Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”
обявява

НОВА СЕСИЯ ЗА КАНДИДАТУРИ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО
за събития в периода
октомври 2015 – февруари 2016 година
Културният център на Софийския университет обявява сесия за нови кандидатури за
събития от следните сфери на съвременното и традиционното изкуство – театър,
съвременен танц и пърформанс, музикални концерти, филмови прожекции, литературни
четения, както и от диапазона на академичните дисциплини и форми: конференции,
семинари, дискусии, кръгли маси, открити лекции, уъркшопи.* Селекцията на подадените
предложения се осъществява от Културния съвет към Центъра, а готовата програма
подлежи на одобрение от Ректора на СУ.
* На тази сесия няма да се приемат кандидатури за изложби в Галерия „Алма Матер“,
поради запълването на графика за експозиции в галерията до февруари 2016 г. включително.

Спрямо одобрените проекти Културният център безвъзмездно се ангажира с: техническа
и организационна помощ при осъществяването на събитията в рамките на програмата си,
подготовка на рекламни материали (информационни съобщения и плакати) и
разпространението им до широк кръг медии, университетски среди и други културни
организации. Условията на партньорството се конкретизират поотделно с всяка одобрена
организация/артист.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 Концепция на събитието (с включени технически изисквания)
 Кратка биография на участниците
 За предложения от организации/артисти, които не са част от структурата на
СУ – прибавете и кратко описание на организацията и дейността си
(до 3 параграфа)
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 30 юни 2015 година
На адрес: cultcentersu@gmail.com
◊◊◊
От есенния сезон 2015 екипът на Културния център ще предоставя опита и ресурсите си за
изпълнението на сходни ангажименти и към външни събития, които могат да бъдат подадени
извън посочения по-горе срок и които не са част от официалната културна програмата на
Центъра, но се осъществяват на територията на СУ. Условията за извършване на
организационните услуги ще бъдат описани в ценовия план в бъдещата брошура, която предстои
да се публикува в сайта на Културния център.
Повече информация за дейностите на Културния център на СУ:
www.culturecenter-su.org

