
Покана за участие в уъркшопите на DA Fest 2013 

 
Международният фестивал за дигитални изкуства DA Fest обявява покана за участие в трите уъркшопа 

на фестивала през 2013г. 
 
Студенти и професионални млади артисти могат да кандидатстват за участие в следните уъркшопи: 
 

• Едисон – Звук. Светлина. Пространство, водещи: Сибин Василев и Фабиан Блайш 
(България/Германия), 10-14.09.2013, 13:00-18:00,  Ателие 1 

• Въведение към визуално кодиране, водещ: Роб Фишър (Германия), 11-12.09.2013, 13:00-
18:00,  Ателие 60 
 

• 10-то чувство, Биофизична музика, водещ: Марко Донарума (Италия/ Великобритания), 12-
14.09.2013, 14:00-18:00,  Ателие 54 

 
Кратко описание на всеки уъркшоп може да намерите в  http://2013.da-fest.bg/bg/site/workshops/category-
go/3 
 
Повечето от уъркшопите предлагат 12 места за участници, като 6 от тях са приоритетни за студенти и 
дипломанти на НХА. Останалите места ще бъдат разпределени между другите кандидати. Изключение 
прави уъркшопа X sense - Биофизична музика на Марко Донарума, чийто места за участие са ограничени 
до 8 човека. В този случай, 4 от местата са за студенти от НХА, а другите 4 – за други участници. 
 
Работният език на всички уъркшопи е английски. 
 
За да кандидатствате за участие в един от уъркшопитe на DA Fest, попълнете формуляра в уеб сайта на 
фестивала http://2013.da-fest.bg/bg/application-go/ 
 
Кандидатите трябва да представят своя кратка биография и мотивация за участие в съответния уъркшоп.  

 
Специфичните изисквания към кандидатите са посочени в описанието на конкретния уъркшоп. 

 
Участието във всички уъркшопи в безплатно. 
 
Краен срок за кандидатстване: 6 септември 2013г. 
Одобрените участници ще бъдат известени до 9 септември 2013г. 
Ако имате въпроси относно кандидатстването, пишете ни на адрес: da_fest@nha.bg 
 
За DA Fest 
Международният фестивал за дигитални изкуства DA Fest се организира от Националната художествена 
академия в София.  
Програмата на фестивала включва изложба, пърформанси, филмови прожекции, уъркшопи и 
презентации, които представят съвременни артистични тенденции, изследвания и технологии, като 
същевременно показват важни постижения в развитието на дигитални изкуства. 
Всички събития се провеждат в централната сграда на Академията на ул. Шипка 1 от 10 до 14 септември 
2013. Повече информация на: www.da-fest.bg  
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