
 
 

 

                          
      Трамвайно депо                       Пространството в подлеза пред                Зона Култура    Подземен театър - 

     “Клокотница”                          Централна гара                                             сн. Фото корпус©                                              метростанция Джеймс Баучер 

 

Какво е общото между  тези обекти? 

Всички те ще се превърнат в места за изкуство!  

Кметът на Столичната община г-жа Фандъкова  и екипът на София 2019 ви канят на 30 март (неделя), от 11.00 до 

15.00 часа на Отворени врати в местата за трансформиране.   

Искате ли да вдъхнете творчески живот на пустеещите сгради или халета в София? Нека да планираме заедно.  

Елате, вижте и си представете как могат да се реконструират сградите, споделете идеите си какво да се прави в тях. 

Направете снимки и ги качете на фейсбук профила на София 2019, публикувайте своето предложение. Напишете го или го 

нарисувайте на място. Споделете го с кмета и общинските съветници, които също ще участват.  

Тези места ще бъдат временно задвижвани от изкуство: ще има пърформанси, импровизирани концерти, 

работилници, репетиции за спектакли.  

Очакваме ви!  

 Трамвайно депо “Клокотница” - Бул. Мария Луиза 84 
o Работилница за идеи, Сдружение Трансформатори 
o Участие на кмета – от 12:00 до 12:30 

 
 Пространството в подлеза пред Централна гара  

o Ротондата ще се изпълни с артисти и творци от различни области под мотото "Под едно небе", UnderGara 
o Участие на кмета – от 12:30 до 13:00 

 
 Зона Култура – разходка с гид с начална точка ул. Константин Стоилов № 2 на всеки час: 11:00 и 13.00 часа 

o Презентация и разходка, Зона Култура 
o Участие на кмета – от 13:00 до 13:30 

 

 Подземен театър – помещение във фоайето на метростанция Джеймс Баучер – вход откъм ул. Златен рог (от 14:00 
до 16:00) 

o Театрална репетиция, САБ  
o Участие на кмета – от 14:15 до 14:35 

 

Карта с обектите: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zyyTpcpUZpRg.kPQdhwbrQWeY&authuser=0&hl=en 

За повече информация Ния Аврамова: моб. 0879 651 047; тел.: 02/952 03 46; 02/ 953 02 46; office@sofia-da.eu 
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