
 
 
 
СПЕЦИАЛНИ ОНЛАЙН СЪБИТИЯ НА ЖИВО ОТ СТУДИО ДОКУМЕНТАЛ / SPECIAL 

ONLINE EVENTS LIVE FROM STUDIO DOCUMENTAL 
 
  

ПРОГРАМА / PROGRAMME 
 
 
*следете онлайн за допълнителни събития и гости / follow us online for live updates 
on additional events and guests 
 
Всички събития ще бъдат достъпни за целия свят и излъчвани на живо от Зуум 
(линкът ще бъде достъпен в нашата Фейсбук страница @sofiadocumental и тези на 
нашите партньори) / All events will be available worldwide and streamed live on Zoom (link 
available on the events‘ pages in Facebook at @sofiadocumental and at the FB pages of our 
partners) 
 
 
10-ти декември (четвъртък) / 10th December (Thursday)  
18:00 ч. Промоционална онлайн прожекция на швейцарско-мексиканската копродукция        
„Радиомълчание” (прожекция подкрепена от Швейцарското посолство в България) 
19:30 ч. Среща с режисьорката на филма Хулиана Фанхул   
20:00 ч. Дискусия, модерирана от Ирина Недева от Асоциацията на европейските           
журналисти, със специални гости журналистите Силвия Великова, Росен Босев и          
Полина Паунова  
ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ  
 
6:00 p.m. Opening with the Mexican-Swiss production Radio Silence, promotional online           
screening 
7:30 p.m. Q&A with the director Juliana Fanjul 
8:00 p.m. Discussion moderated by Irina Nedeva (Association of European Journalists), with            
special guests the journalists Silvia Belikova, Rosen Bosev and Polina Paunova 
OPENING EVENT 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-ти декември  / 11th December 
18:00 ч.  Прожекция на филма „Процесът „Олег Сенцов”“ 
19:30 ч. Дискусия с режисьора на филма Асколд Куров, режисьора Явор Гърдев и             
беларуския режисьор и член на опозиционното движение Андрей Курейчик. Темата на           
дискусията ще бъде свободата на мисълта в киното и ролята на изкуството в защита              
на демократичните ценности. Събитието се организира съвместно с Бюрото за връзка           
на Европейския парламент в България. 
Събитие, посветено на наградата на Европейския парламент за свобода на          
мисълта „Сахаров” (тази година наградата се присъжда на беларуската опозиция) 
 
 
6:00 p.m. Screening of “The Trial”  
7:30 p.m. Discussion with the director of the film Askold Kurov, the Bulgarian director Javor               
Gardev and the Belarussian director and member of the opposition movement Andrey            
Kureichik. The topic of the discussion will be freedom of thought in cinema and its role in                 
defending democratic values. The event is organised together with the European Parliament            
Liaison Office in Bulgaria.  
Special event dedicated to the European Parliament's Sakharov Prize for Freedom of            
Thought (this year’s laureate is the democratic opposition in Belarus), the screening will             
present a former “Sakharov” winner, Oleg Sentsov. 
 
 
 
12-ти декември (събота) / 12th December (Saturday) 
16:00 ч. Дискусия по повод филма “Женско удоволствие” със Светла Баева и Рая             
Раева, авторки на илюстрирана книга за сексуално образование за момичета. 
 
4:00 p.m. Discussion on the “Female Pleasure” with Svetla Baeva and Raya Raeva, authors              
of an illustrated book on sexual health for girls. 
 
 
12-ти декември (събота) / 12th December (Saturday)  
20:00 ч. Среща с българския екип, който бе част от „Право на помилване”, филмът              
който спечели ДокЛайпциг през 2019 г. Сценаристът Георги Тенев и редакторът           
Калина Гарелова от екипа на филма в разговор за престъплението и наказанието и             
пътя към изкуплението и и как се завършва филм след тежката загуба на режисьора              
по време на снимките. Kъм тях ще се присъедини и специален гост - отец Николай               
Георгиев, ставрофорен иконом и капелан на затворническите параклиси в България. 
 
8:00 p.m. Q&A with the Bulgarian team part of the film crew of “Exemplary Behaviour”, the                
big winner at DokLeipzig 2019. The screenwriter Georgi Tenev and script editor Kalina             
Garelova will talk about crime, punishment and the way to redemption in addition to              
describing their experience on finishing a film whose director tragically passed away during             
filming. The event will be joined by a special guest, father Nikolay Georgiev, staurophore              
janitor and chaplain of the prison chapels in Bulgaria. 
 
 
13-ти декември (неделя) / 13th December (Sunday)  
16:00 ч. Дискусия с режисьора на филма „Море от сенки” Рихард Ладкани. Ладкани             
създава филми, които алармират обществото за промените в климата и трагичните           

https://www.imdb.com/title/tt11102814/?ref_=fn_al_tt_4


последствия върху природата, предизвикани от човешката дейност. Към Ладкани ще          
се присъедини неговият австрийски продуцент Волфганг Кьоплер, а дискусията ще          
бъде модерирана от Милена Филчева, Маркетинг директор Балкани, Дъ Уолт Дисни           
Къмпани България. Събитието се организира съвместно с National Geographic         
България 
 
4:00 p.m. Q&A with the director of “Sea of Shadows” Richard Ladkani, a National              
Geographic Documentary Films production. Ladkani creates films, which alarm societies          
worldwide about climate change and the tragic consequences for nature provoked by            
harming human activity. Ladkani will join us together with his producer Wolgang Koepler, the              
discussion will be moderated by Milena Filcheva, Marketing Director Balkans, The Walt            
Disney Company Bulgaria. The event is organised in collaboration with National Geographic            
Bulgaria. 
 
 
На 14-ти декември (понеделник) / 14th December (Monday)  
18:30 ч. Онлайн среща с продуцента на филма „Навални в опозиция”, Симоне Бауман,             
която ще разкаже за трагичната смърт на режисьора, който е убит по време на              
снимките на следващия си филм, докато разследва дейността на руски наемници в            
Африка. Бауман ще разкаже за отговорностите и предизвикателствата пред         
продуцентите, които подкрепят правенето на смело политическо документално кино. 
 
6:30 p.m. Q&A with “The Russian Opposition” producer Simone Baumann, who will talk             
about the tragic death of the director during the shooting of his next project, a film about the                  
activities of Russian mercenaries in Africa. Baumann will share her experience on the             
responsibilities and challenges which producers face when they support brave and political            
documentary filmmaking. 
 
На 14-ти декември (понеделник) / 14th December (Monday)  
19:30 ч. Онлайн с режисьорката на филма “Докторке, отивам в гроба”, Николина Барич 
7:30 p.m. Q&A with the director of the film “Doctor, I am going to my grave”, Nikolina Barić 
 
 
 
15-ти декември (вторник) / 15th December (Tuesday)  
19:00 ч. Онлайн среща с Аурелия Рувие и Шеймъс Хейли, режисьори на филма             
„Банкси, най-търсеният“ 
7:00 p.m. Q&A with Aurelia Rouvie and Seamus Haley, directors of “Banksy Most Wanted” 
 
 
16-ти декември (сряда) / 16th December (Wednesday) 
19:30 ч. Онлайн среща с режисьора на „Българска мечта“ - Сърджан Шаренац 
7:30 p.m. Q&A with the director of the film “Bulgarian dream”, Srđan Šarenac 
 
 
 
17-ти декември (четвъртък) / 17th December (Thursday) 
19:00 ч. Дискусия с Лилия Драгоева, фондация „Билитис“ и 



Симеон Василев, фондация ГЛАС по повод филма „Омъжи се за мен, въпреки това”.              
Лили и Симеон ще коментират филма от българска гледна точка и ще споделят своя              
опит относно отношенията между сексуалната ориентация, религията и общественото         
мнение. Събитието е част от Sofia LGBTI Community Fest 2020 (7-19 декември),            
организиран от „Билитис“. 
 
7:00 p.m. Discussion with Lilia Dragoeva, Bilitis Foundation and Simeon Vassilev, GLAS            
Foundation about the film “Marry Me, However”. Lilly and Simeon will talk about the film from                
a Bulgarian perspective and will share their knowledge and experience on the relation             
between sexual orientation, religion and the public opinion on this topic. The event is part of                
Sofia LGBTI Community Fest 2020 (7-19 Dec) organised by Bilitis.  
 
18-ти декември (петък) / 18th December (Friday)  
18:00 Закриващ филм с ексклузивна и единствена в програмата онлайн          
прожекция на номинирания за Оскар документален филм „RBG” посветен на Рут           
Гинсбърг, легендарният съдия във Върховния съд на САЩ и нейния живот.  
20:00 ч. Онлайн среща с режисьорите на филма Бетси Уест и Джули Коен, последвана              
от дискусия със специален гост: Здравка Калайджиева, правозащитник и бивш съдия           
в Европейския съд по правата на човека в Страсбург  
 
6:00 p.m. Closing film with exclusive and unique in the programme online screening             
of the Oscar-nominated documentary “RBG” dedicated to Ruth Ginsburg, the legendary           
judge of the Supreme Court of the United States.  
8:00 p.m. Online Q&A with the film’s directors Betsy West and Julie Cohen followed by a                
discussion with a special guest: Zdravka Kalaidzhieva, lawyer and former judge at the             
European Court of Human Rights 
 

 
 
 
12-ти декември (събота) УЪРКШОП С АСКОЛД КУРОВ / 12th         
December (Saturday) WORKSHOP WITH ASKOLD KUROV 
 
С помощта на Национален фонд „Култура“ фестивалът организира майсторски клас за           
млади документалисти с проекти, които засягат свободата на словото. Майсторският          
клас ще се води от режисьора Асколд Куров, автор на многократно наградения            
“Процесът „Олег Сенцов”“ (Премиера на Берлинале).  
Уъркшопът е с ограничен достъп за избрани участници с проекти от Югоизточна            
Европа.  
 
With the support of the National Culture Fund, the festival organises a masterclass and              
workshop for young documentary filmmakers concerning the issue of freedom of speech.            
The masterclass will be led by the director of the worldwide recognised film “The Trial Oleg                
Sentsov” (Premiere at Berlinale), Askold Kurov. Askold is also the director of the critically              
acclaimed “Leninland” and “Children-404”. His work focuses on human rights’ issues and            
social conflicts in contemporary Russia. 
The workshop is for pre-selected participants with projects from Southeast Europe. 
 
 



 
 

 
 

СЛЕДЕТЕ WWW.DOCUMENTAL.BG, INSTAGRAM и FACEBOOK (@sofiadocumental) 
ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪБИТИЯ В ПРОГРАМАТА 

 
FOLLOW US AT WWW.DOCUMENTAL.BG, INSTAGRAM & FACEBOOK 

(@sofiadocumental) for updates on more events in the programme 
 
 
 
 

Фестивалът се организира от Балкански Документален Център и Фондация 
Конрад Аденауер в официално партньорство с Чешки център / Чешко посолство в 

България и с подкрепата на Национален фонд “Култура”; Столична община; 
Бюрото за връзка с Европейския парламент в България; Австрийско посолство в 

България; Немско посолство в България; Швейцарско посолство в България; Чешко 
посолство в България 

 
 

The festival is co-organised by the Balkan Documentary center together with Konrad 
Adenauer Foundation in official partnership with the Czech Center / Czech Embassy in 

Bulgaria with the support of the European parliament Liaison Office in Bulgaria; the National 
Culture Fund; Sofia Municipality; the Swiss Embassy in Bulgaria, the Austrian Embassy in 

Bulgaria and the German Embassy in Bulgaria. 

http://www.documental.bg/
http://www.documental.bf/

