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За Фестивала
Когато луната изгрее, светлините на LUNAR ще бъдат включени, за да дадат
нов облик на едни от най-красивите сгради и забележителности в София, а
централни градски площади и паркове ще станат дом на високотехнологични
светлинни инсталации.
Фестивалът за светлинно изкуство LUNAR ще се състои за първи път в София, в
рамките на четири вечери - между 6 и 9 май 2022 г., между 20:30 - 00:00 часа, като
преобрази сърцето на града в огромна галерия под открито небе. Български
и чуждестранни артисти ще разкажат истории, провокират въображението и
изненадат публиката, чрез своето завладяващо светлинно изкуство.
Организатор на събитието е българското студио за визуални ефекти MP-STUDIO,
в партньорство с един от най-известните светлинни фестивали в света Festival of
Lights International Productions GmbH. Фестивалът ще се проведе с подкрепата
на Европейския парламент в България, представителството на Европейската
комисия в България, Столична община и под патронажа на председателя на
Столичния общински съвет Георги Георгиев.
Достъпът до всички произведения, част от фестивала, е свободен.

About the Festival
When the moon rises in the night sky, the lights of LUNAR will be turned on and will
give a new appearance to some of the most beautiful buildings and monuments in
Sofia. Central squares and parks will become home to high tech light installations.
LUNAR Festival of Lights will be held for the first time in Sofia, in the four evenings
between 6-9 May, 2022, from 20:30 to 00:00 p.m and will transform the city center
into a huge open-air art gallery. Bulgarian and international artists will tell stories,
provoke the imagination and surprise the audience through their magnificent light
art.
The event is organized by the Bulgarian visual effects studio MP-STUDIO in partnership with one of the most popular light festivals in the world Festival of Lights
International Productions GmbH. The festival will be held with the support of the
European Parliament in Bulgaria, the Representation of the European Commission
in Bulgaria, Sofia Municipality, and under the patronage of the Chairman of the
Sofia Municipal Council Georgi Georgiev.
Access to all artworks, part of the festival’s program is free of charge.

Festival of Lights
Festival of Lights е един от най-известните фестивали за светлинно изкуство в света.
Организира се за първи път в Берлин през 2005 г. и за осемнадесетте години на
своето съществуване в рамките на фестивала са преобразени стотици сгради,
забележителности, улици и площади в германската столица и в множество градове
по света.
Съвместно с артисти, дизайнери и креативни екипи от различни страни, Festival
of Lights предава послания и създава нестандартни възможности за интеракция и
ангажиране на своите посетители.

Festival of Lights is one of the best known light art festivals in the world. It is organized for the first time in Berlin in 2005 and for the 18 years from its existence it has
transformed hundreds of landmarks, monuments, buildings, streets and squares in the
German capital and many cities all over the world.
Together with artists, designers and creative teams from different continents Festival
of Lights conveys messages and creates outstanding opportunities for interaction and
engagement with its visitors.

Скъпи посетители,
Щастливи сме, че тази пролет имаме възможност да ви срещнем с една дълго
бленувана мечта - първия Фестивал на светлините LUNAR в София.
LUNAR се случва в предизвикателни времена за всички ни, но той е израз на
нашата вяра, че по-добрите и светли мигове тепърва ни предстоят. Ние, артистите,
създали творбите, които ще видите съвсем скоро, се обединяваме и чрез силата
на изкуството ще отправим своето послание за по-добро утре.
В дните на фестивала ще видите творбите на талантливи артисти от Австралия,
Германия, Индия, Испания, Франция, Швеция, и най-вече - от България. Потопете
се в пъстра нощна София и бъдете отворени да срещнете различни форми на
светлинно изкуство и да бъдете изненадани.
Заедно с нашите съмишленици, творци и партньори, подбрахме за вас места,
теми и видове светлинни творби, които да разгърнат възможностите и покажат
многообразието и силата на този вид изкуство.
Надяваме се, че миговете ви в нощна София през тези четири вечери ще бъдат
вдъхновяващи и незабравими и че тепърва ще можем да ви подаряваме още
такива моменти и по време на следващите издания на LUNAR.
Тук е момента да благодарим на нашите партньори Festival of Lights International,
както и на всички наши съмишленици, за които ще можете да научите повече в
следващите страници - за огромното желание и страст да реализираме събитието
в София за първи път.
Този фестивал нямаше да бъде възможен, ако не беше безрезервната подкрепа
на Европейския парламент в България, представителството на Европейската
комисия в България, Столична община и патронажа на г-н Георги Георгиев,
председател на Столичния общински съвет.
Марин Петков,
основател на MP-STUDIO и арт директор на Festival of Lights International
Productions GmbH

Dear visitors,
We are happy that this spring we will have the opportunity to meet you with a
long-awaited dream - the first LUNAR Festival of Lights in Sofia.
LUNAR is happening in challenging times for all of us, but it is an expression of our
belief that better and brighter moments are yet to come. We, the artists who created
the artworks that you will see very soon, unite and through the power of art will send
our message for a better tomorrow.
During the festival, you will see the artworks of talented artists from Australia, Germany, India, Spain, France, Sweden, and most of all - from Bulgaria. Immerse yourself in
the colorful Sofia by night and be open to exploring different forms of light art and
being surprised.
Together with artists and partners, we have selected for you places, themes and
types of light artworks that will unfold the possibilities and show the diversity and power of this type of art.
We hope that your moments in night Sofia during these four evenings will be inspirational and unforgettable and that we will be able to give you more such moments
during the next editions of LUNAR.
This is the moment to thank our partner Festival of Lights International, as well as all our
supporters, about whom you will be able to learn more in the following pages - for the
great desire and passion to realize this event in Sofia for the first time.
This festival would not have been possible without the unconditional support of the
European Parliament in Bulgaria, the Representation of the European Commission in
Bulgaria, Sofia Municipality, and the patronage of Mr. Georgi Georgiev, Chairman of
the Sofia Municipal Council.
Marin Petkov,
Founder, MP-STUDIO and Art Director, Festival of Lights International
Productions GmbH
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Imagine, National Gallery “Kvadrat 500”
Wildlife Depends on Our Habits, National Library
“St. St. Cyril and Methodius”
divARTsity, Hyatt Regency Sofia
To Give Light, №17 Moskovska Str.
CyberFlo, Royal Garden
SubAtom, Royal Garden
We Shine Together, National Theater “Ivan Vazov”
Moon Night, fountain before
National Theater “Ivan Vazov”
Magic Forest, City Garden
Atelier Light-Painting, City Garden
Infinitum, Bulgaria Square
Glowing Heart, Bulgaria Square
eXperience, National Palace of Culture

пл. “България”

анс
ен”

9
10

оф Н

3
4
5
6
7
8

рить

2

“Представи си”, Национална галерия
“Квадрат 500”
“Дивата природа зависи от нашите навици”,
Национална библиотека
“Св. св. Кирил и Методий”
divARTsity, Hyatt Regency Sofia
“Да дариш светлина”, ул. “Московска” №17
CyberFlo, Царска градина
SubAtom, Царска градина
“Сияем заедно”, Народен театър “Иван Вазов”
“Лунна нощ”, фонтан пред
Народен театър “Иван Вазов”
“Магическа гора”, Градска градина
Ателие: “Рисуване със светлина”, Градска
градина
Infinitum, пл. “България”
Glowing Heart, пл. “България”
eXperience, Национален
дворец на културата
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Представи си
Автор: MP-STUDIO
видео мапинг шоу / Национална галерия “Квадрат 500”, пл. “Св. Александър Невски”
Творбата е представена от Европейския парламент и представителството на
Европейската комисия в България
“Представи си” е вълнуващ разказ за гласовете, които живеят във всеки от нас и
предопределят житейските ни решения.
В Европейската година на младежта, утвърждаването на реалност, в която на почит
са човешкото достойнство, демокрацията и върховенството на закона, и която се
гради на равни права между хората и свобода на словото, е въпрос на избор.
Избор, който правим всеки ден.
Отбелязването на Деня на Европа през 2022 г., повече от всякога, цели да утвърди
мира на стария континент като неотменна ценност.

Imagine
Artist: MP-STUDIO
video mapping show / National Gallery “Kvadrat 500”, St. Aleкsander Nevski Square

Artwork is presented by European Parliament in Bulgaria and the Representation of
the European Commission in Bulgaria
“Imagine” is an exciting story about the voices that live in each of us and predetermine our life decisions.
In the European Year of Youth еstablishing a reality that respects human dignity,
democracy and the rule of law and which is built on equal rights and freedom of
speech, is a matter of choice.
A choice that we make every day.
The celebration of Europe Day in 2022, more than ever aims to affirm the peace in the
old continent as an integral value.

Д ивата природа зависи от нашите навици
Автор: MP-STUDIO
видео мапинг шоу / Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”,
бул. “Васил Левски” № 88
Творбата е представена от Mastercard® и Банка ДСК
Красотата на природата и уникалността на растителните и животински видове
запленява, но и носи важно послание - многообразието на планетата не е вечно.
От дълбоките води на океана, през Саваната, до далечните тропически гори,
погледът на зрителите преминава през едни от най-красивите животински видове,
които може да не съществуват, дори преди да изтече срокът на валидност на една
банкова карта.
Животинските видове са поставени на карта. Само заедно хората могат да
помогнат за спасяването им.

Wildlife Depends on Our Habits
Artist: MP-STUDIO
video mapping show / National Library “St. St. Cyril and Methodius”,

№ 88 Vasil Levski Blvd.
Artwork is presented by Mastercard® and DSK Bank
The beauty of nature and the uniqueness of plant and animal species captivates, but
also carries an important message - the diversity of our planet is not eternal.
From the deep waters of the ocean, through the Savannah, to the faraway rainforests, the viewer’s gaze passes through some of the most beautiful animal species that
may not exist, even before the expiration of a bank card.
Animal species are at stake. Only together humans can support their conservation.

divARTsity
Автор: Nick Azidis (Австралия), MP-STUDIO (България), Knownsense Studios (Индия),
Thierry Noir (Франция)
статична проекция / Hyatt Regency Sofia, пл. “Васил Левски”
Творбата е представена от Hyatt Regency Sofia
Многообразието на култури, история, традиции, обичаи и гледни точки прави света
вълнуващ и неповторим. Това многообразие се среща и преплита чрез хората и
миговете, които споделят заедно.
Сградата се превръща в портал към различни култури, в който артисти от четири
държави обединяват своето изкуство, за да отдадат почит на някои от найспециалните елементи и символи, вдъхновяващи живота им. Тяхното послание за
силата на това да бъдеш различен е празненство на човешкото любопитство и
откривателски дух.

divARTsity
Artist: Nick Azidis (Australia), MP-STUDIO (Bulgaria), Knownsense Studios (India),
Thierry Noir (France)
static projection / Hyatt Regency Sofia, Vasil Levski Square
Artwork is presented by Hyatt Regency Sofia
The diversity of cultures, history, traditions, customs and points of view makes the
world exciting and unique. This diversity meets and interweaves through the people
and the moments they share together.
The building becomes a gate to various cultures, in which artists from four countries
unite their art to pay tribute to some of the most special elements and symbols that
inspire their lives. Their message for the power of being different is a celebration of the
human curiosity and explorer’s spirit.

Да дариш светлина
Автор: Jah One
статична проекция / ул. “Московска” №17

Творбата е представена от Astellas
Всички ние сме създадени от звезден прах.
Милиони години по-късно продължаваме да светим в стремежа си да сме полезни
на ближния. А светлината е изградена от фотоните на добротата и грижата. Къде
живее светлината, как може да бъде споделена и защо само заедно придобиваме
смисъл, ни разкрива българският графити артист Jah One чрез поредица от творби.
Визуалният разказ насочва погледа на публиката към надеждата за нов живот,
благодарение на повишаването на информираността за донорството и
трансплантациите в България.

To Give Light
Artist: Jah One
static projection / № 17 Moskovska Str.

Artwork is presented by Astellas
We are all made of stardust.
Millions of years later, we continue to shine in our quest to be useful to the others. And
light is made up of the photons of kindness and care. Where the light lives, how it can
be shared, and why we only have meaning together - a series of artworks, created by
the Bulgarian graffiti artist Jah One reveals the answers to these questions.
The visual story directs the audience’s attention to the hope for a new life, thanks to
raising awareness about donation and transplantations in Bulgaria.

CyberFlo
Автор: MP-STUDIO
светлинна инсталация / Царска градина, откъм ул. “Московска”

Творбата е представена от bTV Media Group.
Приказна градина посреща публиката и я отвежда в свят на преобразяващи се
цветя, които провокират въображението й. Със своя постоянно променящ се
футуристичен облик, седемте основни елемента на творбата придават нова,
фантастична атмосфера на средата, в която се намират.
Холограмната светлинна инсталация вдъхва надежда и е носител на посланието
за позитивна промяна. Тя насочва вниманието на посетителите към красотата на
природата и вплита послания за нейното бъдеще.
Инсталацията е вдъхновена от социално отговорния проект “Добрият пример”,
на bTV Media Group, който залага на силата на личната отговорност и активно
участие в каузи и доброволчески акции.
Всеки човек може да даде добър пример, а с него - да подпомогне опазването на
околната среда.

CyberFlo
Artist: MP-STUDIO
light installation / Royal Garden, the side of Moskovska Str.
Artwork is presented by bTV Media Group.
Fairytale garden welcomes the audience and leads it to a world of transforming flowers, which provoke its imagination. With their constantly changing appearance, the
seven main elements of the artwork give a new, fantastic atmosphere to the environment in which they are positioned.
The holographic light installation inspires hope and carries the message of positive
change. It draws visitors’ attention to the beauty of nature and incorporates messages about its future.
The installation is inspired by the socially responsible project “The Good Example”
by bTV Media Group, which relies on the power of personal responsibility and active
participation in causes and volunteer activities.
Everyone can give a good example, and with it
- to help protection of the environment.

SubAtom
Автор: MP-STUDIO
светлинна инсталация / Царска градина, откъм ул. “Московска”

Творбата е представена от Електрохолд
Атомът, състоящ се от хиляди частици, отправя своето послание към вселената.
С нулева гравитация, той разпръсква своята енергия, за да създаде динамичен
вихър от образи.
Частиците се движат, преобразуват енергия, търсят форми и разкриват нови
светове. Природното и технологичното се разгръщат, за да покажат своята
симбиоза и да разпръснат своите блестящи елементи към бъдещето.

SubAtom
Artist: MP-STUDIO
light installation / Royal Garden, the side of Moskovska Str.
Artwork is presented by Electrohold
The atom, consisting thousands of particles, sends its message to the universe. With
zero gravity, it disseminates its energy to create a dynamic whirl of images.
Particles move, convert energy, search for shapes and discover new worlds. Natural
and technological are unfolding to show their symbiosis and to disperse their shining
elements to the future.

Сияем Заедно
Автори: Elektrick.me, MP-STUDIO, Петко Танчев, Poliforma, Розалина Буркова,
Studio Phormatik.
статична проекция / Народен театър “Иван Вазов”, ул. “Дякон Игнатий” №5
Творбата е представена от Столична община
Светлинни творби на шест български артисти и студия, споделят многообразието
на светлинното изкуство. Събрани за първи път на едно място, те имат силата да
покажат своите творби, които променят нощта.
„Щастливи сме, че именно светлинната инсталация, реализирана с подкрепата
на Столична община обединява талантливите български автори, които творят в
сферата на този вид изкуства. За нас е важно да покажем силата на това да
бъдем заедно и се надяваме, че това послание ще вдъхнови жителите и гостите
на столицата.”
Георги Георгиев, председател на Столичен общински съвет и патрон на LUNAR

We Shine Together
Artists: Elektrick.me, MP-STUDIO, Petko Tanchev, Poliforma, Rozalina Burkova,
Studio Phormatik.
static projection / National Theater “Ivan Vazov”, № 5 Dyakon Ignatiy Str.
Artwork is presented by Sofia Municipality
Light artworks by six Bulgarian artists and studios, share the diversity of light art. United
for the first time in one place, they have the power to show their art, which transforms
the night.
“We are happy that the light installation, realized with the support of Sofia Municipality, unites the talented Bulgarian authors who work in this arts area. It is important for
us to show the strength of being together and we hope that this message will inspire
the residents and guests of the capital.”
Georgi Georgiev, Chairman Sofia Municipal Council and patron of LUNAR .

Лунна нощ
Автор: MP-STUDIO
светлинна инсталация / Градска градина, фонтан пред Народен театър “Иван Вазов”

Появата на луната озарява нощите със своята красота. Нейната светлина на
фона на свечеряващото се небе е сигнал за всички артисти, създаващи светлинно
изкуство, че е време то също да се появи по нощните улици и забележителности.
Плаващата светлинна инсталация символизира концепцията на фестивала на
светлините LUNAR да обединява артисти, прави съвременното светлинно изкуство
достъпно и вдъхновява публиката да се наслади на нощта по нов начин - като се
остави да бъде изненадана от това фантастично изкуство.

Moon Night
Artist: MP-STUDIO
light installation / City Garden, fountain in front of National Theater “Ivan Vazov”
The moon shines the nights with its beauty. Its light before the dark sky is a signal for all
light artists that it is time for their art to appear on the night streets and monuments.
The floating light installation symbolizes LUNAR festival’s concept to unite artists, make
contemporary light art accessible and inspire the audience to enjoy the night in a
new way - by letting themselves be surprised by this fantastic art.

Магическа гора
Автор: Joker Media Rental
светлинна инсталация / Градска градина, откъм ул. “Дякон Игнатий”
Творбата е представена от Joker Media Rental
Природните форми се променят под цветните лъчи, а сенките придобиват нова
дълбочина.
Сетивата се събуждат, силуетите провокират търсене, а въображението е
оставено да се развихри в магическия порив на нощта.

Magic Forest
Artist: Joker Media Rental
light installation / City Garden, the side of Dyakon Ignatiy Str.
Artwork is presented by Joker Media Rental
Natural shapes change under the colored rays, and the shadows gain new depth.
The senses awaken, the silhouettes provoke a seeking, and the imagination is left to
run free in the magical rush of the night.

Ателие: “Рисуване със светлина”
светлинна интеракция с публиката / Градска градина,

до фонтан пред Народен театър “Иван Вазов”
Представено от екип на център АЛОС
*Ателието ще се проведе на 6 и 7 май, между 20:30 - 23:00 ч.
С атрактивната фотографска техника light-painting, водещите на ателието
изрисуват със светлина в пространството хрумванията на участниците.
Наслагването на светлинни образи и контури въвлича публиката в игра със
сетивата и създаване на индивидуални светлинни рисунки. Всеки желаещ може да
види своите идеи на мига, пресъздадени в разноцветно изображение. Зрелищните
дигитални фотографии са израз на съвместното творчество на екипа на Център
АЛОС и публиката.

Atelier Light Painting*
light interaction with the public/ City garden,

next to the fountain before National Theater “Ivan Vazov”
Presented by ALOS Center team
*The atelier will be held on the 6 th and 7th of May, between 8:30 - 11:00 p.m.
Through the attractive photographic technique light-painting, the team paints with
light the ideas of the participants in the space. The overlay of light images and contours involves the public in a game with the senses and the creation of individual
light drawings. Anyone can see their ideas instantly, recreated in a colorful image.
The spectacular digital photographs are an expression of the joint work of the ALOS
Center team and the audience.

Infinitum
Автор: Philip Jakobsson, FlipZurd
светлинна инсталация / пл. “България”, откъм кръстовището
на бул. “Патриарх Евтимий” и ул. “проф. Фритьоф Нансен”
Творбата е представена от фестивала Ritual Gatherings
Всяка спирала символизира времева линия - тя никога не свършва и продължава
да се повтаря. Въпреки това, всяка гънка е различна, дава нова перспектива.
Сферата представлява вечност, но също и цялостност.
Зрелищният спирален дизайн кара огромните дървени скулптури да “оживеят”
през нощта. Те ще преобразят и изживяването на посетителите на ежегодения
културен фестивал Ritual Gatherings, от 30 юни до 3 юли, плаж Камчия, където
артистът проектира основната сцена, изцяло от естествени материали.

Infinitum
Artist: Philip Jakobsson, FlipZurd
light installation / Bulgaria square, from the crossroad
between Patriarh Evtimiy Bvld. and Professor Fritiof Nansen Str.
Artwork is presented by Ritual Gatherings festival
Each spiral represents a timeline - it never ends and it keeps repeating itself, yet every
lap is different, giving you a new perspective.
The sphere represents infinity as well, but also completeness.
The spectacular spiral design makes the large wooden sculptures become alive by
night. They will transform the experience for the visitors of the traditional cultural festival Ritual Gatherings, from 30 June to 3 July, Kamchia beach, where the artist will
create the main stage, using only natural materials.

Glowing Heart
Автор: MP-STUDIO
светлинна инсталация / пл. “България”, откъм бул. “Патриарх Евтимий”

Творбата е представена от eMAG.
Символ на любовта, светлинната инсталация провокира порива към споделени
мигове и емоции. Променяйки цвета на своето сияние, творбата предизвиква
палитра от емоции и призовава зрителите самите те да се превърнат в част от нея,
като изразят себе си и развихрят въображението си.
Творбата се фокусира върху това колко важна е близостта между хората, а с това
- провокира публиката да сподели своето послание с любимите си хора.
Предизвикайте креативността си и отправете своето позитивно послание, като
използвате #eMAGeHeart.

Glowing Heart
Artist: MP-STUDIO
light installation / Bulgaria Square, the side of Patriarh Evtimiy Bvld.
Artwork is presented by eMAG.
A symbol of love, the light installation provokes the urge to shared moments and emotions. By changing the colors of its glow, the artwork evokes a palette of emotions and
invites the audience itself to become part of it, by expressing itself and unleashing
their imagination.
The artwork focuses on the importance of closeness between people, and thus - provokes the audience to share their message with their loved ones.
Challenge your creativity and send your positive message by using #eMAGeHeart.

eXperience
Автор: български артисти, победители в конкурс / MP-STUDIO
(обединяваща творба)
статична проекция / Национален дворец на културата, пл. “България”
Творбата е представена от eMAG.
Човешката способност да мечтае, създава и вдъхновява ще бъде отпразнувана
върху най-мащабната фасада, част от фестивала. Свои творби за Националния
дворец на културата имат възможност да създадат български артисти в рамките на
конкурса “eXperience by eMAG. Dream, create and inspire”.
Емблематичната сграда ще бъде озарена от произведенията на трима победители,
претворили темите “eMotions”, “eXplore” и “eFuture”.
Обединяващата творба вплита основните послания от трите теми, за да създаде
незабравимо изживяване за зрителите.

eXperience
Artist: Bulgarian artists, winners in a competition/ MP-STUDIO (uniting artwork)
static projection / National Palace of Culture, Bulgaria square
Artwork is presented by eMAG.
The human ability to dream, create and inspire will be celebrated on the largest facade, part of the festival. Bulgarian artists have the opportunity to create artworks for
the National Palace of Culture within the competition “eXperience by eMAG. Dream,
create and inspire”.
The iconic building will be illuminated by the artworks of three winners who have reproduced one of the themes “eMotions”, “eXplore” and “eFuture”.
The unifying artwork incorporates the main messages of the three themes to create
an unforgettable experience.

Обучителна програма
Освен да срещне българската публика с един от най-новите видове изкуство,
LUNAR цели да подпомогне развитието на уменията на младежи, които се
интересуват от професионално развитие в сферата на високотехнологичните
визуални изкуства.
На 7 и 8 май, в Hyatt Regency Sofia (пл. “Васил Левски”), ще бъдат организирани
практически обучения от водещи български и международни специалисти. Те ще
бъдат насочени към придобиването на нови знания и умения в създаването на
3D мапинг, вълнуващи анимации, музика чрез изкуствен интелект и изкуството на
нощното снимане.
Обученията ще бъдат напълно безплатни за участниците. Пълната програма и
възможност за регистрация можете да намерите на уебсайта на фестивала: www.
lunarlights.eu

Educational program
In addition to meeting the Bulgarian audience with one of the newest arts, LUNAR
aims to support the development of skills of young people who are interested in professional development in the field of high-tech visual arts.
On May 7 and 8, in Hyatt Regency Sofia (Vasil Levski Square), practical trainings will
be organized by leading Bulgarian and international specialists. They will focus on acquiring new knowledge and skills in creating 3D mapping, exciting animations, music
through artificial intelligence and the art of night photography.
The trainings will be completely free of charge for the participants. The complete program and registration form can be found on the festival’s website: www.lunarlights.eu

LUNAR се организира от българското студио за 3D мапинг и интерактивни визуални
решения за събития MP-STUDIO, съвместно с един от най-популярните фестивали за
светлинно изкуство в света Festival of Lights International.
Жителите и гостите на София ще имат възможност да станат част от магията
на LUNAR, благодарение на безрезервната подкрепа и отдаденост на всички
партньори на фестивала.
Благодарим на Европейския парламент в България, представителството на
Европейската комисия в България, Столична община и на почетния патрон на
събитието - председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев.
Мечтата LUNAR нямаше да бъде реалност без нашите съмишленици Astellas, банка
ДСК, Електрохолд, eMAG, ЕРМ - Запад, Hyatt Regency Sofia, Mastercard, фестивала
Ritual Gatherings и център АЛОС, както и Maxon, Canon, Elektrick.me, Петко
Танчев и maxundmoritz productions, които направиха обучителната програма на
фестивала възможна.
Горди сме, че едни от най-талантливите артисти от света на светлинното изкуство
създадоха творби за фестивала и сме благодарни за огромната любов и внимание,
които вложиха във всеки детайл. Техните произведения нямаше да озарят нощите
на фестивала, без страхотните екипи на техническите партньори: Joker Media
Rental, Pani и Pronorm.
Благодарим на генералния медиен партньор на събитието bTV Media Group, който
чрез своите репортажи и включвания ще направи зрителите от цялата страна
съпричастни към магията на LUNAR.
Любопитни новини и спиращи дъха снимки от фестивала стигат първо до читателите
на сп. “Виж!”, actualno.com, iWoman.bg, SofiaLive.bg.

LUNAR is organized by the Bulgarian studio for 3D mapping and interactive visual
solutions for events MP-STUDIO, together with one of the most popular festivals for light
art in the world Festival of Lights International.
Residents and guests of Sofia will have the opportunity to become part of LUNAR’s
magic, thanks to the unconditional support and dedication of all partners of the festival.
We thank the European Parliament in Bulgaria, the Representation of the European
Commission in Bulgaria, Sofia Municipality and the honorary patron of the event - the
Chairman of the Sofia Municipal Council Georgi Georgiev.
The LUNAR dream would not be a reality without our supporters Astellas, DSK Bank,
Electrohold, eMAG, ERM - West, Hyatt Regency Sofia, Mastercard, Ritual Gatherings
Festival and ALOS Center, as well as Maxon, Canon, Elektrick.me, Petko Tanchev and
maxundmoritz productions, which made the educational program of festival possible.
We are proud that some of the most talented artists from the world of light art created works for the festival and we are grateful for the great love and attention they
put into every detail. Their works would not have illuminated the nights of the festival
without the great teams of technical partners: Joker Media Rental, Pani and Pronorm.
We thank the general media partner of the event bTV Media Group, which through its
reports will make viewers from all over the country part of LUNAR’s magic.
Interesting news and breathtaking photos from the festival first reach the readers of
Vij! Magazine, actualno.com, iWoman.bg, SofiaLive.bg.
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