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RADAR FESTIVAL BEYOND MUSIC се завръща за седми път, между
23‑ти и 25-ти октомври. В негово вдъхновение и обстоятелства се
превръща социалната изолация, в която не само целият свят, но и
изкуството постави под въпрос своите физически и духовни граници.
Голяма част от творбите са създадени и репетирани именно в това
време. Организаторите решават и намират за най-логично да съберат
основно български артисти, и то такива, които през годините вече
са участвали – своеобразно манифесто за важността на близостта и
подкрепата, от която всички ние се нуждаем именно сега. Така RADAR
ще има своето „семейно“ издание – без августовските тълпи, без
пристигащи от другия край на света артисти и мащабни проекти, а
нещо различно – фина селекция, на това, което авангардните артисти
в България създадоха през последните месеци, лакмус на настроенията
на несигурността, страха, объркването, но и любовта и надеждата.
Билети на стойност 10 и 5 лв. в мрежата на EasyPay, както и по време
на фестивала (23-25.10), непосредствено преди началото на всяко
събитие. За актуална информация следете radar-festival.eu
Екипът на фестивала ще дари 20% от стойността на всеки закупен
билет за съпътстващата програма на Фондация “Карин дом” за
закупуване на оборудване за новата сграда на институцията, тъй
като вярваме в правото на всяко дете на щастливо детство.

RADAR FESTIVAL BEYOND MUSIC is back! This time in Autumn - the seventh
edition will happen between 23-25 October, once again in Varna, Bulgaria.
Like the rest of the world, it is highly influenced by the current social isolation
which poses questions on our physical, as well as on our spiritual limitations,
affecting both the mundane, and the artistic worlds. A large number of the
showcased performances were created and rehearsed during the pandemic.
The festival’s organizers found it most logical to invite solely Bulgarian
artists, ones that have already participated in previous editions, emphasizing
the importance of togetherness and mutual support which we are all in need
of during these times. In this way, RADAR will hold a ‘family’ edition: leaving
out the summer crowds of August, the arriving artists from another part of
the world and their grand projects; and instead focusing on a fine selection of
what the Bulgarian avant garde artists have created in the past few months.
A radar for ever-changing moods and sensations, a movement between
insecurity, fear and confusion, but also love and hope.
Tickets are sold at 10/5 BGN on EasyPay, as well as during the festival days
(23-25.10) before the start of each performance. Follow www.radar-festival.
eu for updates.
20% of the profit from each ticket for the accompanying programme’s events
will support the funding of Karin Dom Foundation’s new building - for we
believe in every person’s right to a happy childhood.

MONO NO AWARE
23.1019:00

23.1020:30
ДИМИТЪР ГОРЧАКОВ

ПОЕТИЧЕН ПЪРФОРМАНС
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ
СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ 5 ЛВ

POETIC PERFORMANCE
CITY ART GALLERY (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN
STUDENTS & ELDERLY 5 BGN

ПИАНО ИМПРОВИЗАЦИИ
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ
СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ 5 ЛВ

PIANO IMPROVISATIONS
CITY ART GALLERY (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN
STUDENTS & ELDERLY 5 BGN

ИРМЕНА ЧИЧИКОВА (АКТРИСА),
ЙОРДАН ЧИЧИКОВ (РЕЖИСЬОР),
ДИМИТЪР БОДУРОВ (МУЗИКА)

IRMENA CHICHIKOVA (ACTRESS),
YORDAN CHICHIKOV (DIRECTOR),
DIMITAR BODUROV (MUSIC)

ДИМИТЪР ГОРЧАКОВ (ПИАНО/КЛАВИШНИ)

DIMITAR GORCHAKOV (PIANO/SYNTH)

МОНО НО АВАРЕ ни отвежда в света
на произведението „Записки под възглавката“. Авторката Сей Шонагон е
един от най-ярките представители на
т.нар. онна-те или „женска писменост“
в Япония. Чрез музика, слово и филм,
проектът ще ни провокира към съзерцание и наслада от отминаващия
живот. Една покана за творчество
и мистицизъм, един копнеж по изгубеното време, съхранен в споделено
чувство. Или както Сей Шонагон пише
– Обичам да слушам музика привечер,
когато не се виждат лицата на хората.

MONO NO AWARE leads us into the
world of ‘The Pillow Book’. Its author, Sei
Shonagon, is one of the most prominent
representatives of the Japanese female
literary history. Music, spoken word
and cinema will together provoke our
attention towards, and enjoyment of
the passing life. An invitation to art
and mysticism, a craving for a time
passed, kept alive only through the
shared sensation. Or in the words of Sei
Shonagon: I love listening to music in the
late hours, when people’s faces cannot
be seen.

Младият пианист е възпитаник
на Националната музикална академия
„Панчо Владигеров“. Образованието
му включва класическо и джаз пиано,
но страстта му е да експериментира
с флуидността на музикални, както
и сценични жанрове, позволяващи му
разнообразни начини за артистично
изразяване. „Музика под дървото“
е най-новият проект на Горчаков,
съчетаващ в себе си джаз, елементи
от класическа музика и български
фолклор.

The young pianist is an alumni
of The National Music Academy
‘Prof. Pancho Vladigerov’ - Sofia.
His education includes classical
and jazz piano, but his passion feeds
on experimenting with the fluidity
of music, as well as of performative
genres, allowing him to channel his
diverse artistic expression. ‘Music
Under the Tree’ is Gorchakov’s latest
project, consisting of jazz, elements
from classical music and Bulgarian
folklore.

24.1019:00
ГРАДСКИ ИСТОРИИ

GORO
23.1022:00

ЕЛЕКТРОНИКА
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ
СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ 5 ЛВ

ELECTRONICS
CITY ART GALLERY (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN
STUDENTS & ELDERLY 5 BGN

АУДИО-ВИЗУАЛЕН КОНЦЕРТ
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ
СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ 5 ЛВ

AUDIO-VISUAL CONCERT
CITY ART GALLERY (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN
STUDENTS & ELDERLY 5 BGN

ГОРАЗД ПОПОВ - ГОРО (ЕЛЕКТРОНИКА)

GORAZD POPOV - GORO (ELECTRONICS)

Електронният продуцент Горазд
Попов-GORO намира собственото си
място на берлинската клубна сцена
с нестандартната си трактовка
на електронна музика и балкански
елементи. Неговият последен
албум “Unbound Forever” има богато
и прогресивно звучене, за което
допринасят и гост артисти от
Холандия, Белгия, Германия и България.
Размиващото граници творчество на
Горазд е повлияно от изучаването му
на връзката между индийската музика
и медитацията, към които добавя от
българските си корени, от своя страна
докосващи се до Ориентала.

The producer of electronic music,
Gorazd Popov - GORO, finds his place
within the Berlin club scene thanks to
his unusual combination of electronic
music and Balkan nuances. His latest
album, ‘Unbound Forever’, has a rich and
progressive sound, with contributions
from artists from Holland, Belgium,
Germany and Bulgaria. Goro’s act of
blurring the lines between genres is
strongly influenced by his study of the
relationship between Indian music and
meditation, to which he adds from his
Bulgarian roots, themselves connected
to oriental rhythms.

НЕЙКО БОДУРОВ (ТРОМПЕТ/ЕФЕКТИ),
ЙОАНА РОБОВА (ЕЛЕКТРОНИКА),
ИВЕЛИНА ИВАНОВА (ВИДЕО)

NEYKO BODUROV (TRUMPET/EFFECTS),
YOANA ROBOVA (ELECTRONICS),
IVELINA IVANOVA (VIDEO)

Аудио-визуален концерт, резултат от
артистична резиденция в рамките на
RADAR’18. Нейко Бодуров е класически
тромпетист, но се чувства еднакво силен както в класиката, така и в
джаза. Йоана Робова е експериментален
електронен музикант, който се интересува не толкова от постигането на
кристален синтетичен звук, а по-скоро
от „помиряването“ на електроника с
природни звукови форми. Ивелина Иванова е мултидисциплинарен визуален
артист, работещ със смесена техника:
рисувана анимация, 2D и 3D дигитална
анимация, и филмов колаж.

This audio-visual concert is the product
of a creative residency as part of
RADAR’18. Neyko Bodurov is a classically
trained trumpeter who feels equally
confident playing both jazz and classical.
Yoana Robova is an experimental
electronic musician whose interest lies
not so much in reaching a crystally clear
synthetic sound, but rather in creating
an ‘alliance’ between experimental
electronics and natural sound forms.
Ivelina Ivanova is a multidisciplinary
visual artist, working within the field of
mixed media: painted animation, 2D and
3D animation, and cinematic collage art.

БОДУРОВ — ШОПОВ
24.1020:30

24.1022:00
MYTRIP

ДЖАЗ ПИАНО И ЕЛЕКТРОНИКА
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ
СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ 5 ЛВ

JAZZ PIANO & ELECTRONICS
CITY ART GALLERY (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN
STUDENTS & ELDERLY 5 BGN

ЕЛЕКТРОНИКА
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ
СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ 5 ЛВ

ELECTRONICS
CITY ART GALLERY (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN
STUDENTS & ELDERLY 5 BGN

ДИМИТЪР БОДУРОВ (ПИАНО И ЕЛЕКТРОНИКА), ИВАН ШОПОВ (ЕЛЕКТРОНИКА),
ЛОРА ШОПОВА (ВИДЕО)

DIMITAR BODUROV (PIANO AND
ELECTRONICS), IVAN SHOPOV
(ELECTRONICS), LORA SHOPOVA (VIDEO)

АНГЕЛ СИМИТЧИЕВ - MYTRIP
(ЕЛЕКТРОНИКА)

ANGEL SIMITCHIEV - MYTRIP
(ELECTRONICS)

Милион чупливи звуци се сблъскват
и отразяват невиждани светове в
Coalescence - първият съвместен албум
на джаз пианиста Димитър Бодуров и
електронния продуцент Иван Шопов.
Свободните импровизации, които
често се превръщат в комплексни
звукови текстури, правят музиката
емоционално богата и жанрово
неангажираща. Визуалният артист
Лора Шопова ще допълни този
впечатляващ аудио-визуален концерт
със специално заснетите под микроскоп
видеа на Венелина и Андрей Катански.

Million fragile pieces of sound collide
and mirror otherworldly dimensions in
Coalescence - the debut album of the
jazz pianist Dimitar Bodurov and the
electronic music producer Ivan Shopov.
The free improvisations, which often
result in complex sonic textures, make
the music emotionally rich and liberated
from notions of genre. The visual
artist Lora Shopova will complete this
impressive audio-visual concert using
specially filmed material by Venelina and
Andrey Katanski, who are specialized in
microscopic photography.

KEEPER e заглавието на новия албум
на продуцента на електронна музика
Ангел Симитчиев, чиято премиера
на живо ще се случи в рамките на
RADAR’20. Ембиънт-атмосферата
отново е налице, но музиката се
разпростира върху по-широк спектър
от настроения посредством мелодични
пасажи и пулсиращи, ритмични
лупове, които се преплитат в една
емоционално-комплексна и зряла
творба. Ангел е основател на лейбъла
АМЕК, както и саунд арт лектор към
НХА-София, а в момента и докторант
в Института за изследване на
изкуствата към БАН.

KEEPER is the title of Angel Simitchiev’s
new album, and the electronic music
producer’s participation in RADAR’20
will mark its live premiere. The ambient
aspect is still present, yet the music
encompasses a wider range of
sensations via lyrical parts and pulsating,
rhythmic loops, all of which become
intertwined in this emotionally-complex,
mature piece of creation. Angel is
the founder of AMEK label, as well as
a sound art lecturer at the National
Academy of Art - Sofia. He’s currently
a PhD student at the Institute of Art
Studies (part of the Bulgarian Academy
of Sciences).

25.1019:00
НИЩО НЯМА
ДА ТИ СЕ СЛУЧИ

25.1020:30
АРХИТЕКТУРА
НА ИЗЧЕЗВАНЕТО

ПОЕЗИЯ В ЗВУЦИ
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ
СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ 5 ЛВ

POETRY WITHIN SOUNDS
CITY ART GALLERY (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN
STUDENTS & ELDERLY 5 BGN

АУДИО-ВИЗУАЛЕН ПЪРФОРМАНС
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ
СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ 5 ЛВ

AUDIO-VISUAL PERFORMANCE
CITY ART GALLERY (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN
STUDENTS & ELDERLY 5 BGN

ИНА ДОБРЕВА (АКТРИСА),
СТОИМЕН СТОЯНОВ - NOCKTERN (МУЗИКА),
СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ (ТЕКСТ)

INA DOBREVA (ACTRESS),
STOIMEN STOYANOV - NOCKTERN (MUSIC),
SVETOSLAV TODOROV (TEXT)

ИСКРА ПРОДАНОВА (ДВИЖЕНИЕ),
ВИКТОР ПРОДАНОВ (ЗВУК),
СВЕТЛОЗАРА ХРИСТОВА (СЪТРУДНИК),
ПЕТКО ТАНЧЕВ (ВИДЕО)

ISKRA PRODANOVA (MOVEMENT),
VIKTOR PRODANOV (SOUND),
SVETLOZARA HRISTOVA (COLLABORATOR),
PETKO TANCHEV (VIDEO)

Експерименталната литература
и електронната музика са едно
в аудио сборника от кратки разкази
и поезия в проза “Нищо няма да ти
се случи”. Той обединява текстовете
на Светослав Тодоров, гласа на
актрисата Ина Добрева и музиката
на композитора Стоимен Стоянов
(Nocktern). Проектът, който събира
десет истории, посветени на
усещането за надвиснала опасност,
ще бъде премиерно представен
на живо в рамките на RADAR 2020
в специална сценична версия.

Experimental literature and electronic
music become one in the audiobook
‘Nothing is going to happen to you’, a
compilation of short stories and poetry
in prose. The performance is a meeting
point between Svetoslav Todorov’s
texts, Ina Dobreva’s voice and Stoimen
Stoyanov’s music compositions. The
project, which combines ten stories
dedicated to the feeling of a present
danger, will hold its premiere at
RADAR’20 in a specially produced live
version.

Аудио-визуален пърформанс, резултат от артистична резиденция
в рамките на RADAR’17. Бледи фигури
сред ярки нощни пейзажи, сънувания,
които дават израз на вътрешните
светове, разминавания и повторения,
които елегантно ни намигат. Мимолетността на мига, която, въпреки
крехкостта си, създава чувство за
завършеност. Звук, визуализации,
словесни фрагменти и движенията
на едно човешкото тяло в захват със
случайността и играта на времето.

An audio-visual performance, product of
a creative residency as part of RADAR’17.
Pale figures amongst bright evening
landscapes; dreams, expressing inner
worlds; missing-outs and repetitions
that gracefully greet us. The brevity of
the moment which, despite its fragility,
evokes a feeling of completeness. Sound,
visuals, fragments of spoken word and
movements of a human body, all connect
with time’s game of coincidences.

24.1016:00
СЪВРЕМЕННО
ИЗКУСТВО, ЗВУК
И ТЕХНОЛОГИЯ

xDEx
25.1022:00

ЕЛЕКТРОНИКА
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ
СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ 5 ЛВ

ELECTRONICS
CITY ART GALLERY (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN
STUDENTS & ELDERLY 5 BGN

ВИКТОР ПРОДАНОВ - XDEX (ЕЛЕКТРОНИКА)

VIKTOR PRODANOV - XDEX (ELECTRONICS)

xDEx е наименованието на проекта
на Виктор Проданов, както и негов
сценичен псевдоним, а Panta Rhei
е неговият дебютен албум. Неизбежното влияние на ускоряващия се
разпад на социума, отчуждаващите
процеси в резултат от глобализацията, както и налагането на едно
нездраво общо мислене провокират
вдъхновения циничен отклик на
артиста. Проектът съчетава в
себе си както мисловните процеси,
така и страстта на Виктор към DIY
дигитални и аналогови електроники,
силно въздействащи на звука му.

xDEx is the project and the main stage
name of Victor Prodanov and Panta
Rhei is his debut album. Lately, the
constant accelerating societal decay and
de-stricturation, the alienating aspects
of the globalisation processes and the
so called “common thought” became, by
their unavoidability and omnipresence,
a field of inspiration and cynicism for
this project. Together with his vision,
you will witness Victor‘s long standing
fascination with DIY digital and analog
electronics which has put out a solid
emprint over his sound.

ЛЕКЦИЯ НА ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА
И РАДОСЛАВ МЕХАНДЖИЙСКИ ОТ
ПЛАТФОРМАТА “ART & CULTURE TODAY”
СОЦИАЛНАТА ЧАЙНА (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ

LECTURE BY TEODORA KONSTANTINOVA
AND RADOSLAV MEHANDZHIYSKI FROM
‘ART & CULTURE TODAY’
THE SOCIAL TEAHOUSE (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN

Чрез съвременни произведения ще
говорим за най-любопитните идеи,
свързани с проникването на технологията в живота ни, както и за възможните сценарии, разкриващи технологичното бъдеще на човека. Очакват ви
изключително разнообразни примери
– от концептуални произведения, през
дигитално изкуство, аудиовизуални
инсталации и пърформанси до съвременен танц – разказът ще е наситен със
запомнящи се образи и видео материали, а в отделни моменти ще акцентираме и върху най-актуални технологични
открития, които са способни изцяло
да преобърнат представите ни за
възможно и невъзможно.

Inspired by the work of contemporary
creators, wider discussions will be held
in regards to most curious cases of
technology’s influence on our lives, as
well as to possible scenarios of human’s
technological future. You can expect a
diversity of examples: from conceptual
artworks, through digital art, audiovisual installations and performances,
all the way to contemporary dance. The
lecture will be full of memorable images
and video materials, and at times it will
also contain information on the latest
technological discoveries, able to turn
our views on what’s possible, and what
isn’t, upside down.

25.1016:00
САУНД ДИЗАЙН

РАБОТИЛНИЦА С ИВАН ШОПОВ
СОЦИАЛНАТА ЧАЙНА (ЗАЛА)
РЕДОВЕН БИЛЕТ 10 ЛВ

WORKSHOP WITH IVAN SHOPOV
THE SOCIAL TEAHOUSE (MAIN HALL)
REGULAR TICKET 10 BGN

Иван Шопов е преподавател по дигитален и аналогов саунд дизайн към
магистърската програма “Дигитални
изкуства” в НХА. Той обича да споделя
дългогодишния си опит в създаването
на електронна музика с начинаещи и
напреднали в тази сфера. Води лекции
и в “Sound Ninja” академия, обучавайки
групи в 4 поредни курса за начинаещи.
Софтуерите, които използва за своите
лекции, са Ableton Live, NI Reaktor и
MaxForLive. Иван работи и като бета
тестър (beta tester) за софтуерната
компания Ableton Live, като често
негови идеи биват имплементирани
в световно известния музикален
софтуер.

Ivan Shopov is a lecturer at the
National Academy of Art - Sofia,
as part of the Master’s programme
‘Digital Arts’. He shares his passion and
long standing experience in creating
electronic music with both beginners
and intermediate level students.
He holds lectures at ‘Sound Ninja’
academy to beginners’ groups in four
consecutive courses. In the lectures
he uses various software programs
such as Ableton Live, NI Reaktor and
MaxForLive. Ivan also works as beta
tester for Ableton Live where many of
his original ideas become implemented.

Специални благодарности на нашите
партньори и спонсори, без които
RADAR FESTIVAL BEYOND MUSIC 2020
нямаше да бъде възможен.
Фестивалът благодари и на своите
индивидуални дарители и приятели, които
пожелаха да запазят анонимност.
И вие може да подкрепите съществуването
на нашите организация и дейност, като
станете покровител на фестивала
в дарителската платформа Патреон:
www.patreon.com/radarfestival
За повече информация, пишете ни на
radar-festival@mail.com

Special thanks to our partners
and sponsors, without whom
RADAR FESTIVAL BEYOND MUSIC 2020
would not have come true.
The festival also gives thanks to the individual
benefactors and friends who preferred to
remain anonymous.
You too can become a supporter of
our organisation and activities via our
festival page on Patreon:
www.patreon.com/radarfestival
To receive further information,
don’t hesitate to contact us on
radar-festival@mail.com

