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ДОн ПАСКуАЛЕ
Опера от Гаетано Доницети

20:000622 сб    

22 сб 06 11:00Александър Владигеров
чЕРВЕнАТА шАПчИцА

20:0021 пт 06

ЮБИЛЕЕн ГАЛА КОнцЕРТ 
10 ГОДИнИ 

„ОПЕРА В ПАРКА“

11:0030 нд 06ИСТОРИЯ С ПАТОцИ, 
МЕчО И ЛИСА

Георги Костов 11:00076 сб  

20:004 чт  07Балет по музика на Херман Льовенсколд
СИЛФИДА

20:00076 сб  
Балет по музика на Херман Льовенсколд

СИЛФИДА

23 нд  06 11:00
Волфганг Амадеус Моцарт

ВЪЛшЕБнАТА ФЛЕЙТА 
за деца

Александър Владигеров
чЕРВЕнАТА шАПчИцА 0714 нд

0713 сб 11:00

Волфганг Амадеус Моцарт

ВЪЛшЕБнАТА ФЛЕЙТА 
за деца

29 сб   06МЕчО ПуХ
Андрей Дреников

11:00

29 сб  06 20:00

30 нд   06 20:00

075 пт  20:00с участието на Младежка филхармония 
от НМУ„Любомир Пипков“

МЛАДЕЖКИ ОПЕРЕн КОнцЕРТ

0628 пт   20:00

Балет по музика на Карл Орф
КАРМИнА БуРАнА

ПреМиерА

11:00077 нд  ТРИТЕ ПРАСЕнцА
Александър райчев

ОПерА  / БАЛеТ  /  КОНЦерТ  / МЮЗиКЪЛ

20:000624 пн    

20:000625 вт    
Мюзикъл от 

Бени Андершон и Бьорн Улвеус

МAMMA MIA!

ОПерА  ЗА ДеЦА

Don PAsquAle
Opera by Gaetano Donizetti

Musical by 
Benny Andersson & Bj�rn Ulvaeus

МAMMA MIA!

Ballet on music by Carl Orff
CArMInA BurAnA
preMiere

Ballet on music by Herman L�venskiold
lA sylPhIDe

with the Youth philharmonic of the 
National Music School “Lyubomir pipkov”

youTh oPerA ConCerT

Ballet on music by Herman L�venskiold
lA sylPhIDe

Alexandar Vladigerov
lITTle reD rIDInG hooD

wolfgang Amadeus Mozart

DIe ZAuBerFl�Te 
for children

WInnIe-The-Pooh
Andrey Drenikov

A sTory WITh DuCKs, 
MeCho AnD lIsA
Georgi Kostov

The Three PIGGIes
Alexandar raichev

wolfgang Amadeus Mozart

DIe ZAuBerFl�Te 
for children

Alexandar Vladigerov
lITTle reD rIDInG hooD

В програмата: 
Популярни и любими фрагменти от шедьоври 

на световната оперна класика.
Участват солисти хор и оркестър 

на софийската опера и балет.

11:00

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.

ОperA  / BALLeT  /  CONCerT  / MUSiCAL

OperA FOr CHiLDreN
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oPerA In 
The PArK

TenTh FesTIVAl 

“G. s. rAKoVsKI” nATIonAl DeFenCe ACADeMy

soFIA oPerA AnD BAlleT

soFIA MunICIPAlITy

MInIsTry oF CulTure
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Вече 10 години фестивалът ОПерА В ПАрКА при-
съства в културния афиш на софия и интегрира 
все по-нови зрителски аудитории към магията на 
оперното и балетно изкуство. Представянето 
на открито в естествената среда в парка на 
Военната академия „Г. с. раковски“ привлича граж-
даните 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 го-
дина бяха представени оперите „Лакме“, „Мадам 
Бътерфлай“, „Норма“, „Атила“, „Любовен еликсир“, 
„Дон Карлос“, „евгений Онегин“, „Ловци на бисери“, 
„Турандот“, „Пепеляшка“, балетните спектакли 
„Лебедово езеро“, „Жизел“, „Зорба Гъркът“, „сил-
фида“, „Кармен“ и „рапсодия в синьо“, „Дон Кихот“, 
„Дамата с камелиите“, „Петрушка“ и „Жар птица“.

На втората сцена софийската опера и балет реа- 
лизира богата детска програма: „Червената шап-
чица“, „Мечо Пух“, „Вълшебната флейта за деца“, 
„Козелът сърдитко“, „Хензел и Гретел“, „Трите пра-
сенца“, „история с патоци, Мечо и Лиса“ и балети-
те „спящата красавица“, „Зле опазеното момиче“ и 
„Пепеляшка“.

Проектът привлича и чуждестранна публика, на 
която се предоставят субтитри на английски 
език. Оперният театър изгради през годините 
солидни взаимоотношения с водещи туристи- 
чески агенции, специализирани в културния тури- 
зъм, чрез които осъществява масирана рекламна 
кампания в редица международни изложения.

Фестивалът ОПерА В ПАрКА трайно завоюва сво-
ето място в програма „Култура“ на столичната 
община и е реализиран с любезното съдействие 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 in-
tegrating 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 important is the integration of the chil-
dren’s and youth audience to classic examples of the op-
era and ballet art.

The festival programme from 2010 to 2018 included 
the operas “Lakm�”, “Madama Butterfly”, “Norma”, “At-
tila”, “L’elisir d’amore”, “Don Carlo”, “eugene Onegin”, 
“Les p�cheurs 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 cam�lias”, “petrushka” and 
“The Firebird”.

On the second stage the Sofia Opera and Ballet realizes 
a rich programme for children: “Little red riding Hood”, 
“winnie-the-pooh”, “Die Zauberfl�te for children”, “The 
Grumpy Goat”, “H�nsel und Gretel”, “The Three piggies”, 
“A Story with Ducks, Mecho and Lisa” and the ballets  
“Sleeping Beauty”, “La fille mal gard�e” and “Cinderel-
la”.

The project attracts also foreign audience, for which  
english surtitles are provided. The opera theatre has 
developed during the years solid relations with leading 
tourist agencies, specialized in cultural tourism, through 
which it realizes a mass advertisement campaign at a se-
ries of international exhibitions.

The festival OperA iN THe pArK has steadily 
gained a place in the “Culture” programme of the 
Sofia Municipality and is realized with the kind  
cooperation of the hosts of this important event from 
from G. S. rakovski Military Academy.


