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GAMES MADE IN BG
изложение
Гьоте-институт България
18:00-22:00

С над 30 участващи български компании, 
независими студия и разработчици на на-
столни и компютърни игри, изложението 
е моментна снимка на гейминг индустрия-
та в България в момента.

GAMES MADE IN BG
expo
Goethe-Institut Bulgaria
18:00-22:00
With over 30 participating Bulgarian compa-
nies, independent studios and developers of 
board and computer games, the exposition is 
a snapshot of the gaming industry in Bulgaria 
at the moment.

ART GAMES
изложба
16:00-22:00

В изложбата са представени експеримен-
тални компютърни игри, резултат от 
осем гейм джема, проведени в Мексико 
Сити, Сеул, Бостън, Джакарта, Сао Пауло, 
Новосибирск, Атина и Банкок през 2017 г. 
по инициатива на Гьоте-институт.

ART GAMES
exhibition
16:00-22:00 
The exhibition features experimental comput-
er games as a result of the eight game jams 
organised by the Goethe-Institut in Mexico 
City, Seoul, Boston, Jakarta, São Paulo, Novo-
sibirsk, Athens and Bangkok throughout 2017.

SOFIA GAME NIGHT OFFICIAL PARTY
парти, пърформанс
Сцена Derida
22:00-02:00

Игрите срещат изкуството и музиката 
в официалното афтърпарти на SGN. 
Новата сцена на "Дерида" ще бъде прео-
бразена с аудио-визуални експерименти 
и интерактивен пърформанс, резултат 
от уъркшоп с Даниел Морейра (Германия) 
и YvesO (България). Вечерта ще продължи 
с dj парти, визуализации и интерактивна 
игра на Street Fighter. 

SOFIA GAME NIGHT OFFICIAL PARTY 
party, performance 
Derida Stage
22:00-02:00 
Games meet art and music at the official after 
party of Sofia Game Night. The new Derida 
Stage will be transformed with audio-visual 
experiments and an interactive perfor-
mance, which is the outcome of a workshop 
with Daniel Moreira (Germany) and YvesO 
(Bulgaria). The evening will continue with a dj 
party, visualizations and an interactive Street 
Fighter game.

КОНКУРС ЗА НАСТОЛНИ ИГРИ, С 
ПОДКРЕПАТА НА THE STARS GROUP
конкурс, презентация
Трите трола
15:00-00:00

От 15:00 до 19:00 ч. ще се проведе първо-
то състезание за прототипи на настолни 
игри с подкрепата на The Stars Group. The 
Stars Group осигуряват за победителя 
парична награда в размер на 1000 лв. за 
доразработване на представения проект, 
а класираните на второ и трето място 
ще получат подкрепа и менторство в 
рамките на година. След представяне-
то, клубът ще остане цяла вечер с вход 
свободен. 

BOARD GAMES CONTEST, SUPPORTED BY 
THE STARS GROUP
contest, presentation 
3 Trolls
15:00-00:00
From 3:00 pm till 7:00 pm the first board 
games prototypes competition will take place, 
with the kind support of The Stars Group. The 
Stars Group will provide the winner with a 
cash prize of 1,000 leva for further develop-
ment of the presented project, and the second 
and third place winners will receive support 
and mentorship within a year. Following the 
presentations, the club will stay all night 
admission free.

ANIMES GAMING NIGHT
косплей
Клуб Destiny
18:00-00:00

Косплей шоу в центъра на София с 
награден фонд за участниците! Ще има 
демонстрации на игри, свързани с японски 
заглавия от анимета на PS4, както и 
K-pop дискотека. Специално за събитие-
то в София пристига Kurama Byakura от 
Русия.

ANIMES GAMING NIGHT
cosplay
Club Destiny
18:00-00:00
Cosplay show in the city center with a prize 
fund for the participants! There will be games 
demonstrations related to Japanese PS4 
anime titles as well as a K-pop disco. Kurama 
Byakura from Russia arrives especially for the 
Sofia Game Night event.

ИЗКУСТВОТО НЕ Е ЗАГАДКА
интерактивна изложба
Галерия КО-ОП
16:00-00:00

Събитието среща млади български 
артисти и младежи бежанци в България, 
които ще използват езика на изкуството, 
за да изразят себе си и да творят отвъд 
етническите и езиковите граници. 
В Нощта на игрите те ще работят заедно 
върху картини, които след това ще бъдат 
превърнати в пъзел, както и обратното.

ART IS NOT A PUZZLE
interactive exhibition
Gallery CO-OP 
16:00-00:00
The event brings together young Bulgarian 
artists and young refugees in Bulgaria, who 
will use the language of art to express them-
selves and to create across the ethnic and 
linguistic borders. During Sofia Game Night, 
they will work together on paintings that will 
then be turned into a puzzle, and vice versa.

GAYMES NIGHT
отворени врати, настолни игри
Rainbow Hub
19:00-22:00

Фондация GLAS се включва с тематична 
игра-викторина, посветена на ЛГБТ исто-
рията. В гейминг събитието за местната 
куиър общност в София въпросите ще 
засягат факти от историята на ЛГБТ 
движението, изкуството и популярната 
култура. Водеща на викторината ще бъде 
драг кралицата Monica Loca. Очаквайте и 
специални храни, вдъхновени от цветове-
те на дъгата. 

GAYMES NIGHT
open doors, board games
Rainbow Hub
19:00-22:00 
GLAS Foundation joins us with a thematic 
quiz game dedicated to LGBT history. The 
questions in the Sofia queer community gam-
ing event will touch on facts from the LGBT 
movement history, art and popular culture. 
The quiz will be hosted by drag queen Monica 
Loca. Expect also special foods inspired by the 
colours of the rainbow.

WHO SHOT THE SHERIFF
настолни игри, live-action game play
Бар Стърлинг 2
16:00-22:00

DiceWideOpen организират няколко специ-
ални изигравания на авторската си игра 
„Who Shot The Sheriff“. Нейният социален 
live-action геймплей (с много разговори, 
влизане в роля, блъфиране и логическо 
мислене) ще бъде комбиниран с автен-
тична уестърн атмосфера от 19-и век с 
помощта на аудио-визуални елементи, 
реквизит и дрехи от епохата. 

WHO SHOT THE SHERIFF
board games, live-action game play
Bar Sterling 2
16:00-22:00 
DiceWideOpen is organising several special 
plays of their author's game, Who Shot The 
Sheriff. Its social live-action gameplay (with a 
lot of talking, role-playing, bluffing and logical 
thinking) will be combined with an authentic 
19th-century Western atmosphere, using au-
dio-visuals, props and clothing from the era.

СЕТИВЕН ЛАБИРИНТ: 
ЛИЧНИ УТОПИИ
интерактивен театър
19:00-22:00

Интерактивни преживявания, случва-
щи се на различни локации (например 
в затворен нощен магазин, студио за 
татуировки, апартамент във висок блок 
или нощно такси), в които участниците 
биват въвлечени в необичайни игри, 
които стимулират въображението, 
сетивността и чувствителността им 
един към друг. Ограничен брой участници, 
само с предварително записване на info@
sensorytheatresofia.com. Записалите се 
до изчерпване на местата ще получат 
информация за началната точка по email. 

SENSORY LABYRINTH: PRIVATE UTOPIAS
interactive theater
19:00-22:00 
Interactive experiences occurring in various 
locations (such as a closed shop, a tattoo 
studio, a high-rise apartment or a night taxi) 
where participants are involved in unusual 
games stimulating their imagination, sensual-
ity and sensitivity to one another. The number 
of participants is limited, pre-registration is 
required at info@sensorytheatresofia.com. 
Those who subscribe within the participation 
limit will receive the starting location infor-
mation via email.

„КИНЕСКОП“ ОТ КИНЕМАТОГРАФ
инсталация, кино
Полски институт
16:00-22:00

За някои телевизорите с кинескоп са ряд-
ко (без)полезно изкопаемо, на което само 
хора със забележителна зоркост могат 
да се натъкнат изпод бяло дантелено 
покривало, плетено „по комунизма, бабе!“. 
За „Кинематограф“ обаче те далеч не са 
отживелица.

“КINESCOPЕ” BY KINEMATOGRAF
installation, cinema
Polish Institute Sofia
16:00-22:00 
For some people, TVs with kinescopes are a 
rare mineral in terms of worth(lessness), that 
only the remarkably observant can encounter 
under a white lace cover knitted during the 
communist era. However, for “Kinematograf”, 
they are far from outdated.

ГЕЙМИНГЪТ НЕ Е ОТ ВЧЕРА
ретро игри
16:00-22:00 

Игри отпреди 20 години на актуален 
хардуер. 

GAMING WASN’T BORN YESTERDAY
retro games
16:00-22:00
Games from 20 years ago played on contem-
porary hardware.

E-FOOTBALL PES 2020
електронни спортове, турнир
Спортен бар „Академията“
12:00-19:00

Целта на събитието е да запознае макси-
мален брой хора с позитивите на състе-
зателния гейминг и в частност фут-
болния симулатор на Konami – e-Football 
PES 2020. Освен турнир по е-Football PES 
2020, събитието в Спортен бар „Акаде-
мията“ ще включва свободна игра на PS4, 
джаги и PS3 Move Sports. 

E-FOOTBALL PES 2020
e-sports
Sports Bar “The Academy”
12:00-19:00 
The aim of the event is to introduce a 
maximum number of people to the positives 
of competitive gaming, and in particular the 
Konami football simulator - e-Football PES 
2020. In addition to the e-Football PES 2020 
tournament, the event at “The Academy” will 
include free play on PS4, foosball and PS3 
Move Sports.

ОТВОРЕНИ ТУРНИРИ ПО  
FIFA 20 И MORTAL KOMBAT 11 
електронни спортове, турнир
PlayHub: Next Level
18:00-22:00 

PlayHub: Next Level са подготвили много 
забавления с най-емблематичните PS4 
заглавия - FIFA 20 и Mortal Kombat 11. Всеки 
желаещ ще има възможност да се докаже 
в отворените турнири и да грабне вауче-
ри за безплатна игра.

OPEN TOURNAMENTS:  
FIFA 20 AND MORTAL KOMBAT 11 
e-sports, tournament 
PlayHub: Next Level
18:00-22:00 
PlayHub: Next Level has prepared for a lot of 
fun with the most iconic PS4 titles - FIFA 20 
and Mortal Kombat 11. Everyone will have the 
opportunity to prove themselves in the open 
tournaments and to grab free game vouchers.

PLAY’N’TALK 
С РУСЛАН ДРАГОМАНОВ
електронни спортове
Chucky's Coffee & Ride
19:00-21:00

Гейминг активност с Руслан Драгома-
нов - ютубър и инфлуенсър, разпознаваем 
с канала си, посветен главно на FIFA 
поредицата. 

PLAY'N'TALK WITH RUSLAN DRAGOMANOV 
e-sports
Chucky's Coffee & Ride
19:00-21:00 
Gaming activity with Ruslan Dragomanov - 
YouTuber and influencer, recognised by his 
YouTube channel, dedicated to the FIFA series.

БЕЗГРАНИЧНАТА ВИРТУАЛНОСТ
AR&VR
Cosmos Coworking Camp
17:00-22:00

VAR.Laboratory, лабораторията за Вир-
туална и разширена реалност към София 
Тех Парк, ще даде възможност на всички 
желаещи да погледнат реалността по нов 
начин чрез разнообразни AR&VR приложе-
ния за образование, изкуство, сценогра-
фия, културно-историческо наследство, 
игри и VR Escape Room. Към събитието се 
присъединяват и The Stars Group със сет 
за виртуална реалност, който превръща 
играта в първокласно VR изживяване. 

UNLIMITED VIRTUALITY
AR&VR
Cosmos Coworking Camp
17:00-22:00
VAR.Laboratory, Sofia Tech Park's Virtual 
and augmented reality lab, will give the 
opportunity to anyone who’d like to have a 
different look at reality through a variety of 
AR&VR education, art, set design, cultural and 
historical heritage applications, games and a 
VR Escape Room. The Stars Group are joining 
the event with a virtual reality set that turns 
gaming into a first-class VR experience.

ЗАПОЧНЕТЕ ВАШЕТО  
VR ПРИКЛЮЧЕНИЕ
The VRooms
AR&VR
16:00-23:00

Пренесете се в друго измерение, благода-
рение на оборудване за виртуална реал-
ност от последно поколение, в новата VR 
ескейп стая VRooms. Съберете се в отбор 
от двама или четирима изследователи 
и започнете своето ескейп приключение 
във вселената на Assassin's Creed. Гостите 
ни ще могат безплатно да опитат начал-
ната фаза от изживяванията, която трае 
10-15 минути.

BEGIN YOUR VR JOURNEY
The VRooms
AR&VR
16:00-23:00
Step into another dimension thanks to the 
latest virtual reality equipment in the new 
VR escape room VRooms. Gather a team of 
two or four explorers and begin your escape 
adventure in the Assassin's Creed universe. 
Our guests will be able to try the first chapter 
of the experiences lasting 10-15 minutes, free 
of charge.

TWO ROOMS AND A BOOM С ИВАЙЛО 
РОГОЗИНОВ И ЛЕОНИД ЙОВЧЕВ
ролева игра
ХаХаХа ИмПро Палас
19:00-00:00

Два отбора, две стаи, един президент, 
една съпруга, една любовница, една бомба, 
петнадесет минути драма, неочаква-
ни обрати и предателства. Всичко е 
възможно! 

“TWO ROOMS AND A BOOM” WITH IVAYLO 
ROGOZINOV AND LEONID YOVCHEV
role-playing game
HaHaHa ImPro Palace
19:00-00:00 
Two teams, two rooms, a president, a wife, a 
mistress, a bomb, fifteen minutes of drama, 
unexpected twists and turns. Anything is 
possible!

НАСТОЛНИ ИГРИ ЗА ВСИЧКИ!
отворени врати
Бар Абордаж
18:00-23:00

„Абордаж“ и „Айляшката задруга“ канят 
хора на всякаква възраст и с всякакви 
интереси да общуват и да се забавляват, 
използвайки универсалния език на игрите.

BOARD GAMES FOR EVERYONE!
open doors
Bar Abordage
18:00-23:00
„Abordage“ and „Ailyashkata zadruga“ invite 
people of all ages and interests to com-
municate and have fun using the universal 
language of games.

DECKTATORS BY FINE ACTS
брейнсторминг и тест-плей
18:30-21:00 

DECKTATORS е бордова игра, която поставя 
играчите „в обувките” на диктатор, така 
че инструментите и тактиките на потис-
ничество да бъдат лесно разбрани.  

Играта се разработва от Fine Acts 
(fineacts.co). Събитието ще включва 
брейнсторминг сесия за това как най-
добре могат да изглеждат механиката и 
дизайнът на играта. В тази сесия всички 
ще бъдат победители – участниците 
ще се приберат вкъщи с малък подарък 
за участие или награда за специално 
признание. 

DECKTATORS BY FINE ACTS
brainstorming and test play
18:30-21:00 
DECKTATORS is a board game that puts 
players in the shoes of a dictator so that the 
tools and tactics of oppression can be easily 
understood. The game is being developed by 
Fine Acts (fineacts.co). The event will include 
a brainstorming session on how the game 
mechanics and design might look at their 
best. In this session, everyone will be the 
winner - all participants will take home a 
small participation gift or a special recogni-
tion award!

MURDER MYSTERY NIGHT
ролева игра
Бар Барабар
20:00-21:30 / 22:00-23:30

Извършено е убийство. Кой е виновен? 
Това е игра, в която участниците са 
герои в криминална история. Всеки играч 
има скрито минало и мотив за прес-
тъплението. Целта е участниците да 
разкрият кой е убиецът, като задават 
въпроси помежду си и откриват скрити-
те улики. 

MURDER MYSTERY NIGHT
role-playing game
Bar Barabar
20:00-21:30 / 22:00-23:30 
A murder was committed. Who is to blame? 
This is a game where the participants are the 
characters of a criminal case. Each player has 
a hidden past and a motive for the crime. The 
aim is for participants to discover who the 
killer is by asking each other questions and 
discovering the hidden clues.

АЗ + РАБОТА = СИНХРОН
интерактивен уъркшоп
Move.bg
20:30-22:30 

С помощта на иновативната мето-
дология LEGO® SERIOUS PLAY®, ще се 
търси какво стои зад сбора Аз + Работа = 
Синхрон. Това ще е провокация за положи-
телна смяна на парадигмата - от „баланс 
между работа и личен живот“ към „син-
хрон между работата и мен“. Максимален 
брой участници: 30. 

ME + WORK = SYNCHRONISM
interactive workshop
Move.bg
20:30-22:30 
Using the innovative methodology of LEGO® 
SERIOUS PLAY®, this event will look for what 
stands behind the Me + Work = Synchronism 
equation. This will be a provocation for a pos-
itive paradigm shift - from “work-life balance” 
to “synchronism between work and myself”. 
Maximum number of participants: 30.

ЦАР НА ИСТОРИЯТА
настолни игри
16:00-17:00

Играта стимулира интереса към бъл-
гарската история, развива логическото 
мислене и събужда състезателния дух, 
но най-важното – поставя в центъра на 
своята мисия родолюбието и знанието. 
„Цар на историята“ се издава от сдру-
жение „Българска история“. Тя е дело на 
гимназисти от 19 СУ „Елин Пелин“, които я 
разработват под ръководството на своя 
класен ръководител. 

KING OF HISTORY
board games
16:00-17:00 
The game sparks interest towards Bulgar-
ian history, develops logical thinking and 
awakens the competitive spirit, but most 
importantly - puts patriotism and knowledge 
at the center of its mission. “King of History” 
is published by the “Bulgarian History” 
Association. It is the work of high school 
students at the “Elin Pelin” 19th High School, 
who developed it under the guidance of their 
class teacher.

DARPLAY
интерактивни игри
17:00-18:00

Играта „Дарплей“ стимулира пълноценното 
общуване на живо в приятелска атмосфера, 
създава пространство за сплотяване и 
активна обмяна на знания и идеи. 

DARPLAY
interactive games
17:00-18:00 
The Darplay game stimulates valuable face-
to-face communication in a friendly atmos-
phere, creates a space for unity and the active 
exchange of knowledge and ideas.

ЛОВ НА НАУЧНИ СЪКРОВИЩА
интерактивни игри
18:00-19:30

Хайде на лов! Тази авторска игра на  
Move.bg предизвиква участниците да 
търсят отговори, да преследват загадки 
и да заграбват научни съкровища. 

TREASURE SCIENTIFIC HUNT
interactive games
18:00-19:30 
Let's go hunting! This original Move.bg game 
challenges participants to seek answers, to 
solve riddles, and to seize scientific treasures.

WIKI DIXIT NIGHT
уикипедианство 
Cush.Bar
18:00-21:00

Wiki Dixit е Диксит с уикипедиански поня-
тия и думи. Тази традиция, която винаги 
се играе на международни събирания на 
уики-общността, идва именно от Бълга-
рия, а тази година е част и от софийската 
Нощ на игрите. 

WIKI DIXIT NIGHT
wikipedianism
Cush.Bar
18:00-21:00
Wiki Dixit is a type of Dixit using Wikipedia 
terms and words. This tradition, which is al-
ways played at international wiki community 
gatherings, comes from Bulgaria, and this year 
becomes part of Sofia Game Night.

ДА ПОИГРАЕМ С ДУМИ
свободна игра, интерактивни игри
Дом на киното (фоайе)
19:00-21:00 

Организаторите са подготвили програма 
със забавни и социални игри и упражне-
ния, за да провокират участниците към 
интересни дискусии и да стимулират 
общуването лице в лице.

LETS PLAY WITH WORDS
Cinema House (foyer)
19:00-21:00 
The organisers have prepared a program 
full of fun and social games and exercises to 
inspire participants for interesting discussions 
and to stimulate face-to-face communication.

ВЕЧЕР ЗА СВОБОДНИ ИГРИ
отворени врати
Level Up Sofia
17:00-22:30

Вечер на отворените врати в клуб „Level 
Up Sofia“. 

FREE GAMES NIGHT
open doors 
Level Up Sofia
17:00-22:30
Open doors evening at “Level Up Sofia”.

НОЩ НА ИГРИТЕ В КАРКАСОН
отворени врати
Клуб Каркасон
17:00-02:00

Вечер на отворените врати в клуб 
„Каркасон“. 

GAME NIGHT AT CARCASSONNE
open doors
Carcassonne 
17:00-02:00
Open doors evening at “Carcassonne”.

НОЩ В „МЪЛИГАН“
отворени врати, турнир 
Клуб Мълиган „Стамболийски“ 
Клуб Мълиган „Раковски“ 
12:00-06:00

Клуб „Мълиган“ отваря вратите и на 
двата си клуба още по обяд и планира цяла 
нощ забавление със страхотна селекция 
от настолни игри. Екипите на двата клуба 
ще помагат на всички, които искат да се 
включат в турнирите с награди, но имат 
въпроси по правилата. Ще има пресни 
храни и напитки цяла вечер за гладните и 
жадните. 

MULLIGAN NIGHT
open doors, tournament
Mulligan Club Stamboliyski
Mulligan Club Rakovski
12:00-06:00 
“Mulligan” opens the doors to both of its clubs 
at noon and plans for a whole night of fun 
with a great selection of board games. The 
clubs' teams will help anyone who wants to 
participate in the prize tournaments, but has 
questions about the rules. There will be fresh 
food and drinks all night long for those who 
are hungry or thirsty.

GAME NIGHT В ЗАМЪКА
отворени врати, настолни игри
Другият замък
18:30-06:30

В деня ще бъдат официално обявени 
победителите от октомврийския турнир 
на „Другия замък“, а след 18:30 вратите на 
клуба ще бъдат отворени за посетители 
през цялата нощ. 

GAME NIGHT AT THE CASTLE
open doors, board games
The Other Castle
18:30-06:30 
The winners of the October Tournament of  
“The Other Castle” will be officially announced 
on the day and after 18:30 the club's doors will 
be open to visitors throughout the night.

ТУРНИР ПО НАСТОЛНИ ИГРИ 2019
турнир
Н. читалище „Иван Вазов - 2014“
18:30-00:00

Турнир по настолни игри, в който ще бъ-
дат поканени за участие представители 
на различните читалища и граждани от 
Район „Подуяне“ на Столична община. 

BOARD GAMES TOURNAMENT 2019
tournament, board games
Community Center “Ivan Vazov - 2014”
18:30-00:00 
A board games tournament, where repre-
sentatives of different community centers 
and citizens of the Poduyane District of Sofia 
Municipality will be invited to participate.

КРАФТ БИРА ПО НАСТОЛНИ ИГРИ
турнир, бира
Koncept Space
16:30-22:30

Дегустация на модификации на крафт 
бира от бара по рецепти на играта Brew 
Crafters. Ще се „сготвят“ няколко от ре-
цептите - с череша, подправки, канелена 
(ексклузивно за събитието). Хората ще 
могат да гласуват за любимата вари-
ация със стикери. Игри: 2 рунда на Brew 
Crafters - основната игра на събитието (с 
предварително записване), рунд 1: от 16:30 
до 19:30, рунд 2: от 19:30 до 22:30. Ще има и 
други игри на тема храни и напитки. 

CRAFT BEERS BASED ON BOARD GAMES
tournament, beer
Koncept Space
16:30-22:30 
Craft beer modifications’ tasting at the bar 
according to the Brew Crafters game’s recipes. 
Several of the recipes will be “cooked” - with 
cherries, spices, cinnamon (exclusively for 
the event). People will be able to vote with 
stickers for their favorite variation. Games: 2 
rounds of Brew Crafters - the main game of 
the event (with pre-registration), round 1: from 
16:30 to 19:30, round 2: from 19:30 to 22:30. 
There will be also other games covering the 
subjects of food and drinks.

НОЩ НА ИГРИТЕ В МУЗЕЯ
образователни игри
Н. исторически музей - кв. „Бояна“
16:00-22:00

Националният исторически музей се 
включва в Нощта на игрите с популярни 
заглавия настолни игри като „Не се сърди 
човече“, „Jenga“, „Дама“ и други в човешки 
размер. Посетителите ще могат също да 
пробват образователни игри, разрабо-
тени от музейните специалисти с цел да 
направят опознаването на експонатите 
в музея по-различно и интересно. 

GAMES NIGHT AT THE MUSEUM
educational games 
National History Museum - Boyana
16:00-22:00 
The National History Museum participates in 
Sofia Game Night with popular board games 
such as “Ludo”, “Jenga”, “Hopscotch” and more 
in human size. Visitors will also be able to try 
some educational games designed by the mu-
seum professionals with the aim to gamify the 
exponents and make the learning experience 
different and interesting.

РЕСТАРТ SOFIA GAME NIGHT
отворени врати
Бар Рестарт
17:00-22:00

Микс от модерни настолни игри, ретро 
видео игри, надпревари и бирени забави. 

RESTART SOFIA GAME NIGHT
open doors
Bar Restart
17:00-22:00 
A mix of modern board games, retro video 
games, tournaments and beer fun.

***НАПРАВИ СИ САМ ВИДЕОИГРА 
С GAMEMAKER STUDIO 2
SofiaLab
16:30-18:30 / 19:00-21:00

Кой не е искал да си направи собствена 
видеоигра? В рамките на Sofia Game Night, 
от РобоКидс ще покажат на по-малките 
дизайнери на игри, че могат да се справят 
сами с това, и то изключително забавно 
чрез визуалния език на GameMaker Studio 2. 
В края на урока всеки ще може сам да 
разработи малка 2D аркадна игра с морска 
тематика и екологично послание.
Възраст: 10+ 
С подкрепата на Acer.

***MAKE YOUR OWN VIDEO GAME 
WITH GAMEMAKER STUDIO 2
SofiaLab
16:30-18:30 / 19:00-21:00
Who hasn’t dreamed of making their own video 
game? As part of Sofia Game Night, RoboKids 
will show the little game designers that they 
can do it on their own, and have a lot of fun 
along the way through the visual language of 
GameMaker Studio 2. By the end of the lesson, 
everyone will be able to develop by themselves 
a small 2D marine themed arcade game with 
an environmentally conscious message. 
Age: 10+
Supported by Acer.

DECHICA.COM - УЧИ И 
СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ
Sofia Lab
16:30-19:00

Следобед за образователни интерактив-
ни игри, добавена реалност и занимавки 
от хартия.

DECHICA.COM - LEARN AND HAVE FUN
Sofia Lab
16:30-19:00
An afternoon for educational interactive 
games, augmented reality and paper exercises.

*** DO YOU BIT WITH MICRO:BIT
Британски съвет
18:30-20:00

„Micro:bit“ е джобен, програмируем ком-
пютър, разработен от БиБиСи и въведен 
в учебната програма в Обединеното крал-
ство и други страни по света. Ще играем 
Pirate Treasure Hunt, в която участниците 
ще могат да програмират свой герой, 
който ще обикаля картата, търсейки 
съкровище.
Възраст: до 16

*** DO YOU BIT WITH MICRO:BIT
British Council
18:30-20:00
“Micro:bit” is a pocket-sized, programma-
ble computer developed by the BBC and 
introduced into the curriculum in the UK and 
other countries around the world. We will play 
Pirate Treasure Hunt, in which participants 
can program their own character, who will go 
through the map looking for the treasure.  
Age: up to 16

*** ВРЕМЕ Е ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С МАТЕМА И SMARTYKIDS
Матема и SmartyKids Център
14:00-21:00

Следобед с настолни игри за най-малките, 
които ще имат възможността да упраж-
нят паметта си и да изпробват своята 
логика с главоблъсканици. Участието е 
безплатно, но се изисква предварителна 
регистрация. 

*** IT'S TIME FOR ADVENTURES WITH MATE-
MA AND SMARTYKIDS
Matema and SmartyKids Center
14:00-21:00 
An afternoon of board games for the little ones 
who will have the opportunity to exercise their 
memory and test their logic with puzzles. Partic-
ipation is free, but pre-registration is required.

OТКРИТ УРОК: СЪЗДАЙ ГЕРОЙЧЕ 
С ILLUSTRATOR
IT STEP
16:00-17:30

Рисуването е едно от най-радостните 
занимания за децата. Откритият урок на IT 
STEP ще покаже основните инструменти на 
програмата „Illustrator“, с помощта на кои-
то всеки може да създаде свои собствени 
герои от любими сюжети.
Възраст: 9-16

OPEN LESSON: CREATE A CHARACTER WITH 
ILLUSTRATOR
IT STEP
16:00-17:30 
Drawing is one of the most fun activities 
for children. The IT STEP open lesson will 
showcase the basic “Illustrator” tools, through 
which anyone can create their own characters 
from a favourite story.  
Age: 9-16

ТЕОРИЯ НА ЦВЕТОВЕТЕ,  
БАЗИРАНА НА ГЕРОИ ОТ ИГРИТЕ
IT STEP
17:00-18:30

Съществува схващане, че всеки цвят носи 
определено значение и поражда емоция. 
Александра Илиева ще представи теория-
та на цветовете в контекста на визиите 
на различни герои от видеоигри. 
Възраст: 9-16

THEORY OF COLOURS BASED 
ON GAME CHARACTERS
IT STEP
17:00-18:30 
There is an understanding that each color 
carries a certain meaning and brings a specific 
emotion. Alexandra Ilieva will present the 
theory of colours in the context of different 
video game characters’ visuals. 
Age: 9-16

ОТКРИТ УРОК: СЪЗДАЙ ИГРА 
С KODU
IT STEP
17:00-18:30

Всяко дете играе игри. А дали всяко дете 
може да създава игри? Компютърна 
академия IT STEP изнася открит урок за 
деца на тема „Създай игра с „Kodu“, за да 
им покаже как могат да създават нови 
виртуални светове и да програмират 
героите в тях с „Kodu“. 
Възраст: 9-16

OPEN LESSON: CREATE A GAME WITH 
“KODU”
IT STEP
17:00-18:30
Every child plays games. But can every kid 
create games? IT STEP Computer Academy 
gives an open lesson to children about how to 
create a “Kodu” game to show them how they 
can create new virtual worlds and program the 
characters inside them with “Kodu”. 
Age: 9-16

ОТКРИТ УРОК: СЪЗДАЙ ИГРА 
СЪС “SCRATCH”
IT STEP
17:00-18:30

Игрите обогатяват въображението 
на децата, но какво ще се случи, ако те 
могат сами да определят правилата на 
играта? На този открит урок малчовците 
ще се научат да създават свои собствени 
игри с програмата „Scratch“. 
Възраст: 9-16

OPEN LESSON: MAKE YOUR FIRST GAME 
WITH “SCRATCH”
17:00-18:30 
Games enrich children’s imagination, but what 
if they were able to determine the rules of the 
game themselves? In this open lesson, the 
little ones will learn how to create their own 
“Scratch” games. 
Age: 9-16

КАК Е-SPORTS 
РАЗВИВАТ ДЕЦАТА?
IT STEP
18:00-19:30

Електронните спортове навлизат все 
повече в ежедневието на най-малките и 
развиват уменията им по интерактивен 
и интересен за тях начин. Георги Желев, 
част от Team Vrkolak, ще разкаже повече 
за организацията и как чрез електрон-
ни спортове и игри младите таланти 
развиват личностни и интелектуални 
качества.
Възраст: 9-16

HOW E-SPORTS DEVELOP CHILDREN?
IT STEP
18:00-19:30
E-sports are increasingly entering the daily 
lives of the youngest and developing their 
skills in an interactive and engaging way. 
Georgi Zhelev, part of Team Vrkolak, will tell 
more about the organisation and how the 
young talents can develop personal and in-
tellectual qualities through electronic sports 
and games. 
Age: 9-16

ВЕЧЕР НА ПРОГРАМИРАНЕТО 
С „MINDHUB“
MindHub София
16:00-20:00

Екипът на „MindHub“ ще посрещне деца 
и техните родители, за да им покаже 
ключови умения за професиите на бъдеще-
то. Децата ще имат възможност да се 
включат в интерактивни работилници, да 
програмират роботите Даш и Дот и да 
създадат програми и мобилни приложения. 
Родителите ще научат повече за програ-
мите на „MindHub“ и какви умения на 21 век 
развива програмирането.
Възраст: 6-15

A PROGRAMMING EVENING WITH MINDHUB
MindHub Sofia
16:00-20:00 
During Sofia Game Night, the “MindHub” team 
will meet children and their parents to show 
them key skills for the professions of the future. 
Children will have the opportunity to partici-
pate in interactive workshops, to program the 
robots Dash and Dot, and to create programs 
and mobile applications. Parents will learn 
more about the “MindHub” programs and the 
21st century skills that programming develops. 
Age: 6-15

SOFIA GAME NIGHT 2019
Sofia Game Night изследва и разширява понятието за игра. От развлекател-
ните компютърни, настолни и ролеви игри през електронните спортове, 
гейм дев индустрията и косплея до пресечната точка с изкуство, политика, 
образование и социален експеримент. 
Sofia Game Night е за онези, които се определят като „геймъри“, но и за дру-
гите, които се кълнат, че не играят игри. Тя е за малки, големи и непораснали. 
Всички играят игри, защото игровият принцип е дълбоко залегнал у нас -  
от развлечението до образованието, изкуството и активизма. 
Sofia Game Night explores and expands the concept of games. From the 
entertaining computer, board and role-playing games, through e-sports, the game 
development industry and cosplay to the intersection of art, politics, education 
and social experiment.
Sofia Game Night is for the ones who define themselves as gamers, but also for 
those who swear they don't play games. It is for the little ones, the adults and the 
not so grown-ups. Everyone plays games because the game principle is deeply 
rooted within us - from entertainment to education, art and activism.

Пътувай между локациите на Sofia Game Night с Taxistars и получи ваучер за 3 лв. 
намаление. Следи ни в социалните мрежи и разбери кода на ваучерите на 2.11.
Travel between Sofia Game Night’s locations with Taxistars and get a voucher worth 3 leva. 
Follow up on social media on 2.11. to find out the voucher code.

Спечели куп награди от Ozone.bg като лайкнеш Instagram акаунтите на Ozone.bg и 
Sofia Game Night или се включиш в офлайн търсене на ваучери по локациите. 
Win a bunch of prizes from Ozone.bg by liking the Instagram accounts of Ozone.bg and Sofia 
Game Night, or by joining an offline location search for vouchers.
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Гьоте-институт 
ул. „Будапеща“ 1
Goethe-Institut 
1 Budapesta St. 
Сцена Derida 
ул. „Цар Самуил“ 32
Derida Stage 
32 Tsar Samuil St.
Трите трола 
бул. „България“ 2 
(под Моста на 
влюбените)
The 3 Trolls 
2 Bulgaria Blvd. 
(under the bridge)
Клуб Destiny 
ул. „Цар Самуил“ 50
Club Destiny 
50 Tsar Samuil St.
Галерия КО-ОП 
ул. „Янко Сакъзов“ 17
CO-OP Gallery 
17 Yanko Sakazov St.
Rainbow Hub, ул. „Любен 
Каравелов“ 24
Rainbow Hub 
24 Lyuben Karavelov St.
Бар Стърлинг 2 
ул. „Дунав“ 25
Sterling Bar 2 
25 Dunav St.
Полски институт 
ул. „Веслец“ 12
Polish Institute 
12 Veslets St.
Спортен бар 
„Академията“, бул. 
„Тодор Александров“ 64
Sports Bar „The 
Academy“, 64 Todor 
Alexandrov Blvd. 
PlayHub: Next Level 
бул. „Черни връх“ 44
PlayHub: Next Level 
44 Cherni Vrah Blvd.
Chucky's Coffee & Ride 
ул. „20-ти април“ 13
Chucky's Coffee & Ride 
13 20-ti april St.

Cosmos Coworking Camp 
ул. „Ангел Кънчев“ 3
Cosmos Coworking Camp 
3 Angel Kanchev St. 
VRooms 
ул. „Княз Борис I“ 195
VRooms 
195 Knyaz Boris I St.
ХаХаХа ИмПро Палас 
ул. „Г. С. Раковски“ 44
HaHaHa ImPro Palace 
44 G.S. Rakovski St.
Бар Абордаж 
ул. „Веслец“ 22
Abordage Bar 
22 Veslets St.  
Бар Барабар 
ул. „Триадица“ 4
Barabar Bar 
4 Triaditsa St.
Move.bg 
ул. „Сердика“ 20
Move.bg 
20 Serdika St.
Cush.Bar 
ул. „Екзарх Йосиф“ 37
Cush.Bar 
37 Ekzarh Yosif St.
Дом на киното 
ул. „Екзарх Йосиф“ 37
Cinema House 
37 Ekzarh Yosif St.
Level Up Sofia 
пл. „Славейков“ 7
Level Up Sofia 
7 Slaveykov Sq.
Клуб Каркасон 
ул. „Уилям Гладстон“ 30
Carcassonne Club 
30 William Gladstone St.
Клуб Мълиган 
бул. „Александър 
Стамболийски“, Зона 
Б-5, бл. 7
Mulligan Club 
Alexander Stamboliyski 
Blvd, Zone B-5, block 7
Клуб Мълиган 
ул. „Г.С. Раковски“ 111
Mulligan 
111 G. S. Rakovski St.

Другият замък 
ж.к. „Полигона“,  
бл. 43, партер
The Other Castle 
Poligona, block 43
Народно читалище 
„Иван Вазов - 2014“, ж.к. 
„Левски-В“, бл. 5, вх. А
Community Center Ivan 
Vazov – 2014, Levski-V, 
block 5, entrance A
Koncept Space 
бул. „Никола Вапцаров“ 6
Koncept Space 
6 Nikola Vaptsarov Blvd.
Национален 
исторически музей 
кв. „Бояна“ 
ул. „Витошко лале“ 16
National History Museum 
– Boyana 
16 Vitoshko Lale St.
Бар Рестарт, ж.к. 
„Младост“ 4, бл. 424
Restart Bar 
Mladost 4, block 424
SofiaLab 
ул. „Сердика“ 1
SofiaLab 
1 Serdika St.
Британски съвет 
ул. „Кракра“ 7
British Council 
7 Krakra St.
Матема и SmartyKids 
Център, ул. „Цар 
Самуил“ 109
Matema and SmartyKids 
Center, 109 Tsar Samuil St.
IT STEP 
ул. „Алабин“ 58
IT STEP 
58 Alabin St.
MindHub София 
Руски културно-
информационен център,  
ул. „Шипка“ 34
MindHub Sofia, Russian 
Cultural and Information 
Center, 34 Shipka St.
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ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ
ELECTRONIC GAMES

АНАЛОГОВИ ИГРИ
ANALOG GAMES

ДЕТСКА ПРОГРАМА
KIDS' PROGRAM

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА
Събитията в специалната програма и 
отбелязаните с *** събития от детската 
програма са подкрепени по проект “Games 
in Reality“ на Гьоте-институт България и 
Френски институт в България, финанси-
ран от Френско-немския културен фонд.

SPECIAL PROGRAM
All events in the special program and the kids’ 
program events marked with *** are supported 
by the “Games in Reality” project by the 
Goethe-Institut Bulgaria and the French In-
stitute in Bulgaria, funded by the Franco-Ger-
man Cultural Fund.

sofiagamenight
02.11.2019

PLAY AND
WIN

sofiagamenight.com




