 години от
Протестантската Реформация
http://night.bg/bg/location/28

300 лв.
/пътни разходи
музиканти/

Театър Хенд

Представления „Новите дрехи на
Краля” и „Крал Юбю“
http://night.bg/bg/location/29

представление

200 лв.
/хонорари/

Група Метеор

Theatrum Philosophicum
пърформативно четене по новата
книга на Боян Манчев „Облаци.
Философия на свободното тяло”.
http://night.bg/bg/location/27
No chemical experience! - съвременен
танц, колаборативен проект с
хореографи и танцьори от Южна
Корея
http://night.bg/bg/location/71

пърформативно
четене

485 лв.
/наем зала,
пътни/

танцов
пърформанс

880 лв.
/хонорари и
пътни/

АТОМ театър

http://night.bg/bg/location/71

танцов
пърформанс

160 лв.
/наем зала/

Католическа
катедрала

Лекция на проф . Владимир Градев –
„Свещено изкуство и съвременност“
http://night.bg/bg/location/73

Агитпроп

Прожекция на филм „Софийският
Ладино клуб” в ОЕ Шалом - Пловдив

прожекция

Колектив
Преход

Фотографски проект на тема
„Миграцията“
http://night.bg/bg/location/31

изложба

300 лв.
/печат творби/

Плакат
комбинат

Изложба плакати „Личности, герои,
вдъхновители“
http://night.bg/bg/location/31

изложба

380 лв.
/печат творби,
пътни/

Веселин Димов

„Задникът на майка ти или не мога да
почувствам нищо вече!”
http://night.bg/bg/location/52

представление

300 лв.
/хонорари/

Светлана
Мирчева

Инсталация „Голи глаголи“

изложба

425 лв.
/хонорар/

Петко Танчев

Динамична топография (карти и
колажи на НОЩ/Пловдив през
годините)
Видео „Перото на пауна“

видео

330 лв.
/хонорар/

видео

425 лв.
/хонорар/

Прожекции на открито на
документални филми: „Българска

прожекция

500 лв.
/наем техника/

АТОМ театър

Димитър
Шопов
БНТ-Пловдив

665 лв.
/425 + 240
хонорар и наем
техника/
120 лв.
/авторски права/

трилогия“; „Най-голямата награда“;
„Пандора говори“
http://night.bg/bg/location/43
Държавен
Куклен театър
Пловдив

„Дама Пика“ – стриминг на живо от
театрален фестивал
„Рязанскиесмотрини”, Русия
http://night.bg/bg/location/43

Streaming на
представление

500 лв.
/наем техника/

Държавна
Опера Пловдив

Селекция от любими класически арии
и световноизвестни джаз стандарти
http://night.bg/bg/location/40

концерт

900 лв.
/хонорари/

АЛОС

Интерактивно-сетивна инсталация и
уъркшоп – лабиринт на сетивата
http://night.bg/bg/location/37

инсталация,
демонстрация

400 лв.
/материали/

Ева Вентова

„Изоставен“ е скулптура в публичното
пространство
http://night.bg/bg/location/39

инсталация

900 лв.
/пътни и хонорар
монтажи/

КинеДок

Прожекция на документални филми
http://night.bg/bg/location/36

прожекция

220 лв.
/наем техника/

Мини Арт Фест
и Цирк де ла
Люлин

Представленията „Поко Льоко” и
„Загадъчното RJB” – съвременен цирк
http://night.bg/bg/location/35

представление

1000 лв.
/хонорари и
материали/

Детска
архитектурна
работилница

„Космическа архитектура”,
работилница с водещ арх. Магдалина
Ръжева
http://night.bg/bg/location/46
„Свят от Цвят – Тук за Навсякъде“ Работилница за ръчна хартия и други
цветни забавления
http://night.bg/bg/location/48

детска
работилница

600 лв.
/хонорар и
пътни/

детска
работилница

250 лв.
/материали и
хонорар/

Фондация 37

Ателие „Вълнени истории” с Йовка
Христова
http://night.bg/bg/location/20

детска
работилница

150 лв.
/материали и
хонорар/

Детски отдел
на НБ „Иван
Вазов“

„Да погалим цветовете на деня и
нощта“ - Творческа работилница за
миникартини-VIII

детска
работилница

90 лв.
/материали/

Грийн Хоби
Дриймс

