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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КЪЩА МУЗЕЙ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” ЗА 2017 г.
Планът за работата на ДКИ къща музей „Панчо Владигеров“ през 2017 г., продължава
успешно приложената през последните години концепция за съчетаване на основните
музейни дейности със съпътстващи събития като концерти, мултижанрови презентации,
майсторски класове и др., чрез които се надяваме да привлечем повече посетители и да
реализираме по-високи приходи.
В най-общ план работата на ДКИ Къща музей “Панчо Владигеров” през 2017 г. ще следва
следните основни направления:
1. Фондова дейност /събирателска и научно-изследователска/
- закупуване на софтуер и изготвяне на каталог на музейните сбирки – снимки,
лични документи и лична кореспонденция, програми, афиши, фонотека,
нототека;
- продължаване на работата по дигитализация на основния фонд – приоритетно
на ранни ръкописи на Владигеров и материали в тежко физическо състояние
- обновяване и разширяване на страницата на къща музей „Панчо Владигеров“ в
сайта www.vladigerov.org и качване на готовите видеопродукти, реализирани в
изпълнение на проекта „Снимки и спомени от кабинета на Владигеров“.
Прехвърляне на информацията в други информационни канали.
- продължаване на работата по заснемане на спомени за Владигеров на
музикалните редактори в БНР - Стефан Владков и Стоян Ангелов, клавирни
педагози – Мария Върбанова и др.
- обработка – изготвяне на предварителни описи и доклад пред оценителна
комисия на новопостъпили архиви /на проф. Панка Пелишек и проф. Иван
Дреников / и натрупан видеоматериал;
2. Експозиционна дейност - презентация на изложби и медийни продукти
- Представяне на мобилната изложба с мултимедии „Снимки и спомени от
кабинета на Владигеров”:
- м. март в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”
- м. април в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство –
Пловдив

- м. май в Националното музикално училище - София и като част от
съпътстващата програма на Международния фестивал „Софийски музикални
седмици“ 2017
- Представяне в музея на временна гостуваща изложба на Фондация „Панчо
Владигеров” – Шумен „Първи музикални дни П. Владигеров” – Шумен,
1981 и „Първи международен конкурс за пианисти П. Владигеров”, Шумен
1986 г. с видеопрожекция на документален филм за Първия международен
конкурс „Панчо Владигеров 1986“, м. март 2017
3. Рекламна и популяризаторска дейност
- Изработка на каталози /двуезични/ на изложбите „С ускорен ритъм” и
„Райнхард-Владигеров. Взаимовлияния и проекции”
- Отпечатване на нов тираж с нова визия на рекламни материали – дипляни и
фрайери,
- Поръчка и изработка на рекламен клип за музея и дейността му.
- Разработка на рекламна стратегия за популяризиране на музея и неговата
дейност с привличане на външни специалисти.
4.
Проектна дейност:
- Проучване на всички възможности за допълнително финансиране по
национални, Европейски и др. програми за финансиране в периода 2017-2019г.
за подобряване на инфраструктурата на музея и оформяне на места за отдих в
откритите площи към музея
- Проучване на възможности за допълнително финансиране по национални,
Европейски и др. програми за периода 2017-2019 г. за съпъстваща културна
дейност на територията на музея в контекста на председателството на България
на Европейския съвет през 2018 г. и предстоящата 120 годишнина от
рождението на Владигеров – 2019 г.
- Проучване и осъществяване на контакти с евентуалните партньори
- Изработване на план за кандидатствания
- Изготвяне на проектната документация за кандидатстване
приключване и тестване на крайният резултат от реализацията на проекта за
изработка на детска образователна игра „По Владигеровски за деца”
в изпълнение на проект „Владигеров – поглед отблизо”, финансиран от
Столична програма „Култура“2017 предстои възлагане и изработката на
мултимедиите:
„Другият поглед - майсторски клас на Светлин Русев
„Другият поглед - майсторски клас на Иван Дреников
рекламен /презентационен/ клип за къщата музей
- в изпълнение на работодателски проект „Студентски практики” по договор с
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ е планирана
реализация на две стажантски програми:
- стажантска програма за двама практиканти за работа във фонда на музея
- стажантска програма за осем практиканти – в направление „Музикални практики”
наследството на Владигеров – презентация в Палермо /Италия/

5. Съпътстващи културни дейности и събития
5.1.Организиране и провеждани на майсторски класове на изтъкнати български и
чуждестранни музиканти:
- майсторски клас по цигулка на Веско Пантелеев – Ешкенази, м. 8 – 10 март 2017
- майсторски клас по пиано на Панчо Владигеров – младши, м. 17-19 март 2017 г.
- майсторски клас по джаз пеене на Йелдъз Ибрахимова, м. септември 2017 г.
- майсторски клас по пиано на Лили Бояджиева /Франция, България/, м. октомври
2017 г.
- майсторски клас по пиано на Михаел Владковски /Франция/ - м. ноември 2017 г.
5.2. Участие в партньорски проект „Поетични картини”- /Последните клавирни
опуси на Владигеров/ на издателство „Едисион Елм” с концерт на пианиста
Веселин Стамболов. Изготвяне на медия с материали от архива на музея и
презентиране на готовите продукти на територията на музея и др. културни
пространства в София, Шумен и Габрово.
5.3.Участие в партньорство на продуцентска фирма „Позор“ в съпътстваща
програма към кинофестивала „Менар”- организиране и продуциране на
концерт
5.4. Отбелязване на кръгли дати и годишнини:
- 110 г. от рождението на проф. Тамара Янкова (1907-1983), пианистка и
педагожка – м. април, като продължение на цикъла – „Класовите срещи”
- 70 г. от рождението на Милчо Левиев – м. декември
5.5.Организиране и провеждане на тип домашни концерти в различни жанрове
на територията на музея и извън него, в т. ч. класически, джаз, етноджаз,
концерти за деца, мултижанрови форми, в партньорство с НМА „Проф. Панчо
Владигеров“, Фондация “Духовното наследство на Панчо Владигеров“ и др.
- м. февруари - клавирен рецитал на Александър Лиалиос – 190 години от
смъртта на Бетховен
- м. март – 8 март - заключителен концерт от майсторски клас на Веско
Пантелеев - Ешкенази в Полския културен институт в партньорство с
Европейски музикален фестивал 2017;
- концерт по повод 13 март рождения ден на Владигеров, в партньорство и на
териорията на Националната музикална академия;
- м. април – „Владигеров и неговите ученици“ – концертна програма с творби на
Владигеров, Ал. Райчев и Парашкев Хаджиев по повод кръглите годишнини на
двама от най-ярките ученици на Владигеров;
- концерт на преподаватели по пиано от музикално училище "Д-р Воислав
Вучкович" в гр. Ниш;
- м. май - Среща-концерт „За две и повече ръце” с Виктор Чучков и приятели;
- 18 май – международния ден на музеите
- м. юни - Камерен концерт на Сава Вутов - пиано и Марко Христосков –
контрабас;
- вечер на руския романс;

-

м. септември – презентация на сборник - Статии и есета от проф. Атанас
Куртев;
Концерт из цикъла „Домашни концерти” на дуо Йоана Русева – цигулка и
Александър Лиалиос – пиано;
„Музикален дуел“ с художествен ръководител Йълдъз Ибрахимова, в
партньорство с фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров“;
м. октомври по повод международния ден на музиката - Клавирно трио Росен
Идеалов - кларинет, Ростислав Йовчев - пиано, Светослав Славчев – фагот;
заключителен концерт от майсторския клас на Лили Бояджиева – пиано;
м. ноември - заключителен концерт от майсторскиа клас на Михаил
Владковски – пиано;
м. декември – коледен концерт на студенти от Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“
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