
 
 

НОЩ – ПЛОВДИВ, 2019 

Тринайсето издание – 13, 14, 15 септември 

ФОНД „СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ“ 

 

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

Малката НОЩ 

 

Подкрепени проекти 

Музеи, Галерии, Ателиета: 18 проекта +1 разходи извънреден труд = 10466 лв. 

Град и Култура: 4 проекта = 1600 лв.   

Публични пространства: 2 проекта = 1400 лв. 

Малката НОЩ: 3 проекта = 1213 лв. 

14 679 лв. 

 

Фонд „Специални проекти“ 2019 г. е съставен с подкрепата на фондация „Америка 

за България“ и Общинска фондация „Пловдив 2019“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Участник Проект Тип събитие Подкрепа от 

ФСП 

Антон Цанев Проект „Порта“ 
https://night.bg/bg/location/4  

Изложба, 
инсталация 

800 
/продукционни 
разходи, 
транспорт/ 
 

Вера 
Хаджийска 

изложбата „С имена на цветя" 
https://night.bg/bg/location/2  

Изложба, 
работилници 

350 
/продукционни 
разходи/ 
 

Музей на 
авиацията 

Програма „Полети В  НОЩ / Пловдив 

2019“ 

https://night.bg/bg/location/5 

Демонстрации,  
презентация, 

800 лв. 
/наем на VR 
очила/ 

Регионален 
Археологически 
музей 

Проект "Исторически паметници и 
художествени старини, запазени из 
пловдивските семейства“ 
https://night.bg/bg/location/6 
 

изложба  880 лв. 
/извънреден 
труд/ 

Исторически 
музей 

Музейната експозиция „Съединение 
на България 1885 г.”  
Обновена постоянна експозиция 
„Българско Възраждане" 
https://night.bg/bg/location/7 
https://night.bg/bg/location/8 

 

Изложба 250 лв. 
/извънреден 
труд/ 

Етнографски 
музей 

Проект „Със сабя френгия и пушка 
бойлия...“  
https://night.bg/bg/location/9  

Изложба и 
демонстрация 

700 лв. 
/поправка, 
реставрация и 
консервация на 
експонатите/ 

Природонаучен 
музей 

Проект на тема „История на 
динозаврите“ 
https://night.bg/bg/location/10 
 

Презентация, 
постоянна 
експозиция 

500 лв. 
/хонорари, 
извънреден 
труд/ 

Градска 
художествена 
галерия, 
Пловдив 
 

Изложба „Страсти“ 

Постоянна експозиция "Икони" 

https://night.bg/bg/location/12 
https://night.bg/bg/location/11 
 

 
изложби 

 
450 лв. 
/извънреден 
труд/ 

Галерия 
„Ромфея“ 

Проект „Жените на Ръб-а“ Изложба, 
мултимедиен 
пърформанс 

800 лв. 
/хонорари, 
продукционни 

https://night.bg/bg/location/4
https://night.bg/bg/location/2
https://night.bg/bg/location/5
https://night.bg/bg/location/6
https://night.bg/bg/location/7
https://night.bg/bg/location/8
https://night.bg/bg/location/12


 
Представяне на швейцарската 
мултимедийна група “Ле Рен Прошен” 
(Бъдещите кралици) 
https://night.bg/bg/location/13 
 

разходи, наем на 
техника/ 
 

Галерия  
U-PARK 

„Клеймо върху пейзаж (картичка от 
Сабина)“ с куратор Йово Панчев 
http://night.bg/bg/location/12 
 

изложба 800 лв. 
/пътни, 
хонорари, 
продукционни 
разходи/ 

Галерия 
„Лабиринт“ 

Проект „Киносалонът - забравеното 
общо място“ 
https://night.bg/bg/location/19 
 

изложба 500 лв. 
/транспортни 
разходи/ 

НБ “Иван 
Вазов“ ( в 
партньорство с 
Държавен 
архив Пловдив) 

Проект „Пловдив през обектива на 
първите фотографи“ 
 
http://night.bg/bg/location/25 
 

изложба и 
представяне на 
фотоалбум 

600 лв. 
/продукционни 
разходи/ 

 
Галерия „Златю 
Бояджиев“ 

 
Мултижанров проект, представящ 
темата за движението в картините на 
Златьо Бояджиев през призмата на 
фотографията, танца и театъра 
 

 
Танцов 
спектакъл, 
презентация, 
театрален 
спектакъл 
 

 
400  
/хонорари/ 

ОИ „Старинен 
Пловдив“ 

Национални есенни изложби и къщи в 
Стария град 
https://night.bg/bg/location/1 
https://night.bg/bg/location/2 
https://night.bg/bg/location/3 
https://night.bg/bg/location/24 
https://night.bg/bg/location/25 
https://night.bg/bg/location/27 
https://night.bg/bg/location/23 
 
 

Изложби, 836 лв. 
/хонорари 
извънреден 
труд/ 
 

Фондация 
„Изкуство и 
съвременност“  

Кураторски тур и разговори с артисти 
участници в Национални есенни 
изложби, 2019 – „Поетика на образа“ 
https://night.bg/bg/location/24 
https://night.bg/bg/location/25 
https://night.bg/bg/location/26  
 

Кураторски тур 
и разговори с 
артисти 

600 лв. 
/хонорари/ 
 

 
Милена Вълева 

„Есенни импресии“ - вечер с музиката 
на Панчо Владигеров 

 
концерт 

400 лв. 

https://night.bg/bg/location/13
http://night.bg/bg/location/12
http://night.bg/bg/location/25
https://night.bg/bg/location/1
https://night.bg/bg/location/2
https://night.bg/bg/location/24
https://night.bg/bg/location/25
https://night.bg/bg/location/27
https://night.bg/bg/location/23
https://night.bg/bg/location/24
https://night.bg/bg/location/25
https://night.bg/bg/location/26


 
https://night.bg/bg/location/24 /хонорари 

извънреден 
труд/ 
 

 
АМТИИ 

Отворени ателиета „Графичен дизайн 
и фотография“ – Зелено училище 
https://night.bg/bg/location/28  
Отворени ателиета „Сценография, 
живопис, графика“ – Синьо училище 
https://night.bg/bg/location/29 
 

 
изложби 

 
400 лв. 
/хонорари 
извънреден 
труд/ 

 
Ателие Динко 
Ангелов 

 
Изложба „Аграрен ракетомоделизъм” 
http://night.bg/bg/location/30 
 

 
изложба 

100 лв. 
/продукционни 
разходи/ 

 
Ателие 
Христофор 
Балабанов 
 

 
Проект „Лабиринтът на политическата 
конюнктура“ 
https://night.bg/bg/location/30 

 
прожекция, 
презентация 

300 лв. 
/продукционни 
разходи/ 

 
Хуманитарна 
гимназия 
„Св.Св. Кирил и 
методий“ 

 
художествено-музикална програма 
“Творците на Хуманитарната” 
https://night.bg/bg/location/33 

 
Концерт, 
художествено-
музикална 
програма, 
изложба, 
мотивиращо 
послание 
 

 
600 лв. 
/хонорари, наем 
техника/ 

 
Полски 
институт, 
София 
 

 
„Солидарно към свободата“ 
https://night.bg/bg/location/35 

 
Документална 
изложба, 
лекция, 
прожекция 
 

 
300 лв. 
/наем на 
пространство/ 

 
PLOVEDIV 

 
Проект „Последният въпрос” 
https://night.bg/bg/location/38 
 

 
Пърформанс 
 

 
300 лв. 
/наем техника/ 

 
НЧ „Алеко 
Константинов“ 
 

 
Проект „Интеркултурен диалог Италия 
– България“ 
https://night.bg/bg/location/39  
 

 
Презентация, 
прожекция, 
изожба 

 
400 лв.  
/пътни/ 

https://night.bg/bg/location/28
https://night.bg/bg/location/29
http://night.bg/bg/location/30
https://night.bg/bg/location/38
https://night.bg/bg/location/39


 
 
Стела 
Василева 

 
Проект „Цветна гравитация“ 
https://night.bg/bg/location/51 

 
Аудио-визуална 
инсталация 

 
1200 лв. 
/хонорари, 
пътни, наем 
техника/ 
 

Арменски 
културно-
информационен 
център 

 
Арменският културно-информационен 
център представя концерт на вокална 
формация „Сирун” и танцов състав 
„Ереван”  
https://night.bg/bg/location/52  

 
танцово-
музикално 
представление 

 
200 лв. 
/техника/ 

 
Фондация 
„Мини арт“ 
 

 
Мини Арт Цирк на фондация „Мини 
Арт” 
https://night.bg/bg/location/63 
 

 
Демонстрация, 
работилница, 
пърформанс 

 
1000 лв. 
/пътни, 
хонорари/ 

 
„Слънчевата 
къща“ 

Детски панаир в „Слънчевата Къща" 
https://night.bg/bg/location/65 
 

танцов 
пърформанс 

150 лв. 
/хонорари и 
пътни/ 

 
Детски отдел 
НБ „Иван 
Вазов“ 
 

 
Творческа работилница за мини 
картини „Издраскай НОЩта" 
https://night.bg/bg/location/66 

 
Работилница за 
деца 

 
63 лв.  
/материали/ 

 

https://night.bg/bg/location/52
https://night.bg/bg/location/63
https://night.bg/bg/location/65

