33-тите ДНИ НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2022 г.

СЕПТЕМВРИ
НОЕМВРИ
В нашата специална фейсбук страница, посветена на
Дните на японската култура в България,
ще намерите актуална информация за събитията,
както и графици за провеждане
на съпътстващи работилници.
https://www.facebook.com/DaysJapaneseCulture

За други новини и интересни факти относно Япония
последвайте:
Facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInBulgaria
Twitter на български език: @EmbassyOfJapan
Twitter на японски език: @EmbassyBulgaria
Instagram: @jpembinbulgaria

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ
Н. ПР. ХИРОШИ НАРАХИРА
ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕТО
НА 33-ТИТЕ ДНИ
НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА
Посолството на Япония организира всяка есен от 1990 г. насам Дни на японската култура
в България, като тази година посрещаме тяхното 33-то издание. Горди сме, че с топлата
подкрепа на всички вас успяваме да поддържаме тази традиция през всички тези години и сме
изключително радостни от факта, че събитията се радват на такъв голям интерес от страна
на българската публика.
И тази година в продължение на 3 месеца ще ви представим различните лица на японската
култура – от красотата на традициите до очарованието на съвременността. Очаквайте ги
с нетърпение!
Дните на японската култура не само насърчават популяризирането й в България, но
и допринасят за задълбочаването на двустранните приятелски отношения между нашите
две страни. Всяка година тези събития се осъществяват благодарение на съорганизаторската
подкрепа на Клуб „Приятели на Япония в България – Нихон Томоно Кай“, който обединява български клубове и организации, популяризиращи японското изкуство и култура тук. Активното
съдействие на българските приятели на Япония се е превърнало в символ на традиционното
приятелство между двете страни. Искрено се надявам, че ежегодното провеждане на Дните на
японската култура ще допринесе за укрепването на тези приятелски връзки и занапред.
Накрая бих искал да изкажа своите сърдечни благодарности към всички организации, спонсори
и лица за огромното съдействие, което ни оказват.
Искрено се надявам, че ще можем да разчитаме на вашата подкрепа и в бъдеще.

Хироши НАРАХИРА
Извънреден и пълномощен посланик
на Япония в Република България

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ
ДОЦ. Д-Р БОЯН ЖЕКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ
„ПРИЯТЕЛИ НА ЯПОНИЯ В БЪЛГАРИЯ
– НИХОН ТОМОНО КАЙ”
Скъпи приятели на Япония в България,
Вие държите в ръцете си програмата на Дните на японската култура в България. Вече
тридесет и три години, всяка есента, в продължение на повече от два месеца, теми, свързани с
Япония, са част от културния календар на София и много градове в страната ни. Културната
дипломация на Япония е уникална, както са уникални много японски традиционни и съвременни
изкуства. През годините много българите са имали щастието и възможността да се докоснат
до различни страни на японския бит, традиции и дух, били са вдъхновени от тях и са превърнали в своя кауза тяхното изучаване и популяризиране сред своите приятели и съграждани.
Японците са най-подготвеният народ за справяне в трудни ситуации. Това също е част от
японската култура и начин на живот. През последните няколко години, а и според много анализатори и през следващите години всички ние ще имаме нужда да намерим своя път за справяне
с различни предизвикателства. Японският дух и философията, въплътени в наслаждаването на
красотата на цъфналите сакури, листата на яворите или композициите от икебана, съчетани
с духа и уменията на японските бойни изкуства, са дълбоко вплетени в колективния дух на
нацията. Това единство в трудни моменти контрастира с българското разединение и показва
колко дълъг път имаме да изминем в нашето усъвършенстване като нация. В този ред на мисли
в програмата на 33-тите Дни на японската култура в България има много красота, силен дух
и знания за японската цивилизация.
От името на всички български приятели на Япония, на японската традиционна и съвременна
култура и японския дух и начин на живот, благодаря на Н.Пр. Хироши Нарахира, посланик на
Япония в България за неговата подкрепа и усилията на културния отдел и целия екип на посолството да подготвят и поднесат изключително интересна и наситена програма.
Благодаря и на организациите и членовете на клуб „Приятели на Япония в България – Нихон
Томоно Кай“ за вдъхновението да изучават и поддържат в Българя древния японски дух, претворен в изкуството, образованието, бойните изкуства и съвременна култура.
Нека всички заедно да се насладим на богатата програма на 33-те Дни на японската култура в България!
Доц. д-р Боян ЖЕКОВ
Председател на клуб „Приятели на
Япония в България - Нихон Томоно Кай“
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ФОРМИ НА ХАРТИЯ
авторска изложба на Ацуми Мурата

СОФИЯ
1-30 септември
Официално откриване:
1 септември (четвъртък), 18:30 ч.
ТРИЪГЪЛНА КУЛА НА СЕРДИКА – РИМ
СОФИЯ

33
-ти
ДНИ НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ

4

Организират:
Аматерас фондация и
Регионален исторически музей - София
С подкрепата на:
Посолството на Япония в България
Национален фонд Култура
на Министерство на културата Програма Едногодишен гранд

Изложбата е авторски проект
на японската калиграфка Ацуми
Мурата. Колекцията представя
инсталации и пана, създадени в период от няколко години. Мурата
е известна с елегантните си произведения, изработени от нейна
авторска ръчна хартия козо, отлята с имплантирани в нея многослойни структури. Много често
произведенията й са с много пластове, които създават трептящ
обем, съчетани с калиграфски импресии върху тях. Това прави произведенията й много вълнуващи и
със силен емоционален заряд. Една
от инсталациите в изложбата е
съвместно произведение с Вакако

Ишисоне, с която я свърза дългогодишно приятелство и колегиално
партньорство.
Ацуми Мурата е представяна
от Аматерас фондация от 2009
г. в различни проекти, свързани с
японското съвременно изкуство, а
в международния конкурс Аматерас печели през годините няколко
награди, като през 2014 г. става
носител на Гранд При Аматерас.
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„Кимоното – традиция и бъдеще“
изложба, съвременни японски песни,
балет и блясък
ПЛОВДИВ
2 септември (петък), 17:00 ч.
3 септември (събота), 11:00 ч.
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР-МУЗЕЙ „ТРАКАРТ“
(Архелогически подлез)

Организират:
Снежана Накатани Sneji Reiwa,
д-р по музикознание и музикално
изкуство Нели Койчева,
Фуми Пенчев – солист в
Държавна опера - Пловдив
С подкрепата на:
Посолството на Япония в България

След огромния интерес на аудиторията към изложбата на кимона,
представена по време на 32-те Дни на японска култура м.г., възникна
идеята този път изящното японско изкуство на кимоната да бъде
представено заедно със съвременна японска музика и балет. Целта е
да се направи препратка към бъдещето развитие на кимоната като
се възпее тяхната красота.
Основната идея на събитието е да представи автентичното
японско изкуство и бъдещото му развитие в унисон с музика и балет,
както и да запознае българските дами и ценители на японската култура с традиционното японско облекло.
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„Полъх от Изтока“
Изложба на калиграфия, хайга и сумие

ВАРНА
5-18 септември
Официално откриване:
5 септември (понеделник) 18:00 ч.
АРТ САЛОН (МАЛКА ЗАЛА) на
РАДИО “ВАРНА”

Организира:
Български хайку съюз
С подкрепата на:
Посолството на Япония в България

(бул. „Приморски“ 22)

33
-ти
ДНИ НА
ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ

6

Изложбата включва над 55
авторски творби - калиграфия,
хайга и сумие, на четирима
художници - Александър Телалим,
Венелина Петкова, Детелина
Тихолова и Николай Пенчев,

членове на Български хайку съюз,
за които Пътят на четката и
Пътят на хайку поезията са част
от живота и творческото им
вдъхновение. Изложбата има за
цел да покаже разнообразието
в подходите и авторовия
художествен език, стилистика и
интерпретации чрез техниките
на източната четка и туш. Ще
бъдат представени традиционна
и съвременна калиграфия (изписана
с канджи или с кирилица), хайга
(рисунки, съчетани в едно
картинно пространство с хайку
стих) и рисунки с туш (сумие
или суминагаши). Техниките
на източната четка и туш са
практикувани само от няколко
творци в България.
Тушът и хайку са силно
взаимообвързани поради тяхната
непосредственост и привидна
лекота на изпълнение. Изложбата
ще бъде придружена от хайку
рецитал на тема “Морето” и
демонстрация на калиграфия на
изявени художници-поети, членове
на Български хайку съюз.
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8-ми СОФИЯ ЕКИДЕН МАРАТОН 2022
СОФИЯ
6 септември (вторник)
старт от 9:00 ч.

Пред НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Екиден маратонът се провежда в чест на 137 год. от Съединението на Княжество България
и Източна Румелия с желание да
се популяризира щафетното бягане и в България. Маратонът,
който се организира в столицата

Организират:
Спортен клуб „София в Европа“
и Българска федерация
„Спорт за всички“
С подкрепата на:
Фондация „София – Европейска
столица на спорта“
и Столична община
Под патронажа на:
Посолството на Япония в България

за осма поредна година, дава възможност на фирми и корпорации
за работа в екип в състезателна
обстановка и излъчва Екиден отборните шампиони на България за
2022 г. в отделните категории в
щафетното бягане.
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Панорама на японското кино

БУРГАС
12-14 септември
МОРСКО КАЗИНО,
ЗАЛА „ПЕТЯ ДУБАРОВА“
Вход свободен

СОФИЯ
20-23 октомври
ДОМ НА КИНОТО
(ул. „Екзарх Йосиф” 37)

Организира:

Посолството на Япония в България
С подкрепата на:

Японската фондация и
Община Бугас

ОБЩИНА БУГАС

Вход с билети - 2 лв.

Прожекция на японски филми, част от филмовата панорама на
Японската фондация за 2022 г. Тази година в рамките на събитието ще бъдат излъчени 4 нови заглавия от фонда на филмотеката на Японската фондация.

БУРГАС: 12 септември, 19:00 ч.

.....................................
СОФИЯ: 20 октомври, 18:00 ч.
КРАСИВА ЗВЕЗДА
『美しい星』
реж.: Дайхачи Йошида
2017, 127 мин.
(c)"A Beautiful Star" Film Partners
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БУРГАС: 13 септември, 19:00 ч.

.....................................
СОФИЯ, 21 октомври, 18:00 ч.
БАНАН? ПО ТОВА ВРЕМЕ НА
Н0ЩТА?
『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話 』
реж.: Тецу Маеда
2018, 120 мин.
(c) 2018 “A Banana? At This Time of Night?”
Film Partners

БУРГАС, 14 септември, 19:00 ч.

.....................................
СОФИЯ, 22 октомври, 16:00 ч.
МЕЧЪТ НА УМИРОТВОРЕНИЕТО
『 居眠り磐音』
реж.: Кацухиде Мотоки
2019, 120 мин.
(c)2019 "Iwane: Sword of Serenity" Film Partners

СОФИЯ, 23 октомври, 16:00 ч.
ПОЧТИ ЧУДО
『町田くんの世界』
реж.: Юя Ишии
2019, 120 мин.
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(c) Yuki Ando/SHUEISHA
КУЛТУРА
(c)2019 “Almost a Miracle” Film Partners В БЪЛГАРИЯ
9
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„Икебана – чудесата на цветята“
изложби, демонстрации и работилници

СОФИЯ
14-19 септември
АРТ ГАЛЕРИЯ В НДК

(пл. „България“ 1)
................................................................

ПЛОВДИВ
28 септември - 2 октомври
ИЗТОЧЕН СЕКТОР НА РИМСКИЯ
СТАДИОН

Организира:

Miracle Ikebana
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България
и Фондация EU-Japan Fest

(ул. „Княз Александър I“ 11)
................................................................

СТАРА ЗАГОРА
4-9 октомври
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858 Г."
(бул. „Цар Симеон Велики“ 156, ет.3)
Подробна програма на съпътстващите
демонстрации и работилници ще бъде
обявена във фейсбук страницата
на Дните на японската култура.

Икебана е японско изкуство,
което ни вдъхновява да творим и да изразяваме уникалната
си същност чрез красотата на
цветята. Изложбите на Miracle
Ikebana ще представят многообразието на икебана – от семпли
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и пестеливи композиции, през
скулптурни цветни композиции,
до големи, богати композиции,
характерни за школата Согецу.
Посетителите на изложбите на
Miracle Ikebana ги описват като
„разходка в красотата“, „красиво,
интересно, свежо, създаващо
настроение“, „много красиво и
успокояващо“, „спиращи дъха композиции“, „празник за сетивата“,
„цветно вдъхновение“. Тези емоции ще изживеят отново посетителите на изложбите в София,
Пловдив и Стара Загора, ще видят
автентични Бизен вази от Окаяма,
и ще изпитат насладата да творят икебана в работилниците.
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Концерт на Детския хор на БНР
и студенти от Национална музикална
академия „Проф. Панчо Владигеров“
СОФИЯ
20 септември (вторник), 19.00 ч.
КОНЦЕРТНА ЗАЛА В НМА
„ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“
Вход с покани

Организират:

Асоциация на завършилите
Токайски университет в България
Деткия хор на БНР
и Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“
Под патронажа на :

Посолството на Япония в България

През далечната 1966 г. основателят на хора акад. Христо Недялков и
президентът на Токайския университет в Япония проф. д-р Шигейоши
Мацумае поставят началото на музикалния, културен и образователен
обмен на Детският хор на БНР с Япония и Токайския университет.
Хорът е осъществил 18 концертни турнета, с над 150 концерта в над
500 японски града. Днес музикалния и културен обмен с Япония продължават президентът на Токайската образователна система проф.
д-р Тацуро Мацумае и главният диригент на хора Маестра Венеция
Караманова, която от 2014 г. досега дирижира концертите на хора
в рамките на традиционните Дни на японската култура в България.
В концерта тази година ще вземат участие Детският хор на БНР и
студенти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ от класа на проф. Мила Дюлгерова, които са започнали творческия
си път от хора - Мария Славова и Екатерина Кирчева. Програмата
включва песни от японски композитори - Акира Юяма, Хидео Кобаяши,
Масами Ямамото и др., а също така и произведения от българската и
световна музикална класика.
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СОФИЯ
26 септември (понеделник)
18:00 - 21: 00 ч.

Организира:

ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ
И КУЛТУРИ към СУ
(бул. „Тодор Александров” 79,
до метростанция „Опълченска“)

С подкрепата на:
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Европейски ден на езиците и ден
на отворените врати
в Катедра Японистика: Силата на словото
Катедра Японистика в
СУ "Св. Климент Охридски"
Посолството на Япония в България

Тазгодишното издание на Деня
на отворените врати е посветено на силата на словото. Заедно с гостите на събитието
ще отбележим Европейския ден
на езиците и ще се потопим
в магията на кото-дама. По
пътя на словото ще отбележим
70-годишния юбилей на първия
български професор японист и
първи преводач от японски на
български, специалистът по дзен
и японски изкуства – проф. дфн

Бойка Цигова. Ще се запознаем с
развитието на японската писменост, с неповторими шедьоври
на японската литература, ще се
изгубим в превода и ще потърсим
заедно верния Път към японската
душа кокоро и непреходните човешки ценности, запечатани в
думи, символи и образи. Очакваме
ви с разнообразна и наситена
програма – един истински празник на словото в цялата му многопластовост.

9

Лекция на тема:
“Японската цивилизация през призмата
на географския и други фактори”
ВАРНА
29 септември (четвъртък),
18:30-20:00 ч.
ОБЩИНА ВАРНА, ЗАЛА ПЛЕНАРНА

Организира:

„Кизуна“ -Варна
С подкрепата на:

Посолство на Япония в България
Под патронажа на:

Община Варна

В лекцията на Светлана Иванова, PhD, специалист по история на
Япония, се разказва как
фактори от общогеографско естество като
географската изолираност, релеф и контур на
японските острови, съотношение на дължина
на бреговите им линии
спрямо тяхната площ,
климат и природни катаклизми, в съчетание с
други фактори, играят
фундаментална роля
при формирането на
японската цивилизация
– единствената цивилизация в света, свързвана с един народ. Така
например на своето географско местоположение Япония
дължи щастливата си съдба нито
веднъж да не бъде завладявана от
чужди нашественици и да остане
непривлекателна за завладяване до
момента преди географският фактор да се превърне в геополити-

чески – обстоятелство, обективно
отразило се на особеностите в
практиката на заимстване на китайския опит през вековете. Това
от своя страна допринася за уникалността на японската цивилизация, която не спира да очарова
света и до днес.
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Ден на японските бойни изкуства
и традиции

СОФИЯ
8 октомври (събота)
11:00-16:00 ч.
Площад пред НДК

Организират:

Клуб „Приятели на Япония
в България – Нихон Томоно Кай“ и
Посолството на Япония в България
Със съдействието на:

Столична Община
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Едно от големите събития, станали вече традиционни за Дните,
е Денят на японските бойни изкуства и традиции. Като част от
програмата му представителите
на различни клубове по бойни изкуства ще покажат своите умения
и ще проведат демонстрации на
открито. Организациите, членове
на Клуб „Нихон Томоно Кай“, ще
представят различни японски традиционни и съвременни изкуства
като икебана, калиграфия, кири-е,
темари, суми-е, хайку, пиксел арт
и др. Специален акцент в програмата отново ще е гостуващият
мобилен храм Микоши.

11

„Японските изкуства – красота
и мъдрост”
СОФИЯ
14-17 октомври
Официално откриване:
14 октомври (петък), 18:30 ч.
ГАЛЕРИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО
В ЛАРГОТО (в подлеза на
метростанция „Сердика“)

Организират:

Сдружение за икебана „Кагецу”,
„Чадо Урасенке Танкокай
България”, Клуб „Отагай”,
Международна фондация
„Св. Св. Кирил и Методий”
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България

Програмата на събитието включва представяне на изкуствата икебана и чайна церемония, ревю на японски кимона и български носии, както
и лекция - презентация за японските изкуства.
Програма:
14-17 октомври – изложба на композиции
икебана
15 октомври, 10 ч. – лекция и демонстрация
на чайна церемония, ревю на японски кимона и
български носии
16 октомври, 10 ч. – презентация на тема:
„Японските изкуства – влияние на религиозни,
философски, политически и обществени фактори”.
16 октомври, 14 ч. –демонстрация на
икебана и любопитни факти за изкуството
икебана
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Изложба с наградени рисунки от 17-тия
Световен конкурс за детско хайку
„Градове“

СОФИЯ
15-19 октомври
Откриване:
15 октомври (събота) 14:00 ч.
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА,
ЗАЛА „СОФИЯ“
(пл. „Славейков“ 4)

Организират:

Български хайку съюз и
Сдружение за икебана „Сога“
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България

Изложбата представя творбите на 25 български
деца, наградени в XVII Световен конкурс за детско
хайку на тема „Градове“, организиран от фондация JAL
– Япония, със съдействието на Български хайку съюз.
Творбите са посветени на развитието на града през
вековете – от античността до наши дни, на естетиката на съвременната урбанистична среда, нейното
архитектурно и културно наследство, паркове и зелени пространства. Чрез тях зрителите ще могат да
се докоснат до историята и многообразието на града,
да съпреживеят живата древност и модерността,
отразена чрез пъстрата палитра на детското светоусещане и поетичен талант. Изложбата ще бъде
аранжирана с тематични композиции на Сдружение за
икебана „Сога” в монохромна керамика с флорален дизайн, изработена от Васил Харизанов, НХА.
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Японска галавечер на CineLibri –
прожекция на филма „Тонби“
СОФИЯ
18 октомври (вторник), 19:00 ч.
ДОМ НА КИНОТО
(ул. „Екзарх Йосиф” 37)

13

Организира:

CineLibri
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България

Вход с билети

Осмото издание на кино-литературния фестивал Синелибри ще се проведе в интервала
8-30 октомври 2022 г. в София
и още десет града в България.
Това е единственият кинофорум у нас, черпещ вдъхновение
от литературни шедьоври и
техните прочити на големия
екран, който и тази година ще
представи на публиката си найдобрите филмови адаптации
за годината. Редом с това ще
предостави на широката аудитория уникалната възможност
да се срещне с именити режисьори, актьори, писатели, сценаристи.
Разнообразната програма отрежда специално място на японското изкуство, като тази година пред зрителите ще бъде
представен майсторският филм
„Тонби“ (2022), режисиран от Такахиса Зезе и по едноименното
литературно произведение на
Киоши Шигемицу. В адаптацията участват Хироши Абе, Такуми Китамура, Ан Ватанабе, Юко
Ошима.
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Концертно турне
„Пулсът на Япония в сърцето
на България“

ВАРНА
20 октомври (четвъртък),
19.00 ч.
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
„БОРИС ГЕОРГИЕВ“

......................

ПЛОВДИВ
22 октомври (събота), 19.00 ч.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ,
ЗАЛА „СЪЕДИНЕНИЕ“

......................
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СОФИЯ
24 октомври (понеделник),
19.00 ч.
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И
ХОРАТА“
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България
и КАПИТАЛ ПРОСГРЕС ЕООД

Турнето се състои от три
концерта с японска камерна и
клавирна музика на дуо Велина
Петкова – цигулка и Юске Хосака – пиано – докторанти от
Национална музикална академия
„Проф. П. Владигеров“. Програмата включва премиерно изпълнение за България на Соната за

цигулка и пиано от Акира Ифукубе, както и други произведения
от емблематични за Япония композитори като Тору Такемицу и
Даи Фуджикура.
Турнето има за цел да популяризира японската класическа музика и да запознае аудиторията
с рядко изпълнявани класически
произведения от японски композитори. Японската музика, която
разтваря необятни хоризонти
за изследване и търсене на нови
творчески вдъхновения, е малко
позната сред българската публика. Ще бъде направен и своеобразен паралел с музика от
български композитори.

Кири-е Академия
СОФИЯ
5 и 6 ноември
12 и 13 ноември
19 и 20 ноември
26 и 27 ноември
АЗИАТСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
“ХАРАДЖУКУМАЕ”
(ул. „Св. Иван Рилски" 14)

15

Организира:

СНЦ „НАКАМА“
С подкрепата на:

Посолството на Япония в България

С предварителна регистрация

Kири-е познато в България от
сравнително скоро, но в последно
време набира все по-голяма популярност сред почитателите
на Япония и японските изкуства.
Академията цели да надгради над
работилничките, които по принцип се провеждат по време на
различни събития и да помогне
на хората с интерес към кири-е
да добият повече знания по темата, да опитат различни техники и материали и др. Фокусът
на заниманията ще бъде върху
цветното кири-е.
Академията ще е с безплатен
вход и материали и ще се проведе с ограничен кръг участници,
които ще бъдат избрани между
всички завили желание за участие
през м. септември чрез попълване на формуляр. Дейностите
ще можете да следите в онлайн
отразяването на събитията, а
в последния уикенд на ноември
ще се проведе мини изложба, по
време на която ще бъдат представени произведенията, създадени по време на курса.
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33-ти ДНИ НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ – 2022 г.

1

1-30 СЕПТЕМВРИ

СОФИЯ

ФОРМИ НА ХАРТИЯ - АВТОРСКА ИЗЛОЖБА НА АЦУМИ МУРАТА

2-3 СЕПТЕМВРИ 		

2
3
4
5

ПЛОВДИВ

КИМОНОТО – ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ - ИЗЛОЖБА, СЪВРЕМЕННИ ЯПОНСКИ ПЕСНИ,
БАЛЕТ И БЛЯСЪК

5-18 СЕПТЕМВРИ		

ВАРНА

„ПОЛЪХ ОТ ИЗТОКА" - ИЗЛОЖБА НА КАЛИГРАФИЯ, ХАЙГА И СУМИЕ

6 СЕПТЕМВРИ 		

СОФИЯ

8-МИ СОФИЯ ЕКИДЕН МАРАТОН 2022

12-14 СЕПТИМВРИ,

БУРГАС

20-23 ОКТОМВРИ 		

СОФИЯ

ПАНОРАМА НА ЯПОНСКОТО КИНО

14-19 СЕПТЕМВРИ, СОФИЯ

6
7
8
9
10
11

28 СЕПТЕМВРИ - 2 ОКТОМВРИ, ПЛОВДИВ

4-9 ОКТОМВРИ, СТАРА ЗАГОРА
„ИКЕБАНА – ЧУДЕСАТА НА ЦВЕТЯТА“ - ИЗЛОЖБИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И РАБОТИЛНИЦИ

20 СЕПТЕМВРИ		

СОФИЯ

КОНЦЕРТ НА ДЕТСКИЯ ХОР НА БНР И СТУДЕНТИ ОТ НМА

26 СЕПТЕМВРИ 		

СОФИЯ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В КАТЕДРА ЯПОНИСТИКА

29 СЕПТЕМВРИ 		

ВАРНА

ЛЕКЦИЯ ЗА ЯПОНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

8 ОКТОМВРИ		

СОФИЯ

ДЕН НА ЯПОНСКИТЕ БОЙНИ ИЗКУСТВА И ТРАДИЦИИ

14-17 ОКТОМВРИ 		

СОФИЯ

„ЯПОНСКИТЕ ИЗКУСТВА - КРАСОТА И МЪДРОСТ” - ИЗЛОЖБА И ДЕМОНСТРАЦИИ

15-19 ОКТОМВРИ			

12
13
14
15

СОФИЯ

ИЗЛОЖБА С НАГРАДЕНИ РИСУНКИ ОТ 17-ТИЯ СВЕТОВЕН КОНКУРС
ЗА ДЕТСКО ХАЙКУ "ГРАДОВЕ"

18 ОКТОМВРИ			

СОФИЯ

ЯПОНСКА ГАЛАВЕЧЕР НА CINELIBRI - ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „ТОНБИ“

20 ОКТОМВРИ, ВАРНА

22 ОКТОМВРИ, ПЛОВДИВ 24 ОКТОМВРИ, СОФИЯ

КОНЦЕРТНО ТУРНЕ ЗА ПИАНО И ЦИГУЛКА

УИКЕНДИТЕ НА М. НОЕМВРИ
КИРИ-Е АКАДЕМИЯ

СОФИЯ

33 rd DAYS OF JAPANESE CULTURE IN BULGARIA – 2022

1

1-30 SEPTEMBER

SOFIA

SHAPES OF PAPER - AN EXHIBITION BY ATSUMI MURATA

2-3 SEPTEMBER

2
3
4

PLOVDIV

KIMONO - TRADITION AND FUTURE - EXHIBITION, CONTEMPORARY
JAPANESE SONGS, BALLET AND GLAMOUR

5-18 SEPTEMBER

VARNA

"BREEZE FROM THE EAST" - EXHIBITION OF CALLIGRAPHY, HAIGA AND SUMIE

6 SEPTEMBER

SOFIA

8TH SOFIA EKIDEN MARATHON

12-14 SEPTEMBER

BURGAS

5

20-23 OCTOBER

6

4-9 OCTOBER, STARA ZAGORA

14-19 SEPTEMBER, SOFIA

7
8
9
10
11

SOFIA

PANORAMA OF JAPANESE CINEMA

28 SEPTEMBER - 2 OCTOBER, PLOVDIV

“IKEBANA – THE WONDERS OF FLOWERS” - EXHIBITIONS, DEMONSTRATIONS AND WORKSHOPS

20 SEPTEMBER

SOFIA

CONCERT OF THE BNR CHILDREN'S CHOIR AND NMA STUDENTS

26 SEPTEMBER

SOFIA

OPEN DAY AT THE JAPANESE STUDIES DEPARTMENT

29 SEPTEMBER

VARNA

LECTURE ON JAPANESE CIVILIZATION

8 OCTOBER

SOFIA

DAY OF JAPANESE MARTIAL ARTS AND TRADITIONS

14-17 OCTOBER

SOFIA

"JAPANESE ARTS - BEAUTY AND WISDOM" - EXHIBITION AND DEMONSTRATIONS

15-19 OCTOBER

12
13
14
15

SOFIA

EXHIBITION OF PRIZE-WINNING DRAWINGS FROM THE 17TH WORLD CHILDREN'S
HAIKU CONTEST “TOWNS”

18 OCTOBER

SOFIA

JAPANESE GALA EVENING AT CINELIBRI - SCREENING OF "TONBI"

20 OCTOBER, VARNA

22 OCTOBER, PLOVDIV

24 OCTOBER, SOFIA

CONCERT TOUR FOR PIANO AND VIOLIN

ALL WEEKENDS OF NOVEMBER
KIRI-E ACADEMY

SOFIA

Поради обективни причини
или непредвидени обстоятелства
са възможни промени
в предварително обявената програма.
Актуална информация за събитията
можете да намерите на
https://www.facebook.com/DaysJapaneseCulture

