ON! Anime зоната на ON! Fest 2017 – най-мащабният форум за
аниме досега в България
=======================================================

София, 02 март 2017 г.
За

дванадесетгодишната

си

история

в

организирането

на

събития,

популяризиращи японското изкуство аниме и манга в България, създателят на
AnimeS Expo – Михаел Сладкаров, ще предложи най-мащабното досега събитие в
сферата, присъединявайки се към ON! Fest с ON! Anime зоната на 24-ти и 25-ти
юни 2017 г. в Интер Експо Център. Събитието тази година ще приветства хиляди
гости от над 20 държави от света като лектори, жури и участници в зрелищното ревю
на костюми и сценични превъплъщения в популярни герои от комикси, книги, филми
и игри - косплей, а наградата за победителите е посещение на най-значимото
изложение и събитие за манга в света - Japan Expo 2017!
Вижте във видеото тук какво е да си истински герой в популяризирането на аниме и
манга културата в България от Михаел Сладкаров, внук на Ангел Сладкаров,
създателят на оперетния театър в България, както и какво да очакваме от ON!
Anime на ON! Fest 2017.
Освен косплей шоу и състезание, k-pop денс battle, фото зона, работилници,
мърчъндайз и много други, на ON! Fest 2017 пристигат едни от най-признатите
косплеъри в света, носители на множество награди за оригинални превъплъщения и
сценични изпълнения и заради цялостния им принос за развитие на манга култура в
света. Това са Manuel Capitani, Pugoffka, Massimo Barbera, Ju Tsukino и Echow,
идващи от Украйна, Бразилия, Италия и Англия.
Какво е аниме и манга?
Умението на създаване на аниме и манга е съвременно изкуство, което през
последното десетилетие набира все по-голяма популярност. То се изразява в
направата на специфични по своята визия и послание анимационни филми и
комикси, които поради разнообразната си тематика, намират широка аудитория.

Основна нейна характеристика е, че членовете й споделят общи интереси като
комикси, списания, дрехи, музика, игри, филми и други.
За Михаел Сладкаров, създател на Animes Expo:
Воден от своята страст към японски комикси и филми, Михаел постепенно превръща
своето хоби в професия. Следвайки стъпките на дядо си, той работи активно за
развитието на цялата общност. От над дванадесет години организира събития,
подпомага развитието на фен обществото, кани популярни гост -артисти у нас и
помага на български таланти да участват в международни форуми. През 2016-та
година учредява фондация „Мечти без граници“, чиято цел е популяризиране на
специфичната азиатска култура и създаването на професионална среда за развитие.
--24-ти и 25-ти юни са датите, на които София ще се зареди с огромна доза
адреналин. Фестивалът за градска култура ON! Fest се завръща! След тригодишна
пауза ON! Fest е по-мащабен и по-вдъхновяващ отвсякога - повече зони, повече
участници, повече преживяване на над 20 000 кв.м. в Интер Експо Център.
BEYOND FUN (Отвъд

забавлението)

е

мотото

на

тазгодишното

издание,

а

организаторите обещават да ни отведат отвъд всичко, което сме преживявали
досега. Най-голямата арена в Югоизточна Европа за гейминг и съвременна
градска култура ще обедини в едно незабравимо събитие екстремни спортове и
зрелищни батъли,

европейски гейминг турнири,

спиращи дъха

игри на живо,

графити, музика, екзотично аниме и косплей, прожекции, образователни дискусии,
вдъхновящи работилници и страхотно забавление!
Всичко това и още много в ON! Fest 2017! Ела! Виж! Участвай!
Очаквайте още много новини на onfest.org, както и във Фейсбук и Туитър!

За контакти:
Марта Радева - PR и комуникации
ON! Fest
mail: radeva.marta@gmail.com
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web: onfest.org

