
ОПЕРА / БАЛЕТ / КОНЦЕРТ / МЮЗИКЪЛ ОPERA / BALLET / CONCERT / MUSICAL

ЮБИЛЕЕН ГАЛА КОНЦЕРТ 
10 ГОДИНИ 

„ОПЕРА В ПАРКА“
В програмата:  

Популярни и любими фрагменти от шедьоври на 
световната оперна класика. Участват солисти хор 

и оркестър на Софийската опера и балет.

21 пт 06 20:00

JUBILEE GALA CONCERT 
10 YEARS 
„OPERA IN THE PARK“
Programme: 
Popular and favourite fragments from classical 
masterpieces of world opera. With soloists, chorus 
and orchestra of the Sofia Opera and Ballet.

ДОН ПАСКУАЛЕ
Опера от Гаетано Доницети

22 сб 06 20:00 DON PASQUALE
Opera by Gaetano Donizetti

МAMMA MIA!
Мюзикъл от Бени Андершон и Бьорн Улвеус

24
25

пн
вт

06
06

20:00
20:00

МAMMA MIA!
Musical by  Benny Andersson & Björn Ulvaeus

ПРЕМИЕРА
КАРМИНА БУРАНА
Балет по музика на Карл Орф

28
29
30

пт
сб
нд

06
06
06

20:00
20:00
20:00

PREMIERE
CARMINA BURANA
Ballet on music by Carl Orff

СИЛФИДА
Балет по музика на Херман Льовенсколд

4
6

чт
сб

07
07

20:00
20:00

LA SYLPHIDE
Ballet on music by Herman Løvenskiold

КОНЦЕРТ НА МЛАДЕЖКА 
ФИЛХАРМОНИЯ „СОФИЯ“ ПРИ 

НМУ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ“
5 пт 07 20:00

SOFIA YOUTH PHILHARMONIC 
OF THE NATIONAL MUSIC 
SCHOOL „LYUBOMIR PIPKOV”

ОПЕРА ЗА ДЕЦА OPERA FOR CHILDREN

ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА
Александър Владигеров

22
14

сб
нд

06
07

11:00
11:00

LITTLE RED RIDING HOOD
Alexandar Vladigerov

ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА 
за деца

Волфганг Амадеус Моцарт

23
27

4
12
13

нд
чт
чт
пт
сб

06
06
07
07
07

11:00
10:00
10:00
10:00
12:00

DIE ZAUBERFLÖTE 
for children
Wolfgang Amadeus Mozart

ПРЕМИЕРА 

ВЕСЕЛИТЕ МАЛЧУГАНИ 

26
3

10
11

ср
ср
ср
чт

06
07
07
07

10:00
10:00
10:00
10:00

PREMIERE 
MERRY KIDS

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА
Александър Райчев

28
7

пт
нд

06
07

10:00
11:00

THE THREE PIGGIES
Alexandar Raichev

МЕЧО ПУХ
Андрей Дреников

29 сб 06 11:00 WINNIE-THE-POOH
Andrey Drenikov

ИСТОРИЯ С ПАТОЦИ, 
МЕЧО И ЛИСА

Георги Костов 

30
5
6

нд
пт
сб

06
07
07

11:00
10:00
10:00

A STORY WITH DUCKS, 
MECHO AND LISA
Georgi Kostov



Вече 10 години фестивалът ОПЕРА В ПАРКА присъст-

ва в културния афиш на София и интегрира все по-но-

ви зрителски аудитории към магията на оперното 

и балетно изкуство. Представянето на открито в 

естествената среда в парка на Военната академия 

„Г. С. Раковски“ привлича гражданите и гостите на 

столицата в едно културно пространство от нов 

тип. Особено е важно приобщаването на детската 

и младежка публика към ярки образци на оперната и 

балетна класика.

В програмата на фестивала от 2010 до 2018 година 

бяха представени оперите „Лакме“, „Мадам Бътер-

флай“, „Норма“, „Атила“, „Любовен еликсир“, „Дон Кар-

лос“, „Евгений Онегин“, „Ловци на бисери“, „Турандот“, 

„Пепеляшка“, балетните спектакли „Лебедово езеро“, 

„Жизел“, „Зорба Гъркът“, „Силфида“, „Кармен“ и „Рапсо-

дия в синьо“, „Дон Кихот“, „Дамата с камелиите“, „Пе-

трушка“ и „Жар птица“.

На втората сцена Софийската опера и балет реали-

зира богата детска програма: „Червената шапчица“, 

„Мечо Пух“, „Вълшебната флейта за деца“, „Козелът 

сърдитко“, „Хензел и Гретел“, „Трите прасенца“, „Ис-

тория с патоци, Мечо и Лиса“ и балетите „Спящата 

красавица“, „Зле опазеното момиче“ и „Пепеляшка“.

Проектът привлича и чуждестранна публика, на коя-

то се предоставят субтитри на английски език. 

Оперният театър изгради през годините солидни 

взаимоотношения с водещи туристически агенции, 

специализирани в културния туризъм, чрез които осъ-

ществява масирана рекламна кампания в редица меж-

дународни изложения.

Фестивалът ОПЕРА В ПАРКА трайно завоюва своето 

място в Календара на културните събития на Сто-

личната община и е реализиран с любезното съдей-

ствие на домакините на това значимо събитие от 

Военна академия „Г. С. Раковски“.

For 10 years now the festival Opera in the Park has been 

present on the cultural playbill of Sofia and is integrating 

ever newer audiences of spectators to the magic of the 

operatic and ballet art. The presentation in the open air in 

the natural surroundings in the park of the G. S. Rakovski 

Military Academy attracts the citizens and the guests of the 

capital in a cultural space of a new type. Especially import-

ant is the integration of the children’s and youth audience 

to classic examples of the opera and ballet art.

The festival programme from 2010 to 2018 included the op-

eras “Lakmé”, “Madama Butterfly”, “Norma”, “Attila”, “L’elisir 

d’amore”, “Don Carlo”, “Eugene Onegin”, “Les pêcheurs de 

perles”, “Turandot”, “La Cenerentola”, the ballet spectacles 

“Swan Lake”, “Giselle”, “Zorba the Greek”, “La Sylphide”, 

“Carmen” and “Rhapsody in Blue”, “Don Quixote”, “La dame 

aux camélias”, “Petrushka” and “The Firebird”.

On the second stage, the Sofia Opera and Ballet realizes a 

rich programme for children: “Little Red Riding Hood”, “Win-

nie-the-Pooh”, “Die Zauberflöte for children”, “The Grumpy 

Goat”, “Hänsel und Gretel”, “The Three Piggies”, “A Sto-

ry with Ducks, Mecho and Lisa” and the ballets “Sleeping 

Beauty”, “La Fille mal gardée” and “Cinderella”.

 

The project attracts also foreign audience, for which En-

glish surtitles are provided. During the years the opera 

theatre has developed solid relations with leading tourist 

agencies, specialized in cultural tourism, through which it 

realizes a mass advertisement campaign at a series of in-

ternational exhibitions.

The festival OPERA IN THE PARK has steadily gained a 

place in the Cultural Events Calendar of the Sofia Munici-

pality and is realized with the kind cooperation of the hosts 

of this important event from from G. S. Rakovski Military 

Academy.


