
ЛОКАЦИЯ

12. Дом на киното
ул. Екзарх Йосиф №37

13. Cush.be
ул. Екзарх Йосиф №37

10. Организацията на евреите в България "Шалом“
бул. Екзарх Йосиф №18

8. Полски Институт 
ул. Веслец №12

16.09 (ПЕТЪК) 17.09 (СЪБОТА) 18.09 (НЕДЕЛЯ)

17. ДЪБ в квАРТал-а* High Duty Soundsystem meets JFF Soundsystem
бул. Мария Луиза №11

16. Ателие VIA NEGATIVA - ул. Искър №62

3. Книжарница ОНИ - ул. Бачо Киро №36
Представяне на книги, които ще научат децата да рисуват 
човешкото тяло и да създават собствено мандали

2. The Muse - ул. Бачо Киро №24

14. SOHO
ул. Искър №4

9. Рекламна агенция НЕДА - ул. Дунав 42

15. Книжарница Еднорог - ул. Искър  №7

6. СКЛАДА - ул. Бенковски №11, ет. 4

4. ДвОра - ул. Бенковски №11

5. tochka & tochka - ул. Бенковски  №11

1. Knapp - ул. Бачо Киро №5А

18. Йога Мандала - бул. Мария Луиза №58

11. Revolution Tables в Дом на киното - ул. Екзарх Йосиф №37 

Архивни снимки - изложба 
20:00 “Лора от сутрин до вечер” - 7/5 лв
22:00 Откриващо парти (соаре) с DJ Emil Doesn’t Drive & Mr. Vanderley - 
грамофонни плочи, вход свободен
11:00 – 21:00 - ИНФО ТОЧКА + ЧИЛ ЗОНА

17:00 – 19:00 Форум “Добре дошли в квАРТал-а” 
19:15 “Източни пиеси” с гост Камен Калев  –  7/5 лв
14:00, 21:15 - нови документални филми за София 
(”Нощ в София”, “Кой е този град?”)
11:00 – 21:00 ИНФО ТОЧКА + ЧИЛ ЗОНА

Архивни снимки - изложба
14:00 – 21:00 Лимитирани дизайни “стара София”
11:00 – 21:00 + ЧИЛ ЗОНА

Нови продукти
10:00 – 21:00 Лимитирани дизайни “стара София” 
Осмели се да се намокриш | Скъсай CUSH Чанта
11:00 – 21:00 + ЧИЛ ЗОНА

12:00 - 18:00 Изложба - “Покръстването 966 г. При корените на Полша”

14:00 тур “Еврейска София” – с исторически-еврейски точки/ 
забележителности + архитектурна обиколка 
17:30 тур “Еврейска София” – с исторически-еврейски 
точки/забележителности + архитектурна обиколка  

11:00 – 12:00 Рисуване на открито върху стена
13:00 – 14:00 Изработка на разделител за книга
14:30 – 15:30 Изработка на Ангел от хартия

11:00 - 12:00  Рисуване на открито върху стена
12:30 – 13:30 Оцветяване на Мандали.

18:00 – 20:00 Откриване на фотографска изложба “Beta Cuts” на 
Femme Fatale Project feat. Anna Kalcheva
22:00 – Парти с музикалния проект Femme Fatale

9:00 – 19:00 Отворени врати за коуъркинг 
9:00 – 19:00 SoExhibition:Memoria del silencio - фотографска изложба
18:30 – 20:30 SoCreative - yъркшоп, който отключва 
креативност и вдъхновение - 15/20лв. 

9:00 – 19:00 Отворени врати за коуъркинг
9:00 – 21:00 SoExhibiton: Memoria del silencio - фотографска изложба
18:00 – 20:00 Modular synth showcase  с COOH / BALKANSKY /
IVAN SHOPOV - музика с аналогови машини
20:00 – 21:30 Liquid D’n’B set by DTK a.k.a DarkTechnik в градината

11:00 - 17:00 ден на отворения двор, chill + сангрия

10:00 - 19:00 Отворени врати  - работилници за дизайн на обектите

12:00 - 19:00 Отворени врати

10:00 - 20:00 Отворени врати 

11:00 - 19:00 - Отворени врати

11:00 - 19:00 - Отворени врати

11:00 - 14:00

27. ТЕЗГЯХ
ул. Цар Симеон №47
 

43. French 75
ул. Сердика №28

18:00 – 21:00 “2 години Sito Studio” - разпродажба стари принтове
18:00 Демонстрация сито печат (носете си старите тениски), вход 
свободен или с дарения за материали

13:00 – 17:00 Цианотипия експерименти, водещ Яни Иванов, без 
предварително записване, такса участие: 7 лв
17:00 – 19:00 Direct Printing Tour с Милена Вълнарова, без 
предварително записване, бонус 2 торбички, такса участие: 15 лв
18:00 Демонстрация сито печат (носете си старите тениски), вход 
свободен или с дарения за материали
19:00 – 21:00 Представяне на ексклузивна Upcycle/Recycle колекция

19:00 Откриване изложба “Beauty of Destruction”, Дария Чапанова 
(в мазе пространство)
19:30 „Коледа през септември”, изложба базар на ръчно изработена 
декорация
19:50 “Синьо”, изложба
20:10 “Lifelike Likestyle”, изложба
20:30 “Скепсис” концерт на Денис Апов, вход с дарения

10:30 – 12:30 Архитектурна работилница за деца 2-4 клас - 
Анна Икономова: групи от 5-8 деца. Запознаване с архитектурата, 
разясняват се основни пониятия, развиване на финна моторика, 
развива се естетическия вкус и  мисленето
19:30 Ефигения (моноспектакъл), вход 10 лв
21:00 “Въображението мъртво си представете (моноспектакъл), 
вход с дарения

19:00 Моден пърформанс „

17:00 - 19:00 - Дегустация и представяне на бутикови вина от 
южна Франция. Възможност за закупуване на вино на 
преференциални цени. Безплатна дегустация.

Градски приказки“ на авторска колекция 
шалове (рисувана коприна и др.) 
Художник: Албена Щениовска-Еглофф. 
С участието на актрисата Силвия Драгиева  
Изложба картини: Щениовска-Еглофф, Елица Матеева-Паскинс, 
Райна Стоймирова, Радослав Нейчев

17:00 – 22:00 Stoyo (Selected gems of soul, funk, jazz, reggae, 
soundtracks, latin, african, disco, house, breaks and beyond... 
played from vinyl records) 
* На открито, ако позволява времето. След 20ч. шотове и игра с Bulleit

21:00 - DJ Valentine

28. Ателие Пластелин                                                     
ул. Цар Симеон №48

09:00 The Breakfast Club
11:00 - 21:00 Разходка с виртуална историческа карта -
“Моята българска история” 

11:00 - 21:00 Разходка с виртуална историческа карта - 
“Моята българска история” 

11:00 - 21:00 Разходка с виртуална историческа карта - 
“Моята българска история” 

22. MOVE.BG
ул. Сердика №20

29. Playsense - ул.Цар Симеон №55 17:00 – 19:00 Съзтезателни игри: Не се сърди човече 17:00 – 19:00 - Съзтезателни игри: Кула Дженга

19:00 – “от-до...spirito de formo”
Студио ТЕЗГЯХ представя новата си колекция порцелан и керамика 
19:00 – Surprise DJ set 
18:30 – 21:00 Хармонизация с EVOE - занаятчийска бира на трима 
приятели, само в ТЕЗГЯХ

10:00 – 12:00 Ателие за деца - Линография и запознанство с 
графичен дизайн - такса 7 лв. на дете                                                                                        
14:00 – 16:00 Ателие за деца Street art  - вход свободен
16:00 - 18:00 Отворени врати “Глина на корем” - практика за 
начинаещи без значение от възраст, пол и религия - вход свободен
16:00 - 21:00 Хармонизация с EVOE - занаятчийска бира на 
трима приятели, само в ТЕЗГЯХ 
17:30 – 19:30 “Интуитивно усещане” - един по-различен клас... 
Макс. участници - 6, вход свободен или дарение - със записване                                                        
19:00 “The healing walk” – интерактивен съвместен проект
ТЕЗГЯХ и 11 Moons - откриване и представяне

20. Център Момо Приказка без край - място за четящи хлапета
ул. Поп Богомил  №47

Всеки малък посетител ще може да се отбие в АТЕЛИЕТО ЗА 
ПРИКАЗНИ НЕЩА, в което може да майстори и твори на воля

23. ДЕПО ЗА ИЗКУСТВО ЧЕРВЕНАТА ТОЧКА
ул. Св. Св. Кирил и Методий №24 11:00-19:00 - изложба "Лято завинаги"

24. Будката (Буд.ко)
Ъгъла на ул. Стара Планина и бул. Дондуков

08:00 - 20:00  "Фарът на квАРТала" - инфо точка и точка за обратна връзка и отзиви.Съвместна инициатива с Гьоте институт.

14:00 – 18:00 - Уъркшоп "Открий своя глас" - да преоткрием пеенето 
като свободно изражение на гласа и тялото ни в пространството. 
- Музикални ателиета - концерт класически пиеси за китара и 
пиано - акустичен концерт Studio 84 Project
- Ателие калиграфия - красотата на старобългарското писмо, 
изписано с перо и туш. 
- Изкуството на древната двигателна техника Indian Clubs -
 демонстраци
- Рожден ден на студиото

19. Studio 84 Art & Motion
бул. Мария Луиза №84

25. студио Fo - ул.Стара Планина №3 18:00 - 21:00 Военен Цирк - фотографии 3D изложба (автори Гео Калев и Симеон Симов)

11:30 Детска прожекция “Маша и Мечока”  –  
с гост Ева Данаилова, гласът на Маша

19:00 “Софийският Ладино клуб” - с гости героини  
16:00 – 18:30 Форум “Добре дошли в квАРТал-а” 

11:00 – 21:00 ИНФО ТОЧКА + ЧИЛ ЗОНА

11:00 – 21:00 Лимитирани дизайни “стара София”
11:00 – 21:00 bye bye Summer разпродажба
11:00 – 21:00 + ЧИЛ ЗОНА

10:00 - 18:00 Синагога - отворена за посещения

17:00 - 18:00 Лекция на Максим Делчев - “Еврейски квартал: 
Как функционира една европейска общност и какви личности, 
чудаци и истории можем да срещнем там” - в Синагогата

14:00 тур “Еврейска София” – с исторически-еврейски точки/ 
забележителности + архитектурна обиколка 
16:30 - пърформанс Войн де Войн: Dream Diary, в двора на Синагогата

18:30 тур “Еврейска София” – с исторически-еврейски 
точки/забележителности + архитектурна обиколка

10:00 - 22:00 съвместна инициатива между Sofia street fest
и JFFSoundSystem

10:00 - 22:00 Sofia street fest10:00 - 22:00 Sofia street fest

16:00 – 17:00 Видеопрезентация „Действото Симулморт” 

11:00 – 12:00 Изработка на разделител за книга
12:30 – 13:30 Рисуване на открито върху стена
14:00 – 15:30 Рисуване на картина с техника ”монотипия”

18:00 – 20:00 Фотографска изложба “Beta Cuts” на 
Femme Fatale Project feat. Anna Kalcheva

12:00 – 20:00 Следобед с настолни игри в градината 
12:00 – 20:00 SoExhibition: Memoria del silencio - фотографска изложба
15:00 – 18:00 Игра с роботите на Училище по роботика 
“Robopartants”

10:00 – 12:00 “Отпечатай сам училищна програма”, курс по ситопечат за 
за деца (8-14 г.) водещ: Мануела Саркисян и Надежда Георгиева, такса 
участие 35 лв с тениска + торбичка, записване на hey@sito-studio.com
12:00 – 18:00 Цианотипия експерименти, водещ Яни Иванов, без 
предварително записване, такса участие: 7 лв
17:00 – 19:00 Direct Printing Tour с Милена Вълнарова, без предварително 
записване, бонус 2 торбички, такса участие: 15 лв

14:00 – 16:00 Керамично ателие “София в отпечатъци”
водещи от ТераМаг керамика. 
За деца 6+, вход: 8, 15лв (1+1) 
18:30 „Мяра за Мяра”  (моноспектакъл), вход 8 лв.
20:30 Концерт китара и цигулка на Виктор Макаров и 
Константин Кучев, вход с дарения

18:30 Моден пърформанс „Градски приказки“ на авторска колекция 
шалове (рисувана коприна и др.) 
Художник: Албена Щениовска-Еглофф. 
С участието на актрисата Силвия Драгиева  
Изложба картини: Щениовска-Еглофф, Елица Матеева-Паскинс, 
Райна Стоймирова, Радослав Нейчев
15:00 - 17:00 - Дегустация и представяне на бутикови вина от южна Франция. 
Възможност за закупуване на вино на преференциални цени.
Безплатна дегустация.
17:30 - Отворен урок по аржентинско танго със Стефан и Лия.
15:00 - 20:00 - Ebbesen / funk / soul / disco /

16:00 - 17:00 - музика в компанията на сладоледи Power Pops
17:00 - прожекция на филма “The last great climb”
18:15 - Полет с парапланер над Кападокия с Весо Овчаров
18:20 - 20:00 музика и приятна пътешественическа атмосфера

10:00 – 12:00 Ателие за деца - Линография и запознанство с 
графичен дизайн - такса 7 лв. на дете                                                                                        
14:00 – 16:00 Ателие за деца Street art, вход свободен
16:00 – 18:00 Отворени врати “Глина на корем” - практика за 
начинаещи без значение от възраст, пол и религия - 
вход свободен
16:00 - 21:00 ч Хармонизация с EVOE - занаятчийска бира 
на трима приятели, само в ТЕЗГЯХ
19:00 - “The healing walk” tour - optional

17:00 – 19:00 Съзтезателни игри: Скоростно подреждане на пъзел 
(3-4 г. деца) и шах за деца начална училищна възраст

10:00 - 11:30 Откриване на център “Момо” - кратки открити уроци
10:00 - 10:30 - Англоезична програма за най-малките 
Green Apples за деца от 2-4 год.
10:00 - 10:30 - Математически игри за малчугани (5+ год.)
10:00 - 10:30 - Театрална школа за деца (6+ год.)
10:30 - 11:00 - Френски език за деца (от 3 до 7 год.)
10:30 - 11:00 - Сугестопедично студио за начално ограмотяване 
на деца над 5 год.
10:30 - 11:00 Детска философия (развиващи игри за деца над 5 год.)
11:30 - Музикално представление с Маша и Мечока

21. Клуб на пътешественика ул.Сердика №19

За максимално внимание и комфорт, по време на работилниците, 
ТЕЗГЯХ приема едновременно до 5 деца. 
Без предварително записване.

20% отстъпка за всички посетители в рамките на трите дни

Прожекции на късометражни филми през целия ден

Намаление от 40% на всички книги на издателството - ексклузивно в книжарницата

7. Pоp-up galleriеs от Арт Фондация ДОМА:
ул. Бенковски №47 | Ясен Сгуровски & Илейн Джефри
ул. Братя Миладинови №72 (Зона+) | Калин Руйчев
 ул. Цар Симеон №81 | ИВАН АСЕН 22 @ квАРТал 

18:00 - 20:00 Изложба, куратор Цветелина Анастасова (+359 GALLERY)

20:00 - 23:00 NIGHTSHOPPING (дизайнерски дрехи)

12:00 - 20:00 Изложба, куратор Цветелина Анастасова (+359 GALLERY)
17:30 - 19:30 Частен имот, превърнат в галерия
12:00 - 20:00 DAYSHOPPING (дизайнерски дрехи)

12:00 - 20:00 Изложба, куратор Цветелина Анастасова (+359 GALLERY)
17:30 - 19:30 Частен имот, превърнат в галерия
12:00 - 20:00 DAYSHOPPING (дизайнерски дрехи)

*

* целоднево, местата за разходка са обозначени на картата

филмите са предоставено от Дни на предизвикателствата и 
магазин Стената

18:00 – 21:00  В задния двор на L’Etranger, първа среща с картините на 
Албена Щениовска-Еглофф и самата Албена.

17:00 Изложба живопис на Албена Щениовска - Еглофф
17:00 - 19:00 Дегустация на коктейли с Lillet и Ricard. 
Бар на открито, вино и френски сирена в двора 

 
17:00 Изложба живопис на Албена Щениовска - Еглофф
17:00 - 19:00 Дегустация на конктейли с  Lillet и Ricard. 
Време за аперитив, отново на бар на открито и в двора на L’Etranger

 
44. Бистро L’Etranger - ул. Цар Симеон №78

12:00 – 13:00 демонстрация как се прави сурова торта и дегустация11:00 - 22:30 безплатна дегустация на храни и напитки
20:00-22:30 - лайв джаз  

4

45. Salted Café Sofia -    

- у

ул. Братя Миладинови №38  

26. Sito Studio
ул. Цар Симеон №47

МЕСТА

ПРОГРАМА

ОСНОВЕН ПЕРИМЕТЪР НА ДЕЙСТВИЕ НА ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ “КВАРТАЛ” Е РАЙОНЪТ МЕЖДУ БУЛ. ДОНДУКОВ, 

MENTALIST ПРЕДСТАВЯТ “ПОТАЙНОСТИТЕ НА КВАРТАЛА”, ТУР-ИГРА ПРЕЗ ВСИЧКИ ДНИ

БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, БУЛ. СЛИВНИЦА И БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА - БОГАТА НА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ ЗОНА, 
ЧИЙТО ПОТЕНЦИАЛ Е ГОЛЯМ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ РАЗГЪРНАТ

- ул.Братя Миладинови 38  

дървени работилници/демонстрации с Bloctown Blocs


