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GAMES MADE IN BG 
Гьоте-институт, ул. „Будапеща“ 1
специалнo / изложение
18:00-22:00
Изложението Games Made in BG се провежда за 
втора поредна година и в него над 20 студиа и не-
зависими разработчици от България ще предста-
вят своите игри. Изложението цели да представи 
разнообразната сцена за видео и настолни игри в 
страната. 

GAMES MADE IN BG 
Goethe-Institut, Budapesta Str. 1
special / expo
18:00-22:00
The fair Games Made in BG takes place for second 
year consecutively. Over 20 studios and independent 
developers from Bulgaria will present their 
productions. The fair aims at showing the diverse 
scene for video and board games in the country. 

VAGUE VOICES 
Гьоте-институт, ул. „Будапеща“ 1
специалнo / live set
22:00-23:00
„Vague Voices“ е първият общ проект на Стефан 
Бъчваров и Ангел Симитчиев. Роден след часове, 
дни и нощи, прекарани в умиращи гейм клубове 
или из дълбините на awkward стриймове и стари 
видео игри, звукът на Vague Voices комбинира 
дистопичен саунд дизайн, ембиънт и разрушенен 
клубен звук. Техният лайв сет е атмосферично, но 
интензивно аудио преживяване, което пресъздава 
трудното за описване усещане да бъдещ гост, но 
и част от все по-истинската реалност, която 
видео игрите изграждат.

VAGUE VOICES 
Goethe-Institut, Budapesta Str. 1 
special / live set
22:00-23:00
“Vague Voices” is Stefan Bachvarov and Angel 
Simitchiev´s � rst joint project, created especially for 
the So� a Game Night. The project was born after long 
hours, days and nights in dying game clubs and in the 
depths of awkward streams and old video games. The 
sound of “Vague Voices” combines dystopian sound 
design, ambient and distorted club sound. Their live 
set is an atmospheric, but intensive audio experience, 
which recreates the hard to describe feeling of 
being a guest, but part of the more and more “real” 
environment of the games. 

ГЕЙМИНГ УЪРКШОП ЗА ДЕЦА С ЩЕФЕН ХЕПТ
Гьоте-институт, ул. „Будапеща“ 1
Детска програма / игри за деца
16:00-19:00
Гьоте-институт България ви кани на следобед, 
пълен с игри. Ще има настолни игри, игри с карти, 
както и видео игри и VR. Следобедът е за деца и 
юноши между 7 и 15 години. За водещия: Щефен 
Хепт харесва видео, настолни и картови игри с 
кратки правила и кратко време за игра. Интере-
сува се от игри с различни роли и куестове. От де-
сет години работи с деца и възрастни на детски 
лагери и циркови проекти. В момента е учител в 
Британското училище в София. 

GAMING WORKSHOP FOR CHILDREN WITH 
STEFFEN HEPPT
Goethe-Institut, Budapesta Str. 1
Children’s program / games for kids
16:00-19:00
Goethe-Institut Bulgaria invites you to an afternoon 
full of games. We will have board games and card 
games, but also digital games and virtual reality. The 
afternoon is for children between 7 and 15 years. The 
Gamemaster: Ste� en Heppt likes games with short 
rules and fast gameplay as well as board or card 
games. He is interested in games with di� erent roles 
and quests. In frame of children’s camps, holiday 
camps and circus projects he has been working with 
children and adults for ten years. Now he is teacher
 at the British School of So� a. 

DECHICA.COM 
Гьоте-институт, ул. „Будапеща“ 1
Детска програма / игри за деца 
16:00-19:00
Играй с „Умни дечица“ – образователното уеб 
приложение за деца в предучилищна възраст.
По забавен и интерактивен начин чрез игри, 
текст и аудио децата придобиват знания и уме-
ния в различни области.

DECHICA.COM 
Goethe-Institut, Budapesta Str. 1
Children’s program / games for kids 
16:00-19:00
Play with Smart Kids — educational app for preschool 
children.
A fun and interactive way for children to learn various 
facts and skills through games, reading and listening.

ИГРИ И ПОЛИТИКА
Галерия Кредо Бонум, ул. „Славянска“ 2
специалнo / изложба
10:00-24:00
„Игри и политика“ е пътуваща изложба на Гьо-
те-институт и ZKM-Център за изкуство и медии, 
Карлсруе, Германия. 18 видео игри (16 от които 
могат да се играят на място и две като „Let’s 
Play“-видео версия) канят посетителите към 
включване и размисъл за ролята на игрите. Излож-
бата е допълнена от три документални филма. 
По художествен начин игрите се занимава с теми 
като медийна критика, миграция, властови отно-
шения, полови роли и милитаризъм.

GAMES AND POLITICS
Credo Bonum Gallery, Slavyanska Str. 2
special / exhibition
10:00-24:00
“Games and Politics” is a travelling show by Goethe-
Institut Blvd.garia and ZKM - Center for art and media, 
Karlsruhe, Germany. 18 video games (16 playable 
and 2 presented in “Let´s play”-video versions) invite 
the audience to play and think about the role of 
games. The exhibition is complemented by three 
documentaries. In an artistic way games deal with 
topics such as media critique, migration, power 
relations, gender roles and militarism. 

ИГРАЧ ПЪРВИ, ПРИГОТВИ СЕ
So� a Youth Innovation Lab, ул. „Сердика“ 3
разни / косплей турнир
18:00-20:00

Издателство Locus ще се включи в So� a Game 
Night с организирането на косплей надпревара на 
тема „Играч първи, приготви се“ – бестселъра 
на Ърнест Клайн. Всички участници трябва да 
дойдат облечени като някой от любимите си 
герои от игра или филм. Жури ще оценява ориги-
налността на костюмите и цялостната визия на 
участниците, а най-добрите косплей артисти ще 
получат награда.

READY PLAYER ONE
So� a Youth Innovation Lab, Serdika Str. 3
оther / cosplay competition
18:00-20:00
Locus Publishing House takes part in the So� a Game 
Night with a thematic cosplay competition, dedicated 
to the best-selling book by Ernest Cline “Ready 
Player One”. Participants should come dressed like 
a character from their favourite games or movies. 
The jury will evaluate the originality of the costumes 
and the overall outlook of the participants. The best 
cosplay artists will win prizes. 

FIFA 19 ТУРНИР И INSIDE JOKE STAND-UP 
КОМЕДИЙНО ШОУ
Бар Петък, ул „Ген. Йосиф Гурко“ 21
видео игри / стендъп комедия и esport турнир
19:00-22:00
Бар „Петък“ ще бъде домакин на турнир по FIFA 
19, организиран от ESL и подкрепата на Ozone.bg. 
Веднага след турнира започва stand-up комедийно 
шоу на Inside Joke Stand-up на тема компютърни 
игри и живота на геймърите (с начален час 20:00).

FIFA 19 TOURNAMENT & INSIDE JOKE STAND-UP 
COMEDY SHOW
Bar Friday, Gen. Iosif Gurko Str. 21 
video games / stand-up comedy and esport 
tournament
19:00-22:00
Bar Friday will host a FIFA 19 Tournament, organized 
by ESL and supported by Ozone.bg, and a stand-up 
comedy show about computer games and gamers’ life 
by Inside Joke Stand-up, starting at 20:00.

ГЕЙМИНГЪТ НЕ Е ОТ ВЧЕРА 
Бар FlipFlop, ул. „Оборище“ 61 
видео игри / свободна игра
18:00-22:00
Докоснете се до историята и играйте олд скуул 
игри на ретро компютри с дисково флопи в бар 
Flip Flop. Домакин на събитието - Янко Влахов.

GAMING IS NOT FROM YESTERDAY 
FlipFlop Bar, Oborishte Str. 61
Video games / free gaming
18:00-22:00
Touch the history and play old school games on retro 
computers with � oppy discs in bar Flip Flop. Hosted by 
Yanko Vlahov.

ПРОЖЕКЦИЯ НА „FREE TO PLAY“
Chucky's Co� ee & Ride, ул. „20-ти април“ 13
видео игри / прожекция
19:00-20:30
„Free to play“ е документален филм, който просле-
дява трима професионални геймъри, докато се 
състезават за наградния фонд от няколко мили-
она долара в първото издание на Dota 2 турнира - 
The International. Филмът е продуциран от Valve и 
документира предизвикателствата и жертвите, 
необходими, за да се състезаваш на най-високото 
професионално ниво. 

SCREENING OF “FREE TO PLAY”
Chucky's Co� ee & Ride, 20 April, Str. 13
video games / screening
19:00-20:30
“Free to play” is a feature-length documentary that 
follows three professional gamers from around the 
world as they compete for a million dollar prize in 
the � rst Dota 2 International Tournament. In recent 
years, esports has surged in popularity to become one 
of the most widely-practiced forms of competitive 
sport today. Produced by Valve, the � lm documents 
the challenges and sacri� ces required of players to 
compete at the highest level.

VIRTUAL EXPERIENCE NIGHT
Play Hub: Next Level, бул. „Черни връх“ 44 
видео игри / VR
20:00 - 06:00
Изследвай света на виртуална реалност с послед-
но поколение VR очила в иновативния компютъ-
рен клуб PlayHub: Next level! Всеки участник ще има 
възможност да се възползва от безплатна игра на 
симулаторите в рамките на 15 минути.

VIRTUAL EXPERIENCE NIGHT
Play Hub: Next level, Blvd. Cherni vrah 44
video games / VR
20:00 - 06:00
Еxplore the world of virtual reality with the latest gene-
ration of VR glasses at the innovative PlayHub: Next 
level! Each participant will have the opportunity to 
take advantage of free game simulators for 15 minutes. 

СЪЗДАТЕЛИ НА БОРДА: ПЪТЯТ НА ЕДНА ИГРА 
Клуб за настолни игри Абордаж, ул. „Веслец“ 22
настолни игри / презентация
19:00-22:00
Трима създатели на борда. Три истории на три 
различни игри. Какви са стъпките по създаването 
на настолна игра? Как идеята става реалност? 
Трансформацията от играч в създател и предиз-
викателствата пред това да вдъхнеш живот на 
една идея. 

CREATORS ON-BOARD: THE BOARD GAME JOURNEY
Abordage Board Game Club, Veslets Str. 22
board games / presentation
19:00-22:00
Three board game creators on-board. Three tales of 
three di� erent games. What are the steps to creating 
your own board game? How does an idea become a 
reality? The transformation from a player to a creator 
and the road of trials in order to bring an idea to life. 

КОЙ ЗАСТРЕЛЯ ШЕРИФА
DiceWideOpen, ул. „Кирил и Методий“ 52
настолни игри / интерактивна демонстрация
16:00-22:00 (игрите започват в 16:00, 18:00 и 
20:00)
В играта „Who Shot The Sheri� “ всеки играч е жи-
тел на малко градче от Дивия Запад, със собстве-
на роля и уникално умение. Използвайки дедук-
тивна логика, разговори с другите и психология, 
той/тя трябва да отгатне идентичността на 
останалите играчи и да помогне на своя отбор да 
спечели играта. С помощта на осветление, звук 
и декори ще бъде пресъздадена уестърн атмос-
ферата на малкото градче и участниците ще 
са стимулирани да се потопят в историята на 
играта и в собствената си роля. Препоръчителна 
предварителна регистрация. 

WHO SHOT THE SHERIFF
DiceWideOpen, Sv. Sveti Kiril I Metodiy Str. 52
board games / live action demonstration
16:00-22:00 (games starting at 16:00, 18:00 and 
20:00)
“Who Shot The Sheri� ” is a social deduction role-
playing game where each participant is an old west 
town dweller with a secret identity and a unique 
skill. No matter a hero or a villain you must guess 
the others’ identity through debates and psychology 
and ultimately win the game. With the use of sounds, 
lighting and props participants can try wearing the 
shoes of their character and experience the old west 
atmosphere and narrative. Pre-registration preferable. 

НАСТОЛНИТЕ ИГРИ ВИ ОЧАКВАТ 
Level Up, пл. „Петко Славейков“ 7 
настолни игри / отворени врати
18:00-24:00
В рамките на So� a Game Night клуб Level Up 
отваря широко врати с вход свободен. Вижте 
чудния свят на настолните игри. Ще има и щанд с 
настолни игри, които могат да се закупят. 

BOARD GAMES ARE WAITING FOR YOU
Level Up, Petko Slaveykov Sq. 7
board games / open doors
18:00-24:00
Discover the marvellous world of the board games in 
Level Up! Free entry! А special boot from which you can 
buy your favorite games.

УЛТРАВИОЛЕТОВ ТУРНИР ПО SQUIRREL ATTACK! 
Клуб Каркасон, ул. „Уилям Гладстон“ 30
настолни игри / турнир
18:00-2:00 (Загряване: 18:00 - 19:45; Турнир: 20:00 
- 23:00; Афтър парти и игри: 23:00 - 02:00)
Българската настолна игра Squirrel Attack! (Ата-
ката на катериците!) се завръща в клуб “Карка-
сон” с петия турнир в историята си. Участници-
те ще могат да играят със специални тестета 
от карти, светещи на ултравиолетова светлина, 
под зоркия поглед на огромни катерици, покачени 
на стените. Турнирът ще излъчи “Новия идол 
на катериците”, за когото са подготвени супер 
тайни награди. В края на вечерта ще се връчи и 
титлата “Идол на катериците с най-много точки 
за всички времена”. И още изненади и игри след 
турнира. 

“SQUIRREL ATTACK!” BLACK LIGHT TOURNAMENT 
Club Karkason, William Gladstone Str. 30
board games / competition
18:00-2:00 (Pre-event: 18:00 - 19:45; Tournament: 
20:00 - 23:00; After party board gaming: 23:00 - 02:00)
Bulgarian board game Squirrel Attack! is coming 
back to club Carcassonne for its � fth tournament in 
history! You will be playing with special decks cards 
that glow under blacklight - under the watchful eyes 
of giant squirrels on the walls. The tournament winner 
becomes the New squirrel idol and is entitled to super 
secret awards. At the end of the evening we’ll also 
award the “Squirrel Idol with the most points of all 
times” award. We’ve prepared other surprises, too, and 
after the tournament you can enjoy one of the many 
board games that Carcassonne has to o� er! See you 
there!

НОЩ В КЛУБА ЗА НАСТОЛНИ ИГРИ MULLIGAN! 
Клуб за настолни игри Мълиган, „Зона Б-5“, бл.7 
настолни игри / свободна игра, турнир
18:00-6:00
Играли ли сте настолни игри? Всъщност, няма 
значение. Присъединете се в клуб Мълигън, за да 
се позабавлявате със страхотна селекция от 
игри. Ако не знаете правилата не се паникьосвай-
те! Екипът на Мълиган ще е там на ваше разпо-
ложение, за да ги обясни. А ако ви се прииска да се 
съревновавате, можете да се включите в следни-
те турнири и да спечелите награди: Каркасон: (от 
22:00) и Миш Маш (от 01:00). Вход свободен. Ще се 
предлагат пресни храни и напитки цяла вечер за 
гладните и жадните!

NIGHT AT THE BOARD GAMES CLUB MULLIGAN!
Mulligan Board Games Club, Zone B-5, block 7
board games / free gaming, competition
18:00-6:00
Have you played any board games? Actually, it doesn’t 
matter. Come to Mulligan Board Games Club to have 
some fun with a great selection of games. If you don’t 
know the rules, don’t panic! Mulligan´s team is going 
to be there to explain. And if you are feeling competi-
tive, you could join the following tournaments and win 
prizes: Carcassonne (starting at 22:00) and Mish Mash 
(starting at 01:00, requires speaking Bulgarian). Entry is 
free. There will be fresh food and drinks all night long!

НОЩНА РАБОТИЛНИЦА В ЗАМЪКА 
Другият замък, ж.к. „Полигона“, бл 43, партер 
настолни игри / състезание
18:00-04:00
Нека да видим колко добра настолна игра може да 
се създаде за една нощ! С оглед на тематиката 
и състезателния дух работилницата е струк-
турирана като състезание, но награди ще има 
за всички участници, защото всички знаем, че да 
си първи не е най-важното. Отбори: от 2 до 6 
участника. Тема на игрите: В съдържанието на 
игрите трябва да заемат централно място поне 
две от четири случайно изтеглени думи. Меха-
ники: Отборите използват поне две от четири 
случайно изтеглени популярни настолни механики. 
Вход: 8 лева или 5 лева с активна клубна карта. 
Събитието включва хапване и кафе или кола за 
всеки участник.

ALL-NIGHTER WORKSHOP IN THE CASTLE 
The Other Castle, Poligona, block. 43, parter
board games / competition
18:00-04:00
Let’s see how good can be a game created in only 
one night. In the spirit of the So� a Game Night the 
workshop is in the form of a competition, but there will 
be prizes for everybody - after all, winning is not the 
main goal. Teams: 2 to 6 participants. Topic: At least 2 
of 4 randomly drawn words must be theme-de� ning for 
your game. Game mechanics: Your game must feature 
at least 2 of 4 randomly drawn mechanics. Entry 
fee: 8 leva or 5 leva for participants with active club 
subscription. Includes light food and a ca� eine drink.

НАСТОЛНИТЕ ИГРИ НЕ СА ТОЛКОВА СТРАШНИ! 
DaПлейс, ул. „Луи Айер“ 9 
настолни игри / свободна игра
17:00-04:00
До всички начинаещи - настолните игри не са 
толкова страшни! До всички напреднали - елате 
да ни покажете кой е шефът! Денонощ с прости, 
забавни или сложни игри за малки, средни и големи. 
Освен с любимите си настолни игри ще можете да 
разпускате с конзолни игри, джага, дартс, състе-
зание по асоциации, пиксел-арт.Вход + неограни-
чена консумация = 5 лв.

BOARD GAMES ARE NOT THAT SCARY
DaPlace, Louis Eyer str. 9
board games / free gaming
17:00-04:00
To all beginners - board games are not so scary! To all 
advanced - come show us who the boss is! A DayNight 
with simple, fun or complex games for small, youths 
and olders. In addition to your favorite board games, 
you can relax with console games, table foorball, 
darts, association competition, pixel art. Entrance + 
unlimited consumption = 5 BGN

DEXTROGAMENIGHT
Стая 2: Vol. 2, ул. „Кораб Планина“ 54 
разни / отворени врати
Начален час: 18:00
Стаите на Декстрофобия ще отворят вратите 
си за гостите на So� a Game Night. Всички играчи в 
Vol.2 и Мъглите на Авалон през деня на събитието 
ще получат специални награди и ще играят на 
преференциални цени.

DEXTROGAMENIGHT
Room 2: Vol.2, Korab Planina str. 54
оther / open doos
Start: 18:00
The Rooms of Dextrophobia will open their doors 
during the So� a Game Night for outside visitors. For 
everyone playing in Vol.2 and The Mists Of Avalon 
during the whole day, Dextrophobia’s team will 
prepare special rewards and preferential prices.

DEXTROGAMENIGHT
Стая 4: Mists of Avalon, ул. „Цар Самуил“ 50 
разни /отворени врати
Начален час: 18:00
Стаите на Декстрофобия ще отворят вратите 
си за гостите на So� a Game Night. Всички играчи в 
Vol.2 и Мъглите на Авалон през деня на събитието 
ще получат специални награди и ще играят на 
преференциални цени.

DEXTROGAMENIGHT
Room 4: Mists of Avalon, Tsar Samuil str. 50
other / open doors
Start: 18:00
The Rooms of Dextrophobia will open their doors 
during the So� a Game Night for outside visitors. For 
everyone playing in Vol.2 and The Mists Of Avalon 
during the whole day, Dextrophobia’s team will 
prepare special rewards and preferential prices.

THE WILD GAME HUNT 
Начални точки: 
•Бар „Амок“, ул. „Хан Аспарух“ 37,
•Клуб „Абордаж“, ул. „Веслец“ 22,
•Първа стая, Декстрофобия, ул. „Цар Самуил“ 50Б
разни / градски куиз игра, състезание 
18:00-22:00
„Wild Game Hunt“ е интерактивно лайв екшън 
преживяване, създадено специално за So� a Game 
Night. Участниците ще трябва да разрешат 
серия от загадки, разположени около Гьоте-
институт (Локация 1). Играчите ще могат по 
време на играта едновременно да търсят 
своя път в “Wild Game Hunt” и да обикалят по 
локациите от програмата на So� a Game Night. 
Няма ограничение в броя на участниците. Може 
да се играе както от самостоятелни играчи, така 
и отбори. Няма твърд край на събитието, но 
всички участниците, които успеят да разрешат 
загадките, ще могат да се включат в битка за 
спечелването на специална награда. 
Организирано от Българско Имане, DiceWideOpen 
и Dextrophobia Rooms

THE WILD GAME HUNT
Starting points: 
•Bar Amok, Han Asparuh Str. 37
•Abordage, Veslets Str. 22
•First room, Dextrophobia, Tsar Samuil Str. 50B
other / city quiz game, competition 18:00-22:00
The Wild Game Hunt is an interactive live action 
experience created exclusively for the visitors of 
So� a Game Night 2018. The participants will be given 
the task of solving a series of puzzles located in the 
surroundings of Goehte-Institut (location Nr 1). The 
players will have the freedom of going through the 
puzzle locations in their own pace allowing them 
to attend any of the So� a Game Night’s events and 
while enjoying The Wild Game Hunt game. There is no 
limit for the number of participants and the game can 
played by single persons or in company of friends. The 
Hunt has no hard deadline, but all the participants 
who managed to solve all the puzzles will be selected 
to participate in a ra�  e where one of them will win a 
special award.
Organized by BG Imane, DiceWideOpen and 
Dextrophobia Rooms

ОФИЦИАЛНО АФТЪР ПАРТИ НА 
SOFIA GAME NIGHT 2018
Бар Switch, бул. „България“ 1
разни / парти
22:00-
DJ Buckshot и Mr. Endless

OFFICIAL AFTER PARTY OF 
SOFIA GAME NIGHT 2018
Switch Bar, Blvd.garia Blvd. 1 
other / party
22:00-
DJ Buckshot and Mr. Endless

ИГРАЙ С МАТЕМА И СМАРТИКИДС 
ул. „Граф Игнатиев“ 12, ет.3 
за деца / игри за деца
18:00-22:00
Матема ви предлага да играете математически 
настолни игри. Ще разберете как различните 
професии прилагат математиката. А най-до-
брият ученик по ментална аритметика от 
SmartyKids ще ви запознае с космическите приклю-
чения и най-бързото смятане на числа. Родители, 
вие ще бъдете информирани как менталната 
аритметика развива децата ви всестранно и с 
геймификацията на SmartyKids.

PLAY WITH MATHEMA AND SMARTYKIDS 
Graf Ignatiev Str. 12, 3rd � oor
kids / games for kids
18:00-22:00
Mathema o� ers you to play math board games. You 
will understand how di� erent professions apply 
mathematics. And Mathema´s best student of 
SmartyKids mental arithmetic will introduce you to 
space adventures. Parents, you will be informed how 
mental arithmetic develops your children all the time 
and with SmartyKids gaming.

ИГРИ, АНГЛИЙСКИ И СУГЕСТОПЕДИЯ ЗА ВЕЧЕ 
ПОРАСНАЛИ ДЕЦА 
Център по сугестопедия Easy Way, ул. „Граф 
Игнатиев“ 12, етаж 3 
разни / игри за възрастни и деца
19:30-22:30
Център Easy Way обучава по английски език по 
забавен и лесен начин с много игри с българския 
метод на сугестопедията, признат от ЮНЕСКО. 
Или както учените казват: „детска градина за 
пораснали“. Ще има различни настолни и логически 
игри и др., които събуждат детето в нас, предиз-
викват смях от сърце и човек може дори да научи 
и някоя и друга нова дума на английски. Комбинация 
между полезно и приятно. За деца и възрастни. 

GAMES, ENGLISH AND SUGGESTOPEDIA FOR OLDER 
CHILDREN
Easy Way Suggestopedia Center, Graf Ignatiev 12 Str., 
3rd � oor
other / games for adults and kids
19:30-22:30
Easy Way Center teaches English in a fun and easy way 
with many games under the unique Bulgarian method 
Suggestopedia, approved by Unesco. As the students 
say: “kindergarten is for little grown-ups”. There will 
be various games, board games, logic etc., waking up 
the child in ourselves, laughing from the heart, and 
maybe even teaching one another word in English. A 
combination of fun and usefulness. For children and 
adults.

CS ТУРНИР
Coworking by MOVE.BG, ул. „Сердика“ 20
видео игри / турнир
18:00 – 24:00
Носете си компютри и се включете в турнир по 
Counter Strike. 

CS TOURNAMENT
Coworking by MOVE.BG, Serdika Str. 20
video games / tournament
18:00 – 24:00
Bring your laptop and participate in a Counter Strike 
tournament.

Гьоте-институт, 
ул. „Будапеща“ 1 
Goethe-Institut, 
Budapesta Str. 1
Галерия Кредо Бонум, 
ул. „Славянска“ 2
Credo Bonum Gallery, 
Slavyanska Str. 2
So	 a Youth Innovation
Lab, ул. „Сердика“ 3 
So	 a Youth Innovation 
Lab, Serdika Str. 3
Бар Петък, 
ул „Ген. Йосиф Гурко“ 21
Bar Friday, Gen. Iosif 
Gurko Str. 21
Бар FlipFlop, 
ул. „Оборище“ 61
FlipFlop Bar, Oborishte 
Str. 61
Chucky’s Bike Shop, 
ул. „20-ти април“ 13
Chucky’s Bike Shop, 20 
April, Str. 13
Play Hub: Next Level, 
бул. „Черни връх“ 44
Play Hub: Next level, 
Blvd. Cherni vrah 44
Клуб за настолни игри 
Абордаж, ул. „Веслец“ 22
Abordage Board Game 
Club, Veslets Str. 22
DiceWideOpen, ул. 
„Кирил и Методий“ 52
DiceWideOpen, Sv. Sveti 
Kiril I Metodiy Str. 52
Level Up, пл. „Петко 
Славейков“ 7
Level Up, Petko 
Slaveykov Sq. 7
Клуб Каркасон, 
ул. „Уилям Гладстон“ 30
Club Karkason, William 
Gladstone Str. 30
Клуб за настолни игри 
Мълиган, „Зона Б-5“, бл.7
Mulligan Board Games 
Club, Zone B-5, block 7
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Другият замък, 
ж.к. Полигона, бл. 43, 
партер
The Other Castle, 
Poligona, block. 43, 
parter
DaПлейс, ул. „Луи 
Айер“ 9
DaPlace, 
Louis Eyer str. 9
Стая 2: Vol. 2, 
ул. Кораб Планина 54
Room 2: Vol.2, Korab 
Planina str. 54
Стая 4: Mists of Avalon, 
ул. „Цар Самуил“ 50
Room 4: Mists of Avalon, 
Tsar Samuil str. 50
•Бар „Амок“, 
ул. „Хан Аспарух“ 37
•Клуб „Абордаж“, 
ул. „Веслец“ 22
•Първа стая, 
Декстрофобия, 
ул. „Цар Самуил“ 50Б
•Bar Amok, 
Han Asparuh Str. 37
•Abordage, 
Veslets Str. 22
•First room, 
Dextrophobia, Tsar 
Samuil Str. 50B
Бар Switch, бул. 
„България“ 1 
Switch Bar, 
Blvd.Bulgaria 1
Център по 
сугестопедия 
Easy Way, ул. „Граф 
Игнатиев“ 12, етаж 3
Easy Way Suggestopedia 
Center, Graf Ignatiev 12 
Str., 3rd � oor
Coworking by MOVE.BG 
ул. „Сердика“ 20
Coworking by MOVE.BG 
Serdika Str. 20
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SOFIA GAME NIGHT
3.11.2018 / Start: 18 h 

So� a Game Night е съвместна инициатива на Game Dev Summit и Гьоте-институт 
България, която цели да постави на фокус различните аспекти на игрите и game 
development-a днес. От процеса по разработване на игри, през икономическата 
роля на гейминг индустрията и електронните спортове, до крайния потребител 
и чистото удоволствие от играта.

So� a Game Night is a joint initiative by Game Dev Summit and Goethe-Institut Bulgaria, 
which aims to put the diverse aspects of games and game development in the spotlight: 
from the game developing process and the economic role of the gaming industry and 
e-sports, to the user experience and the pure pleasure of gaming. 

so� agamenight.com
facebook.com/So� aGameNight

SPECIAL

KIDS

OTHER

VIDEO

BOARD

*** Бар на крафт бира „Гларус“ в Гьоте-институт. 
Събирай SGN жетони от различните локации от 
програмата и вземи безплатна напитка. 
*** Bar of craft beer Glarus at Goethe-Institut. Collect 
SGN tokens from the di� erent locations in the 
program and take a free drink. 
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