
Мейл до участниците 

 
 

Покана за 

 МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЛАШМОБ  

САПУНЕНИ МЕХУРИ 

 
5 нации, 5 страни, 5 исторически места, едно събитие:  

Международният флашмоб “Сапунени мехури” 2006 

 

11 април, 2006 
 

[GMT+1] 18:00 

 

Белград (Ъгъла на ул. Княз 

Михайлова и Площад Република) 

Братислава (Наместие SNP, 
Братислава) 

Будапеща (ул. Москва) 

Гданск (ул. Podwale Grodzkie, срещу 
централна ЖП гара Gdansk 

Główny, преди кино Krewetka) 

[GMT+2] 19:00 

 

София (площад “Александър 
Батенберг”, на мястото на бившия 

мавзолей, срещу Националната 

Художествена Галерия)  

 

За тези, които не искат да 

пропуснат събитието: 

 

Време: 

http://www.timeticker.com 

Място: 

http://bubbleblog.wordpress.com/location

  

 
 

Участниците във флашмоб, 
облечени в бяло  

се събират на 5 различни места в Централна Европа,  

Започват да правят сапунени мехури,  

след 15 минути се разпръсват! 
 

http://www.timeticker.com/
http://bubbleblog.wordpress.com/location


Скъпи бъдещи участници във флашмоб от  

Белград, Братислава, Будапеща, Гданск и София!  

 
 

Организираме този флашмоб, за да отпразнуваме всеобщата 

инфантилност, невинност и радост. Искаме младите хора от пет 
различни градове в Централна Европа да се обединят за едно събитие, 

което споделят. Нямаме нищо общо с политика, флашмобът не 
преследва каквато и да било идеология, той започва и завършва в 

нищото, без какъвто и да е смисъл. Абсурдно, нали?  
 

Присъединете се! Участвайте в акцията и доведете приятелите 
си, така че да покажем на света и особено на Европа, какви забавни 

същества я населяват. Очакваме с нетърпение това уникално събитие 
на мултикултурната-мултинационалната-мултиезиковата работа в 

екип!  
 

Ако искате да научите повече за флашмобовете, вижте: 

Bubble-Pillow Flashmob blog: 
http://bpflashmob.wordpress.com 

 
Ето и условията: 

 
1. ОРГАНИЗИРАНЕ 

Моля разпратете това писмо на колкото се може повече приятели! 
Разкажете им за събитието дори и ако няма да участвате. Пуснете ни 

мейл, ако ще се включите (bubbleflashmob@gmail.com), с информация 
за броя хора във вашата група и името на града, който ще шокирате! 

Ако използвате мобилни телефони, ето текста за SMS, съдържащ 
всички детайли:  

 
Включи се в международен флашмоб! Ела в София на пл.”Ал.Батенберг” 

срещу НХГна 11.4. в 19:00, облечен в бяло, прави сапунени мехури в 

продължение на 15 мин., разпръснете се! 5 града ще участват едновременно 

в събитието! Предай инфото! 

 

 
2. (няколко дни преди това) ПОДГОТОВКА 

Имате само няколко дни да подготвите своите уреди за правене на 
мехурчета и тайната им формула. Започнете да подготвяте течността 

поне един ден преди събитието. Съберете уреди за правене на 
мехури: сламки, канчета, тръбички, играчки, уреди и др.!  

Съвети, идеи и помощ на: 
www.bloglines.com/blog/buboreka 

bubbleblog.wordpress.com 
 

 

http://bpflashmob.wordpress.com/
mailto:bubbleflashmob@gmail.com
http://www.bloglines.com/blog/buboreka
http://www.bubbleblog.wordpress.com/


3. (Вторник, 11.04л, 19:00) СЪБИРАНЕ: 

Участниците във флашмоба идват на определеното място навреме. 
Повчето от тях са облечени в бяло. Ако някой ги пита защо са 

облечени така, те отговарят: Бялото е цветът на неутралността, 

свободата и мира, а също и този на Белград и на проекта Мобилни 
Студиа. Ако предпочитате, може и да не отговаряте на въпросите на 

минувачи или да ги обърквате. На този етап от акцията участниците 
във флашмоба действат като нормални пешеходци, без да издават 

какво ще правят, неправейки нищо, сякаш очаквайки приятели. 
Уредите за правене на мехурчета трябва да са скрити!  

 
4. (19:05 ) АКЦИЯ: 

Като дойде определеното време и след получаване на сигнал, 
извадете уредите за правене на мехури и започнете! Гледайте 

цветовите отражения, слушайте дребните спеквания! 
Фотосветкавиците са в постоянна акция!  

 
5. (19:20) РАЗПРЪСВАНЕ: 

За правилното завършване на флашмоба, трябва да изчезнете от 

мястото на акцията. Хората във вашия град не знаята за събитието, 
могат да бъдат шокирани или ядосани, виждайки флашмоба. Колкото 

по-бързо се разпръснете, толкова по-изненадани ще бъдат хоратал 
Така че в определеното време бързо напуснете мястото. Отидете в 

клуб “Грамофон”р ул- “Будапеща”, срещу Гьоте Институт, където ще се 
състои последващото флашмоба парти! 

  
Фотографи и снимащи филми! 

1. Изпратете линкове за видеа и снимки от флашмоба!  
2. Изпратете видеа и снимки на нашия мейлбокс: 

bubbleflashmob@gmail.com 
 

Важни правила! 
 

The flashmobs are organised secretly and confidentially, their success 

relies on the element of surprise. Please don't use the printed and 
electronic mass media to promote this event even if you are working there 

as editor, speaker or whatever. Remember: don't tell anyone anything 
about the flashmob through the mass media! Thanks!  

 
We welcome bloggers, forum geekz, local cultheroes, mailing groups, 

sms-freaks and others to tell everyone about the International Bubble 
Blower's Flashmob. Never forget: Flashmob has nothing to do with 

aggression or political extremities. Please keep calm in all circumstances, 
be polite to policemen and pedestrians! Remember: We don't do anything 

illegal, we only want to have fun in public with clothes on… 
 

The Mobile Studio Project  (http://www.mobile-studios.org) is a fantastic 
opportunity for international fusion of energies. Grab this chance and 

mailto:bubbleflashmob@gmail.com
http://www.mobile-studios.org/


witness the future way of social entertainment! Blow millions of bubbles in 

your city simultaneously with hundreds of other flashmobbers in Central-
Europe! 



Local Mob Representatives (please correct the data ): 

 

Belgrade 
 

Maja Ciric ciric@eunet.yu 

Miroslav Karic puredecadent@yahoo.com 

 

Bratislava 

 

Mária Corejová maria(at)13m3.sk 

Mária Risková m(at)13m3.sk 
 

Budapest 
Edit Blaumann blaumann@tyrell.hu 

Denis Biro denis.biro@gmail.com 

 

Gdansk 

 

Malgosia Zwolicka m.zwolicka@laznia.pl 

 

Sofia 

 

Mila Odazhieva 

mila@brainstoreproject.com 

Kyd Campbellkyd@i-space.org  

Neli Mitewa neli@brainstoreproject.com

April the 11th, 2006 
 

[GMT+1] 18:00 
 

Belgrade (Corner of Knez Mihajlova 

street and The republic square) 

Bratislava (Square of Slovak National 
Uprising) 
Budapest (Moszkva tér, Moscow Square) 

Gdansk (Podwale Grodzkie street, opposite 
main Railway Station Gdansk 

Główny,near only one tree, before the Krewetka 

Cinema.) 

[GMT+2] 19:00 
 

Sofia (Alexander 
Battenberg Square in Sofia, at the place of 

the former 

Mausoleum, opposite of the National 

Gallery) 
 

For those who don't  
want to miss the event: 

 
Time: 

http://www.timeticker.com 

Location: 

http://bubbleblog.wordpress.com/location

  

 

Ezt a levelet azért kaptad, mert a BuboReka Kollektíva alkalmasnak talált köztéri riadalmak 

keltésére. Ha leiratkoznál, jelezd nekünk, ha averzióid vannak, van B-verziónk.  
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