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МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ

МАЛКА ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ – ГАБРОВО, БЪЛГАРИЯ
http://smalltheatrecompany.com

ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА V1.0
24.09.2019 • 11:00 • 14:00 • Драматичен театър – камерна
сцена • Продължителност: 50 мин • Език: български
Режисьор: Емил Йорданов • Сценография и 3D дизайн:
Арто Чивиджиян • Авторска музика и звукова среда: Георги Стрезов
и Любомир Гошев • Софтуерен инженер: Любомир Русев
Драматургия: Емил Йорданов • Участват: Александър Митев,
Георги Тенев, Емил Йорданов, Десислава Йорданова,
Силвия Тенева, Тигран Торосян /като гласът на Черното куче/
базиран на класическия роман на Р. Л. Стивънсън –
„Островът на съкровищата”
Първото в света куклено представление, което съчетава в себе си технологии за смесена и виртуална
реалност. Научна лаборатория, с последното си изобретение – „Симулатор за мечти”. Сред публиката се
намира късметлията, който пръв ще изживее мечтата си. Прескачайки между реалностите, той се озовава
затворен във видео игра и единственият начин да се измъкне, е като открие легендарното съкровище на
капитан Флинт и приключи играта.По време на действието, зрителите виждат виртуалните обекти във
физическото пространство благодарение на мобилно приложение и VR/AR хедсет.
Важно: Не се препоръчва за хора с фоточувствителна епилепсия и фобии!

SMALL THEATRE COMPANY – GABROVO, BULGARIA
http://smalltheatrecompany.com/en

TREASURE ISLAND V1.0
24.09.2019 • 11:00 • 14:00 • Drama Theatre – small stage
Duration: 50 min • Language: Bulgarian
Director: Emil Yordanov • Scenography and 3D design:
Arto Chividzhiyan • Original music and sound design: Georgi Strezov
and Lyubomir Goshev • Software engineer: Lyubomir Rusev
Screenplay: Emil Yordanov • Cast: Alexandеr Mitev, Georgi Tenev, Emil Yordanov, Desislava Yordanova,
Silvia Teneva, Tigran Torosyan /as the voice of the Black dog/
based on R. L. Stevenson's classic novel – “Treasure Island“
The first performance combining puppetry and MR & VR technology (mixed reality and virtual reality). А scientific lab with
its latest invention - "Dreams Simulator". Someone from the audience will be lucky enough to be the chosen one who's
going to live out his dream. Jumping between realities, he gets stuck in a video game and the only way to escape it is to
finish the game by finding Captain Flint's legendary treasure.
The audience will see the virtual objects in the physical space thanks to a mobile application and VR/AR headsets.
Warning: Performance is not suitable for people with photosensitive epilepsy or phobias!
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КУКЛЕН ТЕАТЪР „LA CAPRA BALLERINA” –
ВИТЕРБО, ИТАЛИЯ
www.facebook.com/LaCapraBallerina

ПРЕЛЮДИИ – ПАТЕТО,
СМЪРТТА И ЛАЛЕТО
24.09.2019 • 16:00 • Куклен театър
Продължителност: 47 мин • Език: английски
Кукли, костюми и сценография: Лаура Бартоломей
и Джеймс Дейвис • Режисура, видео и музикален
подбор: Дамяно Привитера • Музика: Славек Кви и
Слобан Макдоналд, Шостакович, Стефано Тревизи,
Сауле, Гавин Бойарс, Квартет „Кронос“,
Туайн Рекордер
Вдъхновен от илюстрованата книга
„Патицата, Смъртта и Лалето“ на Волф Ерлбрух
Адаптация: Лаура Бартоломей и Дамяно Привитера
Участват: Лаура Бартоломей
Можем да вдъхнем живот на предмет като направим
мислите си негови. Когато животът напуска някого,
можем да го направим безсмъртен като направим
мислите му наши собствени. … Смъртта е мъртва.
История за страха от края на живота, за прелюдията
към това неизбежно събитие, учеща ни как да бъдем
смели и любопитни пътници към тази крайна
дестинация.

LA CAPRA BALLERINA PUPPET THEATRE –
VITERBO, ITALY
www.facebook.com/LaCapraBallerina

PRELUDES,
DUCK DEATH TULIP
24.09.2019 • 16:00 • Puppet Theatre
Duration: 47 min • Language: English
Puppets, costumes and scenography: Laura Bartolomei
and James Davies • Direction, video and music choice:
Damiano Privitera • Music: Slawek Kwi &
Slobhàn Mcdonald, Shostakovich, Stefano Trevisi,
Saule, Gavin Boyars, Kronos Quartet, Twine Recorder
Inspired by the illustrated book “Duck, Death and Tulip”
by Wolf Herlbruch
Freely adapted by: Laura Bartolomei and
Damiano Privitera • Cast: Laura Bartolomei
We can give life to an object by making our thoughts its own.
When life leaves someone, we can make him immortal by
making his thoughts our own.… Death is dead.
A story about fear of life ending, about the prelude to this
inescapable event, teaching us how to be brave and curious
travellers to that final destination.
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МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА СИЛВА БЪЧВАРОВА
24.09.2019 – 29.09.2019 • 18:00 • Фоайе на Държавна опера – Стара Загора
Силва Бъчварова завършва Художествена гимназия и Национална художествена академия – гр. София,
специалност “Сценография”. През 1984г. специализира “Визуален театър” в Международния театрален
институт в Шарлевил-Мезиер, Франция. Работи като преподавател по живопис и сценография за куклен
театър в НХА – гр. София. Нейно дело е сценографията на над 120 театрални постановки в страната и
чужбина. Има 30 участия в международни изложби и 26 самостоятелни такива. Силва е създала
оформлението и илюстрирацията на над 70 книги, плакати и др. Носител е на множество престижни
награди за сценография, сред които и ИКАР.
Изложбата живопис комбинира акрил, релефен печат, рисунка и колаж чрез специална, смесена техника.

PAINTING EXHIBITION OF SILVA BACHVAROVA
24.09.2019 – 29.09.2019 • 18:00 • The lobby of State Opera – Stara Zagora
Silva Bachvarova has graduated Art School and the National Academy of Arts in Sofia, field of study - "Scenography". In
1984 she passed a specialization program in "Visual Theater" at the International Theater Institute in CharlevilleMézières, France. She works as a lecturer in painting and stage design for puppet theater at the National Academy of
Arts - Sofia. She has created scenography for more than 120 performances played in the country and abroad. She has
participated in 30 international exhibitions and had 26 solo exhibitions. Silva has designed and illustrated more than 70
books, posters etc. She has won many prestigious awards for scenography including an IKAR award.
The painting exhibition combines acrylics, embossing and drawing in a collage with the use of a special mixed technique.
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„ДИГИТАЛНО МАСТИЛО“ – ИЗЛОЖБА
С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ НА ОББ
24.09.2019 – 29.09.2019 • 18:00
Фоайе на Държавна опера – Стара Загора
Представянето на
иновативната изложба
„Дигитално мастило“ в Стара
Загора е част от националното
турне, организирано от ОББ в
различни градове на страната.
Шестте графики с добавена реалност оживяват
пред очите на посетителите с помощта на
специално мобилно приложение. Изложбата включва
впечатляващи произведения на Боряна Дончева,
Иван Матеев и Зоран Мише, както и специално
създадената за случая картина на Златка Узунова,
вдъхновена от приложението ОББ Мобайл.
Добавената реалност допълва историята на всяко
от произведенията и дава нови възможности за
интерпретация и преживяване на изкуството.
Оживяването на произведенията става възможно
благодарение на усилията на Златка Узунова и
Димо Чотров от „Лаборатория Виртуална и
разширена реалност - София Тех Парк“, ръководени
от проф. Стоян Малешков. Изложбата е съчетание
на творчество и технология в общо произведение
на изкуството!

„DIGITAL INK“ –
EXHIBITION WITH
AUGMENTED
REALITY PRESENTED
BY UNITED
BULGARIAN BANK
24.09.2019 – 29.09.2019 • 18:00 • The lobby of State Opera – Stara Zagora
The visit of the innovative exhibition “Digital ink” in Stara Zagora is part of the national tour organized in different cities
across the country by United Bulgarian Bank. The six graphics with augmented reality come to life using a special mobile
application. The exhibition includes impressive works of Boryana Doncheva, Ivan Mateev and Zoran Mishe, as well as the
specially created picture of Zlatka Uzunova, inspired by the UBB Mobile application. The augmented reality amplifies the
story of each work giving some new resources for art's interpretation and experience. The animation of the graphics is
possible thanks to the efforts of Zlatka Uzunova and Dimo Chetrov (“Virtual and Augmented Reality Lab - Sofia Tech Park”,
led by Prof. Stoyan Maleshkov). The exhibition is a combination of art and innovation resulting in a real masterpiece!
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МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ИНТЕРАКТИВНА АРХИТЕКТУРНА
ИНСТАЛАЦИЯ „КОНГЛОМЕРАТ“
24.09.2019 – 29.09.2019 • 18:00
Фоайе на Държавна опера – Стара Загора
Куратори: Огняна Серафимова, Хана Шварц и Петър Митев
„Конгломерат“ е мащабен проект, иницииран от Съюза на българските художници.
Представлява интерактивен изложбен павилион с визуални решения от шест различни жанра - драматичен
театър, куклен театър, опера, кино, съвременен танц, пърформативни изкуства. Сценичната реалност е
достъпна с помощтта на AR (добавена реалност) и VR (виртуална реалност) технологии.
В AR частта, посетителите могат да разгледат визуални материали от 53 селектирани български
представления, използвайки специално подготвено за целта мобилно устройство.
Чрез VR очилата, зрителите се „потапят” в над 10 спектакъла, сканирани специално за проекта.

„CONGLOMERATE“ - INSTALLATION
WITH INTERACTIVE ARCHITECTURE
24.09.2019 – 29.09.2019 • 18:00 • The lobby of State Opera – Stara Zagora
Curators: Ognyana Serafimova, Hanna Schwarz and Petar Mitev
“Conglomerate” is a large-scale project initiated by the Union of Bulgarian Artists. It's an interactive exhibition pavilion with
visual solutions from six different genres - drama theater, puppet theater, opera, cinema, contemporary dance and
performative arts. The access to the stage is possible thanks to AR (Augmented Reality) and VR (Virtual Reality)
technologies. Visitors of the AR section could enjoy visual materials from 53 selected Bulgarian performances using a
special mobile device. The audience could dive into scanned materials from 10 different performances using VR glasses.
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ДЪРЖАВНА ОПЕРА – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ
www.operasz.bg

ГЕТО
24.09.2019 • 19:30 • Държавна опера • Продължителност: 70 мин • Език: без думи
Балетен спектакъл по музика Клезмер и Горан Брегович
Хореография и режисура: Марио Пиаца /Италия/ • Възстановка: Людовик Парти /Франция/
Сценография: Тодор Демеров • Костюми: Мария Христова
Помощник режисьор: Пенка Александрова • Солисти: Анелия Димитрова, Паскуале Казели,
Томоки Ишиго, Ромина Славова и др.; Балет на Държавна опера -Стара Загора
Със специалното участие на Офелия Христова /сопран/ и Румен Какамъков /соло цигулка/
“Гето” е уникален танцов спектакъл за гоненията на евреите. Редува лирични моменти и свирепи,
освобождаващи ритми под звуците на клезмер-музика, Горан Брегович, ромското “Джамале” и
унгарския плач на цигулки.
Има различни видове гета - свързани с религия, раса и етническа принадлежност; гета на елита;
гета на собствената интелектуалност и емоционалност; виртуални гета... Гетото не е място,
то е въпрос на душевна нагласа и преодоляването му е свързано със състояние на духа.

STATE OPERA – STARA ZAGORA, BULGARIA
www.operasz.bg

GHETTO
24.09.2019 • 19:30 • State Opera • Duration: 70 min • Language: non verbal
A ballet performance with Klezmer music and music of Goran Bregovic
Choreography and directing: Mario Piazza /Italy/ • Adaptation: Ludovic Party /France/
Stage design: Todor Demerov • Costumes: Maria Hristova •
Assistant Director: Penka Aleksandrova • Cast: Aneliya Dimitrova, Pascuale Kazeli, Tomoki Ishigo,
Romina Slavova etc.; Ballet of State Opera Stara Zagora
With the special participation of Ofelia Hristova /soprano/ and Rumen Kakamakov /violin/;
„Ghetto” is a unique dance performance about the persecution of Jewish people. It changes lyrical moments with furious,
liberating rhythms, the sounds of Klezmer music, Goran Bregovic, the Romani anthem “Gelem, Gelem” and the crying
violins of the Hungarian gypsies.
There are different types of ghettos – the ghetto of religion, race or ethnic origins; the ghetto of the elite; the ghetto of our
own intellectuality and emotionality; the ghetto of virtual life ... The ghetto is not a place, it's an attitude and one's state of
mind is the key to overcome it.
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МАЛКО ТЕАТРО – БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ И
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –
СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ
www.malkoteatro.hu

ЦЪФНАЛИ ОЧИ
25.09.2019 • 11:00 • Куклен театър
Продължителност: 60 мин • Език: български
Режисура: Габриела Хаджикостова, Ищван Наги
Музика: Атила Шимон
Участват: Мария Джойкева, Никол Николова,
Никол Султанова, Цветелина Николова
по романа на Радостина Ангелова „Виенски апартамент“
Спектакълът се осъществява с подкрепата на
Министерство на човешките ресурси на Унгария
„Когато очите на жената цъфнат, не е на добро... А те може
никога да не цъфнат.“
Синтетичен спектакъл, съчетаващ слово, модерен танцов
театър, музика и движение. Това не е класическа пиеса,
написана въз основа на романа. Без да робуваме на конвенции,
тук смело прекосяваме жанрови и езикови граници.

MALKO TEATRO – BUDAPEST, HUNGARY &
STATE PUPPET THEATRE – SLIVEN, BULGARIA
www.malkoteatro.hu

BLOSSOMING EYES
25.09.2019 • 11:00 • Puppet Theatre
Duration: 60 min • Language: Bulgarian
Directed by: Gabriella Hadzhikostova, Istvan Nagy
Music: Attila Simon
Cast: Maria Dzhoykeva, Nicole Nikolova, Nicole Sultanova,
Tsvetelina Nikolova
based on Radostina Angelova's novel “The Viennese Apartment”
The performance is supported
by the Hungarian Ministry of Human Resources
“When the eyes of a woman blossom, it's a bad sign... But they may
never blossom.”
A synthesized performance, combining speech, modern dance
theater, music and movements. It's not a classical piece based on a
novel. Without being slaves to conventions, we bravely cross genres
and language limitations.
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ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ –
КАЗАНЛЪК, БЪЛГАРИЯ
www.teatarkazanlak.com

САМОДИВА
25.09.2019 • 15:00 • Драматичен театър –
голяма сцена • Продължителност: 60 мин
Език: български
Драматизация и режисура: Мара Бонева
Хореография и режисура: Светлин Ивелинов
Сценография: Иван Бояджиев
Музикална адаптация: Милен Ямаков
Участват: Сава Драгнев, Беатрис Благоева,
Ивелина Павлова, Кристина Топалова, Мара Бонева,
Петър Петров, Светлана Бургазова
Самодивите са едни от най-забележителните герои в
българското народно творчество. Те олицетворяват
мечтите на мъжете, могат да ги унищожат или
издигнат до Бога.
„Самодива“ е вълшебен разказ за любовта и
трудностите по пътя към намирането ú. Магическо
съчетание между музика, танц и театър!

„LUBOMIR KABAKCHIEV“ THEATRE –
KAZANLAK, BULGARIA
www.teatarkazanlak.com

WOOD NYMPH
(SAMODIVA)
25.09.2019 • 15:00 • Drama Theatre – main stage
Duration: 60 min • Language: Bulgarian
Playwright and director: Mara Boneva
Choreographer and director: Svetlin Ivelinov
Scenographer: Ivan Boyadzhiev
Composer: Milen Yamakov
Cast: Sava Dragnev, Beatrice Blagoeva,
Ivelina Pavlova, Kristina Topalova, Mara Boneva,
Petar Petrov, Svetlana Burgazova
The wood nymphs (samodivi) are one of the most memorable
characters in Bulgarian folklore. They symbolize men's most
sacred dreams since they could destroy them or bring them
closer to God.
"Wood nymph" is a magical story about love and challenges
everyone faces while searching for it. A magnificent
combination of music, dance and theater!
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Премиера на книга „Истории за часовник, кукли и
липов чай” (60 години Държавен куклен театър –
Стара Загора)
25.09.2019 • 16:30 • Къщата на арх. Димов
Предложение, подкрепа и съдействие: Дарин Петков, Татяна Калчева,
Мариела Кралева • Работен екип: Светла Бенева,
Катерина Георгиева, Кети Бинкова
Книгата „Истории за часовник, кукли и липов чай” е посветена на ДКТ –
Стара Загора и неговия 60 годишен юбилей. Тя си поставя за цел да
отрази творческия път, по който са тръгнали в началото и продължили
няколко поколения кукленици. Предлага сериозен, но и игрив поглед към
огромния по обем материал, съдържащ репертоар, съобщения, отзиви и
рецензии в местния и централен периодичен печат, в специализирани
издания, лични и държавни архиви, многобройни плакати, програми,
афиши, снимки от представления и гастроли. Книгата проследява
хронологично репертоарните заглавия и творческите състави,
представя исторически анализ на професионалния процес от проф.
Славчо Маленов и информация за получени награди, участия в
театрални събития, фестивали и пътувания в чужбина. Отделен блок е
посветен на фестивала „Пиеро” и на провежданите тематични
Творчески лаборатории с международно участие. Споделени са и мнения
на творци с личен принос за професионалните достижения. „Липов чай”
е предназначен за отмора от многобройната информация и за радост
на очите в морето от снимки, плакати и цветове. „Часовникът” – една
забележителна атракция на сградата на Кукления театър, логично
заема мястото на началната корица, за да напомня – тик - так - 60-так!

Book Premiere „Stories about a clock, puppets and some
linden tea” (60th anniversary of State Puppet Theatre –
Stara Zagora)
25.09.2019 • 16:30 • The house of arch. Dimov

Idea, support and assistance: Darin Petkov, Tatyana Kalcheva,
Mariela KralevaWork team: Svetla Beneva, Katerina Georgieva, Kety Binkova
"Stories about a clock, puppets and some linden tea" is dedicated to the 60th
anniversary of State Puppet Theatre – Stara Zagora. It aims to track the creative
path of generations of puppeteers who have worked in the theatre since it was
founded. It offers an in-depth but playful reading of huge materials containing the
repertoire, some notices and reviews from local and national periodicals,
specialized publications, personal and state's archives, multiple posters,
programs, photos from different performances and tours. The book follows in
chronological order titles from the repertoire and their staging teams, presents a
historical analysis of the working process made by Prof. Slavcho Malenov, as
well as information about awards received, participations in events, festivals and
tours abroad. A separate section is reserved for the Festival “PIERROT” and the
Creative Art Labs with international participants. Some of the artists who have
personally contributed to the theatre's achievements have also shared their
thoughts in the book. "The linden tea" part is designed for relax after the massive
amount of information, to delight the eyes with photos, posters and colors. The
"Clock" that is a remarkable attraction on the building of the theater is also on
the cover of the book, to remind: tick – tick, it's time for 60th anniversary!
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Изложба „Сценография за куклен театър”
арх. Иван Цонев (1928-2017)
25.09.2019 – 29.09.2019 • 16:30 • Къщата на арх. Димов
Арх. Иван Цонев е роден на 28 юни 1928г. в Шумен. Завършва с
отличие “архитектура” през 1954г. и е назначен за архитект на
града. Идеите му не срещат одобрение от тогавашното партийно
ръководство и той намира реализация в друго изкуство –
сценографията. Освен че е сред основателите на кукления театър
в Шумен, той създава и редица постановки там, а в периода 19931995 е негов директор и художествен ръководител. Творческият
път на Цонев като сценограф е свързан с развитието на два от
най-големите куклени театри у нас – ДКТ Варна и ЦКТ София. Той
е изключително активен и дееспособен творец, един от главните
представители на модерността в българския куклен театър. През
1962г., арх. Иван Цонев, Атанас Илков и Николина Георгиева
разкриват специалност „Куклен театър” във ВИТИЗ, с което
полагат основите на висшето образование за куклен театър у нас.
В артистичната си кариера е сценограф на над 250 продукции на
територията на страната и чужбина. Има осъществени 49
турнета в Германия, Полша, Русия, Чехословакия, Великобритания
и др. Негови продукции са излъчвани по телевизията в България,
Полша, Югославия и Германия. Отличен е с многобройни награди – от национални прегледи, Златният
делфин, Съюза на българските художници, на фестивала в Единбург и др. Имал е 9 самостоятелни и 4
колективни изложби. Негови творби са притежание на частни колекции в Англия, Полша, Гърция, САЩ,
Германия, Швейцария и Франция. Големият творец ни напусна на 24 Февруари 2017г. като остави в
наследство огромен личен архив. Името му се помни и ще се помни от поколенията творци на българското
куклено-театрално изкуство, като Големият майстор, Маестрото арх. Иван Цонев.

С подкрепата на
With the support of

СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР
SOFIA PUPPET THEATRE

Exhibition „Scenography for puppet theatre“ arch. Ivan Tsonev (1928-2017)
25.09.2019 – 29.09.2019 • 16:30 • The house of arch. Dimov
Arch. Ivan Tsonev was born on 28th of June 1928 in Shumen. He graduated with honors in 1954 having a degree in
architecture and he was appointed as the official city architect. His innovative ideas were not approved by the party
leadership at the time, so he started working in another field – the scenography. Besides being one of the founders of
Puppet Theatre - Shumen, he participated in the creation of multiple performances there and he was its administrative
and artistic director from 1993 to 1995. Tsonev's creative career as a scenographer is associated mainly with two of the
largest puppet theatres in the country – State Puppet Theatre - Varna and Sofia Puppet Theatre. He was always
extremely active and capable creator, one of the main representatives of the modern trends in the Bulgarian puppet
theater. In 1962 arch. Ivan Tsonev, Atanas Ilkov and Nikolina Georgieva established the “Puppet Theatre” program in the
Higher Institute for Theatre Arts, thus laying the foundations of the Bulgarian higher education in puppet theatre. Arch.
Tsonev has created the scenography of more than 250 productions in the country and abroad. He has participated in 49
artistic tours in Germany, Poland, Russia, Czechoslovakia, Great Britain etc. His works have been broadcasted by the TV
channels in Bulgaria, Poland, Yugoslavia and Germany. He has won numerous awards of the National Reviews, the
Golden Dolphin Festival, the Union of Bulgarian Artists, the Edinburgh Festival etc. He has had 9 solo and 4 collective
exhibitions. His works are included in private collections in England, Poland, Greece, USA, Germany, Switzerland and
France. The great artist passed away on February 24th, 2017 leaving behind a huge personal archive. Generations of
Bulgarian puppeteers will remember him as the Grand Master, the Maestro architect Ivan Tsonev.

14



ÏÈÅÐÎ 2019
11

ТИ

МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ТЕАТЪР „ANGELES DE TRAPO” –
МАЛАГА, ИСПАНИЯ
http://angelesdetrapo.com

ГРЕШКА 404
25.09.2019 • 17:30 • Куклен театър
Продължителност: 50 мин
Език: без думи
Идея: Вагнер Галло
Режисура: Вагнер Галло
Помощник-режисьор: Хулио Галло
Кукловод: Вагнер Галло
Кукломайстор: Антонио Мартин
Дизайн костюми: Йоланда Аталла
Аудиовизуална продукция: Вагнер Галло
Сценография: Вагнер Галло
Редактор/езиков консултант: Сара Паредес
Музика: Кевин Маклауд
„Грешка 404“ е спектакъл без думи, адресиран
към публиката, използваща все по-често нови
технологии. Такъв е и Стив –
средностатистическо, младо момче с
простичък, обикновен живот, абсолютно
потопено в свят, пълен с електронни
устройства.

ANGELES DE TRAPO –
MALAGA, SPAIN
http://angelesdetrapo.com

ERROR 404
25.09.2019 • 17:30 • Puppet Theatre
Duration: 50 min • Language: non verbal
Original idea: Wagner Gallo
Direction: Wagner Gallo
Assistant director: Julio Gallo
Puppeteer: Wagner Gallo
Wood carving: Antonio Martín
Costume design: Iolanda Atalla
Audiovisual production: Wagner Gallo
Stage design: Wagner Gallo
Proofreading/language advice: Sara Paredes
Music: Kevin Macleod
„Error 404“ is a non verbal performance addressed
to the audience increasingly using new
technologies. So does Steve. He is a run-of-themill young boy with simple and ordinary life, who is
absolutely immersed in a world of electronic
devices.
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НО ТЕАТЪР „ЯМАМОТО” – ОСАКА, ЯПОНИЯ
http://noh-theater.com

HAGOROMO (КРИЛАТИТЕ ОДЕЖДИ)
И TSUCHIGUMO (ЗЕМНИЯТ ПАЯК)
25.09.2019 • 19:00 • Държавна опера
Продължителност: 80 мин. с 10 мин. антракт
Език: японски с български субтитри
Водещ актьор: Акихиро Ямамото • Участват актьорите: Фумихиса Оониши,
Мотохару Йошии, Мотонори Умевака, Казуо Имамура, Масанори Иноучи,
Рьоичи Аримацу, Таичиро Номура, Кадзуко Маеда, Такаясу Андоо,
Йошитеру Танигучи, Юки Касада, Йошиаки Ямамото
Музиканти: Ацуши Сайто, Томохиде Фурута, Нориюки Мория, Тоору Танака
Режисьор-осветители: Такаюки Фуджимото, Рьоя Фудетани
Сценичен режисьор: Коичиро Фуруя
“Hagoromo” (Крилатите одежди)
Една пролетна утрин, рибарят Хакурьо излиза на риболов и забелязва сред клоните на бор – чудни одежди.
Той решава да ги вземе и да ги превърне в семeйно богатство, но внезапно пред него се появява чудно красиво
момиче. Тя му казва, че е небесна девойка, служеща в Лунния дворец и моли Хакурьо да ú върне дрехите, без
които не би могла да се прибере на небето. Рибарят отначало отказва, но трогнат от сълзите ú, обещава
да ги върне ако тя изпълни пред него един небесен танц…
“Tsuchigumo” (Земният паяк)
Великият войн Райко е болен от незнайна и тежка болест. Една нощ непознат монах се вмъква в стаята му,
но се оказва, че това е демонът-паяк Цучи-гумо, който е отговорен и за страданията му. След кратка
схватка, Райко ранява Цучи-гумо, но чудовището успява да избяга. Хитори-муша – верният оръженосец на
Райко, бива изпратен да проследи демона и да го унищожи. Кървавите дири отвеждат Хитори-муша и
дружината му до древна, каменна могила…

YAMAMOTO NOH THEATER – OSAKA, JAPAN
http://noh-theater.com

HAGOROMO (THE FEATHER MANTLE)
AND TSUCHIGUMO (THE GROUND SPIDER)
25.09.2019 • 19:00 • State Opera • Language: Japanese with BG subtitles
Duration: 80 min. with 10 min. intermission
Leading actor: Akihiro Yamamoto • Cast: Fumihisa Oonishi, Motoharu Yoshii,
Motonori Umewaka, Kazuo Imamura, Masanori Inouchi, Ryoichi Arimatsu,
Taichiro Nomura, Kazuko Maeda, Takayasu Ando, Yoshiteru Taniguchi,
Yuki Kasada, Yoshiaki Yamamoto • Musicians: Atsushi Saito, Tomohide Furuta,
Noriyuki Moriya, Toru Tanaka • Lighting directors: Takayuki Fujimoto,
Ryoya Fudetan • Stage director: Koichiro Furuya
“Hagoromo” (The Feather mantle)
One spring morning, the fisherman Hakuryou finds a beautiful robe hanging on a pine tree. He decides to take it and keep
it as family wealth, but suddenly a beautiful girl appears. She explains she is a celestial maiden serving at the Moon
Palace. She demands her magic mantle back since without it she could never return to Heaven. At first, the fisherman
refuses, but then, touched by her tears, he agrees to give the robe back in return for a dance.
“Tsuchigumo” (The Ground spider)
The great warrior Raikou is stricken by an unknown and severe illness. One night, a strange monk enters his room. That
turns out to be the evil spider demon Tsuchigumo who is also responsible for the bad condition of the warrior. After a short
fight, Raiko stabs the monster but still it manages to escape. Hitorimusha - Raiko's faithful squire is sent to trace and kill
the demon. The blood trail leads him and his fellows to an ancient stone mound ...
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ВИКТОР ТОТ – БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ
http://tothviktor.hu/en

МОЯТ ДОМ
Соло концерт със саксофон и визуални ефекти
25.09.2019 • 21:00 • Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Продължителност: 70 мин • Език: английски
Уникално концертно преживяване от многократния носител на награда „Джаз музикант на годината“ –
Виктор Тот. Концертът е необикновено пътуване към настоящия момент, през жанрове и истории, на
крилете на импровизации.
Тази година Виктор издава 7-мия си студиен албум, наречен LAMU. Негови записи получават наградата „Джаз
парче на годината“. Той представя спектакли и води семинари по цял свят, от Индия до САЩ. Виктор говори,
свири и проповядва свобода и красота.

VIKTOR TOTH – BUDAPEST, HUNGARY
http://tothviktor.hu/en

MY HOME
Solo saxophone concert with visuals
25.09.2019 • 21:00 • Regional library „Zahariy Knyazheski“
Duration: 70 min • Language: English
A unique concert experience by the multiple award winner “Jazz Musician of the Year” - Viktor Tóth. The concert is an
extraordinary journey to the present moment through genres and stories on the wings of improvisations.
This year Viktor releases his 7th studio album called LAMU. His records have received the “Jazz Record of the Year”
award. He has been giving performances and workshops around the world from India to the USA.
Viktor talks, plays and teaches about freedom and beauty.
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НАТФИЗ „КР. САРАФОВ“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
https://natfiz.bg

КРЪГОВРАТ
26.09.2019 • 11:00 • Куклен театър • Продължителност: 70 мин. • Език: без думи
Постановка: проф. Жени Пашова • Режисура: д-р Михаела Тюлева • Участват: Марияна Петрова,
Балена Ланджева, Ива Кирова, Йордан Тинков, Даниел Добрев, Ивелин Николов, Павел Громков,
Ралица Петрова, Соня Тодорова, Елин Стоянова, Александър Йорданов, Стайко Стайков, Русита Боева,
Йоана Седларска, Венцеслав Димитров, София Трейман, Иван Трайков, Василена Колева, Денис Симеонов
"Кръговрат" e спектакъл, изграден от миниатюри, които проследяват развитието на човечеството и дават
прогноза за евентуалния му край. Чрез нестандартни средства и метафорични знаци се разкриват
взаимоотношенията на хората, в различните етапи от тяхното развитие. Представлението поставя
въпроси за смисъла на живота и дава отговори, които вълнуват всеки.

NATFA „KR. SARAFOV” – SOFIA, BULGARIA
http://en.natfiz.bg

CIRCLE OF LIFE
26.09.2019 • 11:00 • Puppet Theatre • Duration: 70 min. • Language: non verbal
Staging: prof. Zheni Pashova • Director: Dr. Mihaela Tyuleva • Cast: Mariyana Petrova, Balena Landzheva,
Iva Kirova, Yordan Tinkov, Daniel Dobrev, Ivelin Nikolov, Pavel Gromkov, Ralitsa Petrova, Sonya Todorova,
Eline Stoyanova, Aleksandar Yordanov, Stayko Staykov, Rusita Boeva, Yoana Sedlasrska, Ventseslav Dimitrov,
Sofia Treyman, Ivan Traykov, Vasilena Koleva, Denis Simeonov
“Circle of life” is a performance based on miniatures tracking the evolution of mankind and giving a forecast about its
possible ending. Using unusual theatre techniques and metaphorical symbols, it reveals relationships between people at
different stages of their evolution. The show asks about the meaning of life and gives answers to other universal questions.
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Премиера на книгата
„Театрална география, истории,
личности“ на Стефан Янков
26.09.2019 • 18:00 • Фоайе на куклен театър
„Не зная дали всеки би намерил смелост да напише подобна искрена
книга със спомени, но съм сигурен, че всеки би искал да живее живот,
подобен на описания.“
„Стефан Янков е добър ученик на своите духовни учителиразказвачи. Страниците, които ще прочетеш, щастливи читателю,
са пропити от дъхаво червено вино и благостта на сладкодумието.“
„Делото” е театърът. Почти 20 години Стефан Янков е в центъра
на театралния живот в провинцията (Пловдив, Димитровград,
Хасково, Сливен, Смолян), а през следващите повече от 20 години
работи в софийски театри или в Националния център за театър.
Бил е драматург, бил е и директор. Истински театрал.
Самоироничен, вслушан в света около него, замислен за същината на
случващото се...”
Никола Вандов

Book Premiere
„Theater's geography, stories,
personalities“ - Stefan Yankov
26.09.2019 • 18:00 • The lobby of the Puppet Theatre
“I don't know if anyone would dare to write such an honest book
with memories, but I'm quite sure everyone would like to live a life
like that.”
“Stefan Yankov has been a good student of his spiritual teachers –
storytellers. The pages you'll see, my dear happy reader, are
saturated with a scent of red wine and gentleness of sweet words.”
"The work of his life" is theater. For almost 20 years Stefan Yankov
has been in the core of the theatrical life in the countryside
(Plovdiv, Dimitrovgrad, Haskovo, Sliven, Smolyan) and for the next
20 years he has been working in different theatres in Sofia and in
The National Centre for Theatre. He has worked as a playwright,
as a director. He is a real man of theatre – with a self-mocking
humor, a person listening to the world around him and thinking
about the essence of things happening..."
Nikola Vandov
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ТЕАТЪР 199 „ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ” –
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
www.theatre199.org

НОС
26.09.2019 • 19:00 • Куклен театър
Продължителност: 95 мин. • Език: български
по Н. В. Гогол
Сценична версия: Ина Божидарова
Постановка: Веселка Кунчева
Сценография: Мариета Голомехова
Музика: Христо Намлиев
Участват: Георги Спасов и Полина Христова
Носът е най-забележимото нещо на човешкото лице. Способен
е да разпознае трилион различни аромата. Той диша, дава
информация за вкуса на храната, служи за резонатор на гласа,
предпазва белите дробове, киха... По носа можем да преценим
характера. Носът на Веселка Кунчева е пълен фантазьор. На
Ина Божидарова е изящно перо. На Мариета Голомехова –
художник най-изкусен. От носа на Христо Намлиев струят
трели, а от този на Полина Христова искри пленителна
игривост. Носът на Георги Спасов стърчи горд от таланта на
своя притежател. Нашият „Нос” е свободна адаптация на
повестта на Гогол. Пиеса, осмиваща бюрокрацията,
пошлостта и безразличието. Спектакъл, който прегръща
човечността. Постановка, която ще ви спре дъха през устата,
а и през носа!

THEATRE 199 „VALENTIN STOYCHEV” –
SOFIA, BULGARIA
www.theatre199.org

NOSE
26.09.2019 • 19:00 • Puppet Theatre
Duration: 95 min. • Language: Bulgarian
Based on N. V. Gogol
Stage version: Ina Bozhidarova • Director: Veselka Kuncheva
Stage design: Marieta Golomehova • Music: Hristo Namliev
Cast: Georgi Spasov and Polina Hristova
The nose is the most remarkable feature of the human face. It's
capable of recognizing a trillion of different aromas. It breathes, it gives
information about food taste, it serves as a voice resonator, it protects
our lungs, it sneezes... We can judge someone's character by his nose.
Vesselka Kuncheva's nose is a complete dreamer. The one of Ina
Bozhidarova is a fine feather. The nose of Marieta Golomehova is a
skillful artist. Trellis sound from the nose of Hristo Namliev and the
nose of Polina Hristova is enchanting and playful. Georgi Spasov's
nose is proud of the talent his owner possesses.
Our “Nose” is a free adaptation of Gogol's story. It's a play mocking
bureaucracy, small-mindedness and indifference. A performance that
embraces humanity. A production that will take your breath away not
only through your mouth but through your nose, too!
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СТУДИО ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПАНТОМИМА „ПАНТА РЕЙ“ – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
www.facebook.com/studiopantarey

БЕЗ ДРЕХИ
27.09.2019 • 14:00 • Драматичен театър – камерна сцена
Продължителност: 50 мин • Език: български
Режисьор и хореограф: Мария Димитрова • Драматург: Катерина Георгиева • Звукова среда: Трифон Ташев
Изпълнители - танцьори: Савина Митрашкова, Светослава Манчева, Станка Рачева и Мария Димитрова
„Без дрехи“ е малко представление за обезличаването. То може да има много проявления - суетата,
желанието да ни харесват на всяка цена, колебанието, съмнението, страха да обичаме. Движение, танц и
слово си взаимодействат, за да открият онази граница на самозатрупване на истинската ни същност с
прекалено много желания, очаквания, илюзии, страхове, нужди и мечти, които много често дори не са наши.
Човекът се е превърнал в едно неясно и абстрактно същество, ровещо в отломки и парцали, за да намери
една своя съкровена дума, чувство, мечта. Това, което ни се иска, е да го видим, поне за миг, разголен пред
душата си - такъв какъвто е. А какво има там вътре? Ние дори не знаем. Само можем да подозираме и да си
представяме. Човекът там вътре. Как изглежда, говори ли, спи ли добре? ... Следвай ритъма.

„PANTA RHEI“ STUDIO FOR CONTEMPORARY DANCE AND PANTOMIME – PLOVDIV, BULGARIA
www.facebook.com/studiopantarey

NO CLOTHES
27.09.2019 • 14:00 • Drama Theatre – small stage • Duration: 50 min • Language: Bulgarian
Director and choreographer: Maria Dimitrova • Playwright: Katerina Georgieva • Sound design: Trifon Tashev
Dancers and performers: Savina Mitrashkova, Svetoslava Mancheva, Stanka Racheva and Maria Dimitrova
"No clothes" is a small performance about depersonalization. It could be seen in many different ways like vanity, our desire
to be liked by all means, hesitation, doubt, fear of love.
Movements, dance and speech interact to show the level of overloading with desires, expectations, illusions, fears, needs
and dreams that in many cases are not even ours. Man has become a vague and abstract creature, digging into remains
and scraps to find his own words, feelings and dreams. What we want is to see him exposed at least for a minute – the
way he truly is. What is inside, in his soul? We don't even know. We could only imagine. The man inside, what does he
look like? Does he talk? Does he sleep well? ... Just follow the rhythm.
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ХИЛЪРИ ЧАПЛАЙН – НЮ ЙОРК, САЩ
www.hilarychaplain.com

ПОСЛЕДНИЯТ ПЛЪХ
ОТ ТЕРЕЗИН
27.09.2019 • 16:00 • Драматичен театър –
голяма сцена • Продължителност: 60 мин.
Език: английски с български субтитри
Постановъчен екип: Хилъри Чаплайн,
Нанси Смитнър • Участват: Хилъри Чаплайн,
Джейсън Хикс, Ариел Лорън
„Последният плъх от Терезин“ обединява музика,
визуално изкуство и поезия, създадени от
множество изтъкнати творци, затворени в
концентрационния лагер в Терезин, Чехословакия.
Това е история за битката за оцеляване по време
на един от най-ужасяващите моменти в
историята на човечеството. И все пак е комедия!
Между фикция и историческо изследване, между
предразсъдъци и човечност, между
потисничеството и бунта, съществува свят, в
който приятелството между кабаретна звезда и
един плъх е възможно.

HILARY CHAPLAIN – NEW YORK, USA
www.hilarychaplain.com

THE LAST RAT OF
THERESIENSTADT
27.09.2019 • 16:00 • Drama Theatre –
main stage • Duration: 60 min.
Language: English with BG subtitles
Staging team: Hilary Chaplain, Nancy Smithner
Cast: Hilary Chaplain, Jason Hicks, Ariel Lauryn
“The Last Rat of Theresienstadt” incorporates music,
visual art and poetry produced by many prominent
artists imprisoned in the concentration camp of
Theresienstadt, Czechoslovakia. It's a story about the
struggle to survive during one of the most horrific
moments in humankind history. But still, it's a comedy!
Between fiction and historical research, between
prejudice and humanity, between oppression and
rebellion, there's a world where friendship between a
cabaret star and a rat is possible.
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Представяне на
първата стихосбирка
„Ноемврийски балади“
на младия автор
Олександър Димитров
27.09.2019 • 17:00 • Фоайе на Държавна
опера – Стара Загора
С участието на ученици от НУМСИ
„Христина Морфова“, клас по оперно пеене
на Нина Димитрова

ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА „ЗА РОДОПИТЕ“ –
БОСТИНА, БЪЛГАРИЯ
http://www.prac.biz

КОНЦЕРТЪТ
27.09.2019 • 17:00 • Парк „Пети октомври“
Продължителност: 55 мин • Език: без думи
Концепция и режисура: Петър Тодоров
Кукли и декор: Ханна Шварц
Костюми: Николина Костова-Богданова
Избор на музика: Петър Тодоров
и Десислава Минчева
Участват: Десислава Минчева
„Концертът“ е възхвала на българската народна песен.
Тя ни извисява като хора и нация, и ни спасява от
„ниското“ битие. Квартет от народни певици се
подготвят за концерт. Четири наглед обикновени жени,
които, когато стъпят на сцената, се превръщат в
„различни“ човешки същества. С гласовете и песните
си, се докосват до божественото. Носят просветление
за смисъла на човешкия живот.

PRO RODOPI ART CENTRE –
BOSTINA, BULGARIA
http://www.prac.biz

THE CONCERT
27.09.2019 • 17:00 • Park „Peti Oktomvri“
Duration: 55 min • Language: non verbal
Concept and Directing: Petar Todorov
Puppets and Stage Design: Hannah Schwartz
Costumes: Nikolina Kostova-Bogdanova
Music selection: Petar Todorov and Desislava Mincheva
Cast: Desislava Mincheva
„The Concert” is a celebration of the Bulgarian folk song. It
makes us stand taller as people and as a nation. It saves us
from the low-living. A quartet of folk singers is getting prepared
for a concert. Four ordinary women who turn into unordinary
human beings when they step onto the stage. Their voices and
songs are divine and bringing enlightenment about the meaning
of life.

„Защо точно
„Ноемврийски балади“?
Ноември е последният
месец от есента,
символ на
преходността и края на
един етап от човешкия
живот, а в моя случай –
на съзряването ми и
навлизането в света на
възрастните,
съпроводен с мрачни чувства, но и красота като тази
на есенните листа по паважите на градските улици.
От XX век насам, баладите се характеризират със
своята сантименталност и романтичен характер, а
тези мотиви са централни и в моята поезия.
Заглавието в своята цялост може да се разбира като
романтичен химн на есента.“
„Ноемврийски балади“ - Олександър Димитров

Presentation of
„November ballads“ Oleksandr Dimitrov's
first book with poetry
27.09.2019 • 17:00 • The lobby
of State Opera – Stara Zagora
With the special participation of students from
"Hristina Morfova" National School of Music
and Performing Arts, Class “Opera singing” Nina Dimitrova
„Why "November Ballads"?
November is the last month of
autumn, a symbol of transience and
the end of a life stage. In my case,
that is my maturation and my
entering the adult world full of grim
feelings but also of beauty. Just like
autumn leaves over the pavements
of the city streets. Since 20th
century, ballads are defined by their
sentimentality and romantic character. These motives are
also in the essence of my poetry. The title could be
interpreted as a romantic anthem for autumn.”
"November Ballads" - Oleksandr Dimitrov
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„КЛАС 5Х5“ И ТЕАТЪР „АЗАРЯН“ –
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

КОСВЕНИ ЩЕТИ
27.09.2019 • 17:30 • Държавна опера
Продължителност: 80 мин • Език: български
Режисьор: Максима Боева
Сценография и кукли: Киряна Аврониева
Композитор: Михаил Шишков – баща
Участват: Анна-Валерия Гостанян, Анелия Мангърова,
Владинела Кацарска, Дайяна Димитрова,
Катерина Стоянова, Никол Султанова
Проектът е финансиран от Национален
фонд "Култура" по програма "Дебюти"
и се осъществява с подкрепата на "Клас 5Х5",
Български фонд за жените, Младежки театър
"Николай Бинев" и издателство "Парадокс".

„Косвени щети“ разказва истинските истории на
жените през втората световна война, събрани в
книгата „Войната не е с лице на жена“ на носителката
на Нобелова награда Светлана Алексиевич. Те се борят
да създадат нов живот в свят, враждебен към тях.
Каква е цената да бъдеш жена на фронта? Какво е да
тръгнеш на война с куфар, пълен само с шоколадови
бонбони? Жените разказват за кошмара на своята
война, сякаш разказват приказки. Страшни, детски
приказки.

„CLASS 5X5” AND „AZARYAN”
THEATER – SOFIA, BULGARIA

COLLATERAL DAMAGE
27.09.2019 • 17:30 • State Opera
Duration: 80 min • Language: Bulgarian
Director: Maksima Boeva
Set design and puppets: Kiryana Avronieva
Composer: Mihail Shishkov sen.
Cast: Anna-Valeriya Gostanyan, Anelia Mangurova,
Vladinella Katsarska, Dayana Dimitrova,
Katerina Stoyanova, Nikol Sultanova
This project has been financed by the National Culture
Fund of Bulgaria through the “Debuts” program and
has been realized with the support of “Class 5x5”,
Bulgarian Fund for Women, “Nikolay Binev” Youth Theater
and Paradox publishing.

„Collateral damage“ tells the true stories of some women
during the Second World War, collected in a book called “The
unwomanly face of war” by the Nobel prize winner Svetlana
Alexievich. They are fighting to create a new life in a hostile
world. What's the cost of being a woman on the front line?
Why would someone go to war with a suitcase only full of
chocolates? Women tell the nightmare of the war, as if they're
telling stories for children. Scary stories for children.
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –
СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ
www.pierrot-bg.com

ПОСЛЕДНИЯТ ЧОВЕК
27.09.2019 • 19:30 • Куклен театър
Продължителност: 90 мин. • Език: български
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по романа на Джордж Оруел „1984“
Режисура и драматургична версия: Веселка Кунчева
Сценография и кукли: Мариета Голомехова
Музика: Христо Намлиев и Милица Гладнишка
Хореография: Мария Димитрова
3D Mapping: Полина Герасимова
Художник декор: Мирчо Мирчев
Фотограф: Александър Богдан Томпсън
Участват: Милица Гладнишка, Латина Беровска,
Таня Георгиева, Мария Джойкева, Любен Чанев,
Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Цвети Пеняшки
„Властта се състои в разчленяването на човешкото
съзнание и слепването му отново във форма по твой
избор. Свят на страх, предателство и мъчение. Свят, в
който ти тъпчеш другите и те теб тъпчат. Свят,
който с усъвършенстването си ще става не по-малко, а
повече безмилостен. В нашия свят няма да има други
чувства освен страх, ярост, тържество и самоунижение.
Ще унищожим всичко останало – всичко. Ще разрушим
мисълта. Ще разкъсаме връзката между деца и родители,
между човек и човек, между мъж и жена. Децата ще биват
отнемани от майките им от раждането си, така както
се отнема яйцето от кокошката. Няма да има никаква
любов, освен любовта към Големия брат. Няма да има
никакъв смях, никакво изкуство, никаква литература,
никаква наука. Няма да има никаква разлика между
красотата и грозотата, никакво любопитство, никаква
радост от живота. Ако искаш да си представиш
бъдещето, представи си ботуш, смазващ човешко лице –
завинаги.“
“1984” - Джордж Оруел
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STATE PUPPET THEATRE – STARA ZAGORA, BULGARIA
www.pierrot-bg.com/en

THE LAST MAN
27.09.2019 • 19:30 • Puppet Theatre • Duration: 90 min. • Language: Bulgarian
Based on George Orwell's novel “1984”
Directing and dramatization: Veselka Kuncheva • Stage design and puppets: Marieta Golomehova
Music: Hristo Namliev and Militsa Gladnishka • Choreography: Maria Dimitrova
3D Mapping: Polina Gerasimova • Scenic painting: Mircho Mirchev • Photographer: Alexander Bogdan Thompson
Cast: Militsa Gladnishka, Latina Berovska, Tanya Georgieva, Maria Dzhoykeva, Lyuben Chanev,
Kaloyan Georgiev, Kiril Antonov, Tsveti Penyashki
“Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your own choosing. A world of
fear and treachery is torment, a world of trampling and being trampled upon, a world which will grow not less but MORE
merciless as it refines itself. In our world there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement.
Everything else we shall destroy – everything. Already we are breaking down the habits of thought. We have cut the links
between child and parent, and between man and man, and between man and woman. Children will be taken from their
mothers at birth, as one takes eggs from a hen. There will be no love, except the love of Big Brother. There will be no
laughter, no art, no literature, no science. There will be no distinction between beauty and ugliness. There will be no curiosity,
no enjoyment of the process of life. If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a human face – forever.
“1984” - George Orwell
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МИМ-ФОРМАЦИЯ ЖАР ТЕАТЪР –
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
www.facebook.com/firetheatre

НОЩТА НА
БЕЛИТЕ КОНЕ
27.09.2019 • 21:00 • Открита сцена
пред Община – Стара Загора
Продължителност: 40 мин
Език: без думи
Сценарий: Елена ПАП и Пламен Радев
Концепция: Елена ПАП, Пламен Радев,
Диана Петрова, Давид Колев
Сценография и пространствено
оформление: Елена ПАП и Пламен Радев
Дизайн на костюмите: Елена ПАП • Маски - дизайн и изработка: Елена ПАП и Пламен Радев
Звукова среда: Йордан Владев - композитор • Артистичен екип: Диана Петрова, Цветелина Радева,
Вероника Ханджиева, Теменуга Методиева, Елиза Ханиф, Стела Иванова, Давид Колев, Пламен Радев,
Стивън Генчев, Иван Недялков, Жан Илиев, Елена ПАП
Светлинен театрален спектакъл с големи кукли и ефекти. Метафорична визуална поема за скритите сили
на живота, които ни повдигат всеки път, когато сме „паднали“ и допуснали мрак или страх в сърцата си.
Силите, които ни помагат, дават надежда, радост и любов.

FIRE THEATRE MIME COMPANY – SOFIA, BULGARIA
www.facebook.com/firetheatre

THE NIGHT OF THE WHITE HORSES
27.09.2019 • 21:00 • The open-air stage in front of the building of Municipality – Stara Zagora
Duration: 40 min • Language: non verbal
Script: Elena PAP and Plamen Radev • Concept: Elena PAP, Plamen Radev, Diana Petrova, David Kolev
Stage design and spatial arrangement: Elena PAP and Plamen Radev • Design of costumes: Elena PAP
Masks design and manufacturing: Elena PAP and Plamen Radev • Sound design: Yordan Vladev - composer
Artistic team: Diana Petrova, Tsvetelina Radeva, Veronika Handzhieva, Temenuga Metodieva, Eliza Hanif,
Stela Ivanova, David Kolev, Plamen Radev, Steven Genchev, Ivan Nedyalkov, Jean Iliev, Elena PAP
Theatrical performance with lights, giant puppets and special effects. A metaphorical visual poem about life's hidden forces
that get us up every time we "hit the bottom" or we open our hearts for darkness or fear. Forces that help us, that give us
hope, joy and love.
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Интерактивен семинар за
мотивирани предприемачи
и мениджъри на творчески
организации
Водещ: проф. д-р Лидия Върбанова
www.lidiavarbanova.ca
28.09.2019 и 29.09.2019 • 10:00 – 13:30
Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Интерактивен семинар за мотивирани предприемачи, мениджъри, експерти, организатори, завършващи
студенти в областта на изкуствата, които искат да усъвършенстват уменията си да разработват бизнеспланове и творчески проекти със социална насоченост. Ще се обсъждат факторите за успешно
предприемачество, видовете бизнес-модели, възможни източници на финансиране в изкуствата. Особен
акцент ще бъде поставен на използването на нови технологии за привличане на приходи в творческите
организации. Ще се споделят и анализират примери от международната и българска практика.
Проф. д-р Лидия Върбанова, която ще води семинара, има богат международен опит като консултант,
предприемач, мениджър и изследовател в областта на изкуствата и творческите индустрии. Гостуващ
преподавател е в няколко eвропейски университета, външен експерт към програми на Европейската комисия
и ЮНЕСКО. Инициатор е на практически творчески проекти. Ръководи Магистърската програма по
„Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.

Interactive seminar for motivated entrepreneurs and
managers of art organizations
Lecturer: Prof. Dr. Lidia Varbanova
www.lidiavarbanova.ca
28.09.2019 и 29.09.2019 • 10:00 – 13:30
Regional library „Zahariy Knyazheski“
An interactive seminar for motivated entrepreneurs, managers, experts,
organizers, graduated students in arts who want to improve their skills to develop
business plans and creative projects with social focus. The topics discussed will
include: factors for successful entrepreneurship; types of business models and
possible sources of funding for arts. A particular emphasis will be placed on the
new technologies for increasing creative organizations' revenues. Best practices
from Bulgaria and the rest of the world will be presented and analyzed.
Prof. Dr. Lidia Varbanova who will moderate the seminar has a rich international
experience as a consultant, entrepreneur, manager and researcher in the field of
arts and creative industries. She is a guest lecturer at several European
universities, an external expert for programs of the European Commission and
UNESCO, and an initiator of practical creative projects. She runs the Master
Program in Management of Performing Arts and Industries in NATFA "Kr. Sarafov".
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ПАНОРАМА БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ
ЧАСТ 1. СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ
28.09.2019 • 13:30 • Регионална библиотека „Захарий Княжески“
БАРИЕРАТА, 2016, 6 мин.
Режисьор, сценарист и художник: Фико Фиков
Музика: Светлозар Георгиев
Продукция: АРТ 47 – Марияна Павлова
Главният герой, може да бъде всеки от нас, тъй като
всички ние сме изпитвали ефекта на бариерата. Често,
във важни моменти от живота си, човек се чувства
неспособен да подчини на волята си посоката на
събитията. Безпомощен, той остава страничен
наблюдател на преминаващите дни.
НЯМА НАЧИН, 2016, 8 мин.
Режисьор: Иван Стоянович
Сценарий: Ася Кованова, Иван Стоянович
Художници: Ася Кованова, Иван Стоянович
Композитор: Петър Дундаков
Продукция: Кулев Филм Продукция, Arthouse Blockbusters
Обикновен човек попада в различни абсурдни ситуации,
сблъсквайки се с бюрократичната система, откъдето
няма изход.

ПЕПЕРУДА И МИШКА, 2019, 14:20 мин.
Режисьор, сценарист и художник: Мира Янкова
Музика: Михаил Йосифов
Продукция: Атракт филм, Кулев филм продукция
Често хората казват: „Този има лъвско сърце, а този –
сърце на заек”. Някои крият в гърдите си лъвове, други
зайци, трети – мишки. А има и такива, които не смеят да
погледнат какъв е вътрешният им обитател. Какво може
да се случи на човек, който много се страхува да види
какво носи в себе си?
ДЪРВО ОТ ЖЕЛЯЗО, 2019, 9:22 мин.
Режисьор и художник: Андрей Цветков
Сценарист: Слав Бакалов • Музика: Калин Николов
Продукция: TF&P animation
Този филм разказва за трудния път на птиците, на
хората, на всички живи същества по дадения им от Съдба,
от Бога, от Естеството на нещата… ПЪТ на развитие.
ДОКОСВАНЕ, 2018, 7 мин.
Режисьор и художник: Велислав Казаков
Сценарист: Слав Бакалов • Музика: Константин Цеков
Продуцент: Nagual
Решението в неговия край-завършек, постоянният
кръговрат на живота. Вечното дебнене и нанасяне на

удари. За да се подреди хармонията в природата, трябва и
един Художник.
ЛИСТ ХАРТИЯ, 2019, 8 мин.
Режисьор и художник: Ася Кованова
Сценарий: Христо Ганев • Музика: Петър Дундаков
Продукция: Кулев филм Продукция
Лист хартия, една задача, едно хвърчило… И две деца –
момиченце и момченце, които намират отговора.
РЕСТАРТ, 2017, 7:40 мин.
Режисьор и художник: Господин Неделчев – Дидо
Сценарий: Мая Неделчева • Композитор: Константин Цеков
Продукция: Дидофилм EООД – Господин Неделчев
Кратък анимационен филм за един логичен крах и
възраждащата сила на музиката.
РИБИ, ПЛУВЦИ, КОРАБИ, 2017, 10 мин.
Режисьори и сценаристи: Андрей Кулев, Дмитрий Гелер (по
поемата на Пол Елюар „Риби“)
Художник: Анна Карпова • Музика: Артьом Фадеев
Продукция: Лигуо Жен
„Рибите, плувците и корабите
Променят водата.
Водата е тиха и се отдава
Само на този, който я докосне.“
Пол Елюар
ЩАСТИЕ, 2018, 6 мин.
Режисьор и художник: Димитър Димитров
Сценарий: Дилян Еленков • Музика: Самуел Покро
Продукция: Metamorfoza
Смазващата сила на обикновения делничен живот, който
неминуемо поглъща мечтите, таланта, вярата и
вечната любов и който е равностоен на смърт за
творческия човек.
РАЙСКА ЯБЪЛКА, 2016, 12 мин.
Режисьор и художник: Владимир Шомов
Сценарий: Васил Сотиров • В ролята: Любен Чаталов
Композитор: Ценко Минкин
Продукция: АРТ 47 – Марияна Павлова
Филм за истинското приятелство, този рядък и безценен
дар на съдбата. С истински приятел, човек може да се
справи с трудните моменти в живота, защото винаги
може да разчита на него.
БЕЗ КОМЕНТАР, 2019, 17 мин.
Сценарий и режисура: Вяра Донева
Художници: Дмитри Ягодин, Роза Колчагова, Силвия
Владимирова, Борис Клисурски, Настимир Цачев и Димитър
Димитров • Музика: Самуел Покро • Продукция: Nagual
Резките климатични промени и природните бедствия ни
напомнят все повече, че всичко зависи от нас – хората.
Унищожавайки природата с действията си, допринасяме
за глобалния срив на планетата. С тези 6 кратки
филмчета, отправяме призив: Хора, замислете се!
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PANORAMA BULGARIAN CARTOON MOVIES
PART 1. CONTEMPORARY BULGARIAN CARTOONS
28.09.2019 • 13:30 • Regional library „Zahariy Knyazheski“
THE BARRIER, 2016, 6 min.
Direction, script and design: Fiko Fikov • Music: Svetlozar
Georgiev • Production: ART47 – Mariyana Pavlova
The main character could be anyone of us since we all have
experienced the barrier effect. At the moments that matter in life,
very often, we feel incapable of controlling things. We remain
helpless observers of days passing by.

RESTART, 2017, 7:40 min.
Direction and design: Gospodin Nedelchev – Dido
Script: Maya Nedelcheva • Music: Konstantin Tsekov
Production: Didofilm EOOD – Gospodin Nedelchev
A short story about the inevitable failure of a society with mixedup values and the regenerative power of music.

NO WAY, 2016, 8 min.
Director: Ivan Stoyanovich • Script: Assia Kovanova, Ivan
Stoyanovich • Design: Assia Kovanova, Ivan Stoyanovich
Music: Petar Dundakov
Production: Koulev Film Production, Arthouse Blockbusters
An ordinary man faces a variety of absurd situations fighting the
requirements of red tape with no way out.
BUTTERFLY & MOUSE, 2019, 14:20 min.
Direction, script and design: Mira Yankova • Music: Mihail Iosifov
Production: Attract film, Koulev Film Production
People say: “This one has the heart of a lion, and this one has
the heart of a rabbit.” Some people act like lions, others like
rabbits and some others like mice. And there are people who
don't dare to look deep into their inner being. What may happen
to a person who is even afraid to see what holds inside?
TREE OF IRON, 2019, 9:22 min.
Direction and design: Andrey Tsvetkov • Script: Slav Bakalov
Music: Kalin Nikolov • Production: TF&P animation
The film tells the story of the long journey of birds, people and all
living creatures being on the road assigned by Fate, God or
Nature of Things ... THE self-improvement journey.
TOUCH, 2018, 7 min.
Direction and design: Velislav Kazakov • Script: Slav Bakalov
Music: Konstantin Tsekov • Production: Nagual
The solution at the end, the constant Circle of Life. The eternal
stalking and attacking. Still, an Artist is needed to bring back the
harmony.

FISHES, SWIMMERS, BOATS, 2017, 10 min.
Direction and script: Andrey Koulev, Dmitry Geller, (based on
Paul Éluard's poem “Fishes”) • Design: Anna Karpova
Music: Artyom Fadeev • Producer: Liguo Zheng
“The fish, the swimmers, the boats
Transform the water.
The water is still and does not move
Except for those who touch it.”
Paul Éluard
HAPPINESS, 2018, 6 min.
Direction and design: Dimitar Dimitrov • Script: Dilyan Elenkov
Music: Samuel Pocreau • Production: Metamorfoza
A film about the destructive power of the daily routine that
inevitably devours our dreams, talent, faith or love. An ordinary
life that means death to the artist.
PARADISE APPLE, 2016, 12 min.
Direction and design: Vladimir Shomov
Script: Vasil Sotirov • Cast: Lyuben Chatalov
Music: Tsenko Minkin • Production: ART47 – Mariyana Pavlova
A film about the rare gift of true friendship. Having a good friend
will help you go through difficulties in life because you can
always rely on them.

PAPER KITE, 2019, 8 min.
Direction and design: Assia Kovanova • Script: Hristo Ganev
Music: Petar Dundakov • Production: Koulev Film Production
А sheet of paper, a math problem, a kite and… two children – a
boy and a girl who will find the answer.

NO COMMENT, 2019, 17 min.
Direction and script: Vyara Doneva
Design: Dmitry Yagodin, Roza Kolchagova, Silvia Vladimirova,
Boris Klissourski, Nastimir Tsachev, Dimitar Dimitrov
Music: Samuel Pocreau • Production: Nagual
The dramatic climate changes and natural disasters remind us,
again and again, that everything depends on us. By destroying
the environment with our own actions, we contribute to the
planetary collapse. With these 6 short films, we'd like to make a
call: “People, Just think about what you're doing!”
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ДИМИТЪР ИВАНОВ-КАПИТАНА – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
www.facebook.com/DimitarIvanovStandupComedy

БЕШЕ МИ 100ЛИЧНО
28.09.2019 • 11:00 • Куклен театър
Продължителност: 90 мин • Език: български
Постановъчен екип: Димитър Иванов,
Георги Илиев, Иван Желязков • Участват: Димитър Иванов
Stand-up comedy с кукла! Актьорът и комедиант Димитър Иванов-Капитана
със своите неживи приятели ще ни разкажат за премеждията на човек от
малкия град, дошъл в Столицата. Как се живее в София, живее ли се въобще
и има ли тя почва у нас?

DIMITAR IVANOV-THE CAPTAIN – SOFIA, BULGARIA
www.facebook.com/DimitarIvanovStandupComedy

100 CAPITAL STORIES
28.09.2019 • 11:00 • Puppet Theatre
Duration: 90 min • Language: Bulgarian
Staging team: Dimitar Ivanov, Georgi Iliev,
Ivan Zhelyazkov • Cast: Dimitar Ivanov
A stand-up muppet show! Dimitar Ivanov-The Captain (an actor and a comedian) and
his non-living friends are telling a story about a man from the province moving to the
Capital City. How it feels like to live in Sofia? Is it a life or a survival and is it worth it?

ЧИСТ

Перформативна инсталация
на Християн Бакалов
28.09.2019 – 29.09.2019 • 14:00 – 20:00
От Античен форум „Августа Траяна
до Камерна сцена на
Държавна опера – Стара Загора
“ЧИСТ” е потапяща перформативна инсталация, която
изследва влиянието на въображението и разказите върху
нашето възприемане на реалността и тяхното
въздействие върху отношенията, които съставят собственото «Аз» и отношенията с «другите неща». Преминавайки през
различни театрални ситуации и визуални композиции, публиката активира тези живи картини чрез физическото им
присъствие в тях. Чрез активиране на въображението им, посетителите са поканени да изследват различните начини, по
които проектират тяхната реалност, вариращи от начина, по който те изграждат дадена картина до техните понеосъзнати надежди, страхове или желания. “ЧИСТ” генерира взаимодействия между тела и обекти и създава ситуации, при
които зрителите, изпълнителите и визуалните инсталации имат еднаква функция в създаването на общ артистичен обект.
Важно: Не се препоръчва за хора с фоточувствителна епилепсия и фобии!

PURE

Performative installation of Christian Bakalov

28.09.2019 – 29.09.2019 • 14:00 – 20:00 • From Antique Forum „Augusta Trayana”
to the small stage of State Opera – Stara Zagora
“PURE” is a performative installation investigating the influence of imagination and narratives on our perception of reality and their
impact on the relations composing «Me» and the relations with the «other things». Moving through various theatrical situations and
visual compositions, the audience activates these live pictures through their physical presence. By activating their imagination, visitors
are invited to explore different methods to design reality that vary from the way they build a picture and from their subconscious hopes,
fears and desires. „PURE” generates interactions between bodies and objects and creates situations wherespectators, performers, and
visual installations have one and the same function in creating a shared artistic object.
Warning: Performance is not suitable for people with photosensitive epilepsy or phobias!
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МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР – НОВИ САД, СЪРБИЯ
http://pozoristemladih.co.rs/en

ПО ВЪЛЧАТА СЛЕДА
28.09.2019 • 15:00 • Държавна опера • Продължителност: 60 мин. • Език: сръбски
по романа „Дивото зове”
Драматургия: Якоб Максимов, Каролина Арандия • Режисьор: Якоб Максимов
Художествен ръководител: Каролина Арандия • Дизайн на костюми: Каролина Арандия
Композитор: Лазар Новков • Помощник-режисьор: Снежана Велимирович • Осветление: Ратко Жеркович
Озвучаване: Милош Ромич • Сценични работници: Славко Карапанджа, Бобан Тороман
Гардероб: Драгица Вуксанович • Грим: Горислав Видакович • Участват: Йелица Глигорин, Неда Данилович,
Славица Вучетич, Алекса Илич, Саша Латинович, Слободан Нинкович, Деян Шаркович
„По следите на вълка“ е авторска адаптация по известния роман на Джек Лондон „Дивото зове“. Театрална
композиция с шестима актьори, един барабанист, десет микрофона, четири кучета и елен. Това е историята
на домашното куче Бък, което има щастлив живот, докато не бива откраднат и продаден в Канада по време
на Златната треска. Пътуване, изпълнено със стрес и изненади!

YOUTH THEATER – NOVI SAD, SERBIA
http://pozoristemladih.co.rs/en

ON THE WOLF'S TRAIL
28.09.2019 • 15:00 • State Opera • Duration: 60 min. • Language: Serbian
based on the novel “The call of the wild”
Playwright: Jakub Maksimov, Carolina Arandia • Director: Jakub Maksimov • Production designer: Carolina Arandia
Costume designer: Carolina Arandia • Composer: Lazar Novkov • Stage manager: Snežana Velimirović
Lights: Ratko Jerković • Sound: Miloš Romić • Stage technicians: Slavko Karapandža, Boban Toroman
Wardrobe: Dragica Vuksanović • Makeup: Gorislav Vidaković •Cast: Jelica Gligorin, Neda Danilović,
Slavica Vučetić, Aleksa Ilić, Saša Latinović, Slobodan Ninković, Dejan Šarković
“On the wolf's trail” is an original adaptation based on Jack London's famous novel “The call of the wild”. A theater
composition with six actors, a drummer, ten microphones, four dogs and a deer. That's the story of the pet dog Buck who
had a happy life until he was stolen and sold in Canada during the Gold rush. A journey full of distress and surprises!
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –
БУРГАС, БЪЛГАРИЯ
www.burgaspuppets.com

ФИЛИФЬОНКАТА,
КОЯТО ВЯРВАШЕ
В БЕДСТВИЯ
28.09.2019 • 17:00 • Драматичен театър –
голяма сцена • Продължителност: 50 мин
Език: български
Автор: Туве Янсон
Сценарий и режисура: Петър Тодоров
Сценография и костюми: Ханна Шварц
Музика: Петя Диманова
Хореография: Петя Стойкова
Видео дизайн: Владислав Илиев
Участват: Десислава Минчева-Тодорова,
Неделина Роселинова и гласът на Ицко Финци
Красив и поетично-смешен разказ за една странна
Филифьонка, която живее сама на отдалечен, северен
бряг. Тя толкова се бои да не ú се случи някое
бедствие, че почти не излиза от къщата си.
Единственото живо същество наоколо е не по-малко
странната Гафса. Двете са обречени да бъдат добри
съседки, но страховете на Филифьонката им пречат.
Всъщност, дали най-добрият начин да се освободиш
от страха не е да преминеш през него?

STATE PUPPET THEATRE –
BURGAS, BULGARIA
www.burgaspuppets.com

THE FILLYJONK WHO
BELIEVED IN DISASTERS
28.09.2019 • 17:00 • Drama Theatre – main
stage • Duration: 50 min • Language: Bulgarian
Author: Tove Jansson
Stage adaptation and directing: Petar Todorov
Stage design and costumes: Hannah Schwartz
Music: Petya Dimanova • Choreography: Petya Stoykova
Video design: Vladislav Iliev
Cast: Desislava Mincheva-Todorova,
Nedelina Roselinova and the voice of Itzko Fintzi
A beautiful, poetic and funny story about a weird Fillyjonk
who lives alone on a distant, northern shore. She is so afraid
of disasters that she nearly doesn't go out of her house. The
only living creature around is Gaphsa who is also pretty
strange. They are both doomed to be good neighbors but
the Fillyjonk's fears are an obstacle. Actually the best way to
fight your fears is simply to embrace them, isn't it?
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СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
www.sofiapuppet.com

ЗИМНА ПРИКАЗКА
28.09.2019 • 19:30 • Куклен театър
Продължителност: 60 мин
Език: български
по Уилям Шекспир
Сценина адаптация и режисура: Петър Тодоров
Сценография, маски и костюми: Ханна Шварц
Видео дизайн: Владислав Илиев
Музика: Емилиян Гацов
Консултант по сценично движение: Татяна Соколова
Участват: Татяна Етимова, Стефан Димитров,
Мариан Рангелов, Ирен Лазарова
Спектакълът е романтична приказка, по оригиналната
пиеса на Шекспир, за пагубните последствия от
болезнената ревност, за силата на прошката и
тържеството на любовта като най-великото човешко
чувство!

SOFIA PUPPET THEATRE – SOFIA, BULGARIA
www.sofiapuppet.com/en

THE WINTER'S TALE
28.09.2019 • 19:30 • Puppet Theatre
Duration: 60 min • Language: Bulgarian
based on William Shakespeare
Stage adaptation and directing: Petar Todorov
Stage design, masks and costumes: Hannah Shwartz
Video design: Vladislav Iliev
Music: Emilian Gatsov
Stage movements: Tatyana Sokolova
Cast: Tatyana Etimova, Stefan Dimitrov, Marian Rangelov,
Iren Lazarova
The performance is a romantic tale based on Shakespeare's
original play about the devastating power of the painful jealousy.
A tale about forgiveness and celebration of love as the greatest
human feeling!
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TWO MЕN ORCHESTRA
Мулти-инструментален перформанс
28.09.2019 • 21:00 • Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Продължителност: 70 мин • Език: български
Участват: Николай Иванов ОМ и Петър Йорданов-Бъни – България
Давид Ередич – Унгария, Габриела Хаджикостова – Унгария
Това е новият проект на двама "екзотични" музиканти: Николай Иванов-ОМ (клавишни, китара, вокал, флейта,
композиции) и младият Петър Йорданов – БЪНИ от група "Оратница" (ударни инструменти). В концерта се
включват двама творци от Унгария – саксофонистът Давид Ередич и актрисата Габриела Хаджикостова.
Музиката, която четиримата творят заедно е синтез от стилове - джаз, етно, амбиент, електронни
стилове, сакрална и езотерична музика, с акцент върху вибрацията на отделния звук. Музиката е предимно
от авторски композиции за филми на Николай Иванов-ОМ.

TWO MЕN ORCHESTRA
Multi-instrumental performance
28.09.2019 • 21:00 • Regional library „Zahariy Knyazheski“
Duration: 70 min • Language: Bulgarian
Cast: Nikolay Ivanov OM & Petar Yordanov (Buny) – Bulgaria; David Eredich – Hungary
Gabriella Hadzhikostova – Hungary
The new project of two “exotic” musicians: Nikolay Ivanov - OM (keyboards, guitar, vocal, flute, compositions) and the
young Petar Yordanov - Buny from Oratnitza band (percussion instruments). Two other artists from Hungary join the
concert - David Eredich (saxophonist) and Gabriella Hadzhikostova (actress).
The music they all together create is a fusion of different styles – jazz, ethno, ambient, electronic, sacral and esoteric
music with emphasis on the vibration of the single sound.
The concert combines mostly movie soundtracks created by Nikolay Ivanov-OM.
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –
ВИДИН, БЪЛГАРИЯ
www.dkt-vidin.com

ХРОНОЛОГ
29.09.2019 • 10:00 • Държавна опера
Продължителност: 55 мин • Език: без думи
По идея на Езекел Гарсия Ромеу
Драматург: Лоран Кайон
Режисьор и сценограф: Езекел Гарсия Ромеу
Звукова среда: Ангел Симитчиев
Музика на живо: Жоро Иванов
Участват: Ирослав Петков, Теодора Рашед,
Христо Иванов, Пламен Кънев, Жоро Иванов,
Маргарита Костова
Спектакълът „Хронолог” е по-скоро оживяла пластика,
отколкото конкретна драматургия, която разказва за
света днес такъв, какъвто е. Разказва за нашите
утопии, мечти и отказа от тях, за нашите ламтежи,
страсти и фантазми. „Хронолог” напомня за едно
бъдеще, вече отминало и разкрива типичните за
нашето всекидневие проблеми: свобода, демокрация,
екология, човешки взаимоотношения. Той е едно
пътуване извън времето и Вселената, което още посилно ни възвръща към техния смисъл.

STATE PUPPET THEATRE – VIDIN, BULGARIA
www.dkt-vidin.com/en

CHRONOLOGIST
29.09.2019 • 10:00 • State Opera
Duration: 55 min • Language: non verbal
Based on the idea of Ezekiel Garcia Romueu
Playwright: Laurent Cayon
Director and scenographer: Ezekiel Garcia Romueu
Sound environment: Angel Simitchiev
Live music: Zhoro Ivanov
Cast: Iroslav Petkov, Teodora Rashed, Hristo Ivanov,
Plamen Kanev, Zhoro Ivanov, Margarita Kostova
The “Chronologist” performance looks more like an animated
plastic art than a specific dramaturgy telling us about the
world nowadays. It presents our utopias, dreams or their
absence, all our lusts, passions and phantasms. The
“Chronologist” reminds us of a future already gone and
reveals the everyday problems concerning freedom,
democracy, ecology, relationships. It's a journey beyond time
and beyond the Universe that recalls even more their true
value.
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ТЕАТЪР „WALNY“ – ГДАНСК, ПОЛША
www.walny-teatr.pl

ХАМЛЕТ
29.09.2019 • 12:00 • Куклен театър
Продължителност: 50 мин
Език: полски
по Уилям Шекспир
Режисура, сценография и кукли: Адам Уолни
Музика: Ларс Кинде
Реализиран с използването на оригинална
техника с подводни кукли, „Хамлет“ е спектакъл
за отмъщението - планувано от Духа и
изпълнено от сина му. Подземен свят,
трансцендентален дълг и опит да избягаш от
съдбата си. Трагедията на Хамлет носи
трагедия на всички останали в пиесата.

WALNY-TEATR – GDANSK, POLAND
www.walny-teatr.pl

HAMLET
29.09.2019 • 12:00 • Puppet Theatre
Duration: 50 min • Language: Polish
based on William Sheakspeare
Directing, scenography and marionettes:
Adam Walny
Music: Lars Kynde
Produced with the use of original technique with
underwater puppets, “Hamlet” is a tale of revenge
plotted by the Ghost and wreaked by his son. An
underworld, a transcendental responsibility and
struggling to escape your destiny. The tragedy of
Hamlet brings tragedy to everyone else in the play.
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –
СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ
https://puppets-sliven.eu

КОМЕДИАНТКАТА
29.09.2019 • 14:00 • Драматичен театър –
голяма сцена • Продължителност: 50 мин.
Език: български
по новелата на Джон Л'ьору
Драматизация и постановка: Невена Митева
Художник: Цвета Коева
Музика: Константин Цеков
Участват: Мая Бежанска
Актриса на 38 години, с успешна кариера и добро
семейство, неочаквано забременява. Докато се
колебае дали да наруши спокойния си живот,
открива, че бебето й ще бъде с аномалии. Освен
това, то през цялото време пее в корема ú – нещо,
за което никой не ú вярва. Какво решение ще
вземе?
Синтетичен спектакъл с оригинална музика, много
пластика и красива визия.

STATE PUPPET THEATRE –
SLIVEN, BULGARIA
https://puppets-sliven.eu

THE COMEDIAN
29.09.2019 • 14:00 • Drama Theatre –
main stage ‘ Duration: 50 min.
Language: Bulgarian
based on the novel “The Comedians”
by John L'Heureux
Dramatization and staging: Nevena Miteva
Stage design: Tsveta Koeva
Music: Konstantin Tsekov
Cast: Maya Bezhanska
A 38 years old actress with a successful career and good
family gets pregnant unexpectedly. While she is trying to
decide whether to change her peaceful life, she finds out
that her baby will be born with abnormalities. On top of
that, the baby keeps singing in her belly – something that
no one else believes. What decision should she make?
A complex performance with original music, plastic
movements and beautiful vision.
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ПАНОРАМА БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ
ЧАСТ 2: Анри Кулев – анимация; Среща с автограф - Анри Кулев и книгата му
„Ориент SEXpress” • 29.09.2019 • 16:00 • Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Проф. Анри Кулев е
изтъкнат български
режисьор, художник,
аниматор, сценарист,
продуцент,
сценограф,
карикатурист,
преподавател по
анимационна
режисура, директор
на възстановения
„Световен фестивал
на анимационния
филм“ във Варна.
Автор е на повече от
70 анимационни,
документални,
игрални филми, оперни спектакли. Творбите му са
високо оценени на множество международни
фестивали и имат награди от Анеси (Франция), Отава
(Канада), Оберхаузен (Германия), Краков (Полша), Ню
Йорк и Чикаго (САЩ), Братислава (Словакия), Москва
(Русия), Варна и много други. Многократен носител на
престижни български награди – на националните
фестивали „Златен ритон“ и „Златна роза“, награди
на Съюза на българските филмови дейци, Съюза на
българските художници, Българската филмова
академия, награда „Златен век“ – огърлие за принос в
културата и много други. Има множество
самостоятелни изложби у нас и в чужбина.
ХИПОТЕЗА, 1977, 7 мин., рисунка върху хартия
Режисьор, художник и аниматор: Анри Кулев
Сценарист: Христо Ганев • Музика: Райчо Любенов
Модерен колаж от преплитащи се авторски образи и
разпознаваеми символи от световната култура, които
пресъздават усещането за дисхармония и неустойчивост
в съвременната цивилизация. Фрагментиран разказ за
разпада на моралните ценности, реализиран с авторска
рисунка върху хартия.
КОЙ ВИЖДА ПО-НАДАЛЕЧЕ?
1983, 9 мин., живопис под камера
Режисьор и художник: Анри Кулев
Сценарист: Стефан Цанев Музика: Александър Бръзицов
Орелът, слънцето, къртицата, бухалът и рибата спорят
кой вижда по-надалече. Всеки от тях разпалено твърди, че
неговият поглед е най-важен и пее на свой глас песента
„По-по-по-надалече”. Докато отговорът се крие другаде.
КАК МАЙМУНИТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ ОТ ЧОВЕКА
1987, 10 мин., рисунка и натура
Режисьор и художник: Анри Кулев
Сценарист: Стефан Цанев
Музика: Александър Бръзицов
Бедно африканско племе постепенно се превърнало в
маймуни. За да станат отново хора, трябвало да намерят
човека, който ще ги изведе към духа, към мечтата, за да
се изкачат до върха на дървото на живота.

ПРИКАЗКА ЗА ПЪТЯ, 1985, 14 мин., рисунка и натура
Режисьор и художник: Анри Кулев
Сценарист: Стефан Цанев
Музика: Александър Бръзицов
На селския път му омръзва да го газят коне и каруци и
тръгва на път, за да види накъде върви светът. След
срещи с междуградските шосета, с главния път и
магистралата, накрая всеки път си стига до края – там,
където започва безпътицата. Тогава се появява малка
пътека, по която нагоре върви човекът – малкият
скитник на Чарли Чаплин.
ОЧИ ЧОРНИЕ, 1992, 6 мин., рисунка и натура
Сценарист, режисьор, художник: Анри Кулев
Музика: Луис Армстронг
Анимационен клип по музиката на Луис Армстронг.
ГОРГОНАТА, 1992, 12 мин., рисуван
Режисьор и художник: Анри Кулев
Сценарист: Борис Христов • Музика: Норман Роже
Философски размисъл за духовните стойности,
саможертвата и жената. Парафраза на легендата за
Христос.
ВЕСЕЛЯКЪТ, 1987, 10 мин., рисуван
Режисьор и художник: Анри Кулев
Сценарист: Христо Ганев • Музика: Райчо Любенов
Всичко е слънчево, всичко е шарено, но най-шарено е
знамето на Веселяка, с което той върви срещу
течението, бурите и тълпите от хора с тояги.
Постепенно от знамето се откъсват парцали, докато
накрая остане само прътът му, превърнал се в сопа. Така
Веселякът се приобщава към тълпата.
ПАРЦАЛЪТ
2007, 10 мин., анимация, документални кадри
Режисьор и художник: Анри Кулев
Сценарист: Христо Ганев • Музика: Любомир Денев
Буря. Духнат от вятъра парцал, прилепва към зъзнещото
тяло на стар бедняк, сгушен между кофите с боклук. Само
че, както идва, така си и отива. Закачил се е с единия си
край за една топола, а другият се вее и плющи, вее и плющи,
същинско знаме, което навява далечни спомени у стареца,
преминал през бурите на живота под други знамена. Текат
годините, сменят се знамената, обвеяни със слава и позор, с
победи и поражения, а парцалът - вечното знаме на
бедните, все така плющи върху тополата.
ВЯТЪР РАБОТА, 2017, 12 мин., рисуван
Режисьор и художник: Анри Кулев
Сценарист: Христо Ганев • Музика: Любомир Денев
Знамето, откакто свят светува, води хората и народите
от победа към победа, от поражение към поражение, от
слава към позор и от позор към слава. В това е силата на
анимацията – да одухотвори един кол, на който е вързано
парче плат.
ПЕСНИЧКАТА НА ХРИЛИ ОТ „ПУК“
ПЕСНИЧКАТА НА КАЛКАНА ОТ „ПУК“
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PANORAMA BULGARIAN CARTOON MOVIES
PART 1. Anri Koulev – cartoons; Conversation and book signing with Anri Koulev –
author of „Orient SEXpress” • 29.09.2019 • 16:00 • Regional library „Zahariy Knyazheski“
Prof. Anri Koulev is a prominent Bulgarian director, artist,
animator, screenwriter, producer, scenographer, cartoonist,
university lecturer, director of the restored „World Festival of
Animated Film” in Varna.
He is the author of more than 70 animation movies,
documentaries, feature films and opera performances. His works
have been highly appreciated at many international festivals with
awards from Annecy (France), Ottawa (Canada), Oberhausen
(Germany), Krakow (Poland), New York and Chicago (USA),
Bratislava (Slovakia), Moscow (Russia), Varna and many others.
He is a multi-award winner of prestigious Bulgarian awards – at
The Golden Rhyton and The Golden Rose festivals; awards of the
Union of Bulgarian Filmmakers, the Union of BulgarianArtists,
The Bulgarian Film Academy; The Golden Age Award – a tribute
for contribution to culture and many others.
He has had numerous solo exhibitions in the country and abroad.
HYPOTHESIS, 1977, 7 min., drawings on paper
Direction, design, animation: Anri Koulev
Script: Hristo Ganev • Music: Raycho Lyubenov
A modern collage of intertwining author's images and recognizable
symbols of world culture, creating both together a sense of
disharmony and instability ruling over the modern civilization. A
fragmented story about the breakdown of moral values told with
original drawings on paper.
WHO SEES FARTHER?, 1983, 9 min., painting
Direction and design: Anri Koulev
Script: Stefan Tsanev • Music: Alexander Brazitsov
The eagle, the sun, the mole, the owl and the fish argue about who
can see better. Each one of them explains that his point of view is the
most accurate one by singing the phrase “I can see farther-fartherfarther”. And the truth is out there.
THE WAY MONKEYS DESCENDED FROM MAN
1987, 10 min., drawings and live action
Direction and design: Anri Koulev
Script: Stefan Tsanev • Music: Alexander Brazitsov
A poor African tribe has turned into monkeys. In order to become
people again, they have to find the man who would lead them to
spirituality and dreams, to the top of the tree of life.
A STORY ABOUT THE ROAD
1985, 14 min., drawings and live action
Direction and design: Anri Koulev
Script: Stefan Tsanev • Music: Alexander Brazitsov
The country road gets tired of being trampled by horses and wagons

ПОД НЕБЕТО НА ПАРИЖ
концерт
29.09.2019 • 19:00
Куклен театър
Продължит.: 60 мин
Надя Тончева – вокал;
Любомир Толумбаджиев –
цигулка;
Петър Койчев – китара;
Момчил Ангелов – китара;
Христо Минчев – бас китара

and starts a journey to see where the world is heading to. After
meeting some other roads and highways, they all end up in the
middle of nowhere. Then the road meets a small path with a man
climbing on it – the little tramp Charlie Chaplin.
LOUIS (OCHI CHERNYE), 1992, 6 min., drawings and live action
Direction, Script and design: Anri Koulev • Music: Louis Armstrong
An animation - tribute to Louis Armstrong.
THE GORGON, 1992, 12 min. drawings
Direction and design: Anri Koulev
Script: Boris Hristov • Music: Normand Roger
A philosophical reflection on the spiritual values, sacrifice and
women. A paraphrase of the legend of Jesus.
THE MERRY MAN, 1987, 10 min., drawings
Direction and design: Anri Koulev
Script: Hristo Ganev • Music: Raycho Lyubenov
Everything is sunny and colorful, but the most colorful thing is the flag of
the merry man which he uses to walk against streams, storms and
crowds of people with sticks. Day by day, pieces from the flag are getting
torn apart, until one day it's only the rod that stays behind. And the rod
has turned into a stick. So the Merry man joins the rest of the crowd.
THE RAG, 2007, 10 min., drawings, documentary
Direction and design: Anri Koulev
Script: Hristo Ganev • Music: Lyubomir Denev
A storm. A rag swept by the wind gets stuck to the shivering body of an
old man who is hiding among the waste containers. Easy come, easy
go. The wind takes the rag again and leaves it on the top of a poplar.
The rag is hanging on one side and waving at the other, bringing
memories to the old man about life under some other flags. Years pass
by, flags change with glory or disgrace, with victories or defeats, while
the rag of the poor life still flapps on the top of the poplar.
ALL SO MUCH HOGWASH, 2017, 12 min., drawings
Direction and design: Anri Koulev
Script: Hristo Ganev • Music: Lyubomir Denev
As the world turns, the flag leads people from one victory to another,
from one defeat to another, from glory to disgrace and from disgrace
to glory. That's what power of animation does – it gives life to a pole
and transforms a piece of cloth into a flag.
THE SONG OF HRILLY FROM LILLY AND THE MAGIC PEARL
THE SONG OF THE TURBOT FROM LILLY AND THE MAGIC
PEARL

UNDER THE SKY OF PARIS
concert
29.09.2019 • 19:00
Puppet Theatre
Duration: 60 min
Nadya Toncheva – lead singer;
Lyubomir Tolumbadzhiev –
violin;
Petar Koychev – guitar;
Momchil Angelov – guitar;
Hristo Minchev – bass guitar
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Спектакъл/Събитие



24.09. ВТОРНИК
Драматичен
театър –
камерна сцена
Драматичен
театър –
камерна сцена

11:00
14:00

ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА V1.0 – МАЛКА ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ –
ГАБРОВО, БЪЛГАРИЯ

15:00

Презентация: „ВИРТУАЛЕН ТЕАТЪР – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ –
МАЛКА ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ – ГАБРОВО, БЪЛГАРИЯ

16:00

ПРЕЛЮДИИ – ПАТЕТО, СМЪРТТА И ЛАЛЕТО –
КУКЛЕН ТЕАТЪР „LA CAPRA BALLERINA” – ВИТЕРБО, ИТАЛИЯ

18:00

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛ „ПИЕРО“ 2019
Откриване ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС на Силва Бъчварова
Откриване на ИЗЛОЖБА С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ „ДИГИТАЛНО МАСТИЛО“
Откриване на ИНТЕРАКТИВНА АРХИТЕКТУРНА ИНСТАЛАЦИЯ „КОНГЛОМЕРАТ“

Държавна
опера –
фоайе

19:30

ГЕТО – Балетен спектакъл на ДЪРЖАВНА ОПЕРА – СТАРА ЗАГОРА

Държавна
опера

Куклен
театър

25.09. СРЯДА
11:00

ЦЪФНАЛИ ОЧИ – МАЛКО ТЕАТРО – БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ
И ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

15:00

САМОДИВА – ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ – КАЗАНЛЪК, БЪЛГАРИЯ

16:30

Премиера на книга „ИСТОРИИ ЗА ЧАСОВНИК, КУКЛИ И ЛИПОВ ЧАЙ“
(60 години Държавен куклен театър – Стара Загора)

Куклен
театър
Драматичен
театър –
голяма сцена
Къщата на
арх. Димов

Изложба „СЦЕНОГРАФИЯ ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР" – арх. Иван Цонев (1928-2017)

17:30

ГРЕШКА 404 – ТЕАТЪР „ÁNGELES DE TRAPO” – МАЛАГА, ИСПАНИЯ

19:00

„HAGOROMO" (КРИЛАТИТЕ ОДЕЖДИ) И „TSUCHIGUMO" (ЗЕМНИЯТ ПАЯК) –
НО ТЕАТЪР „ЯМАМОТО” – ОСАКА, ЯПОНИЯ

21:00

МОЯТ ДОМ – Соло концерт със саксофон и визуални ефекти
Виктор Тот – Будапеща, Унгария

Куклен
театър
Държавна
опера
Рег. библиотека
„Зах. Княжески“

26.09. ЧЕТВЪРТЪК
Куклен
театър

11:00

КРЪГОВРАТ – НАТФИЗ „КР. САРАФОВ" – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

12:00

Туристическа разходка и винен тур в „МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” (за официалните гости)

Мидалидаре
Естейт

18:00

Премиера на книгата „ТЕАТРАЛНА ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИИ, ЛИЧНОСТИ“ на Стефан Янков

Фоайе Куклен
театър

19:00

НОС – ТЕАТЪР 199 „ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Куклен
театър

27.09. ПЕТЪК
14:00

БЕЗ ДРЕХИ – Студио за съвременен танц и пантомима
„ПАНТА РЕЙ“ – ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

16:00

ПОСЛЕДНИЯТ ПЛЪХ ОТ ТЕРЕЗИН – Хилъри Чаплайн – НЮ ЙОРК, САЩ

17:00

КОНЦЕРТЪТ – Център за изкуства „ЗА РОДОПИТЕ“ – БОСТИНА, БЪЛГАРИЯ

17:00

Представяне на първата стихосбирка „НОЕМВРИЙСКИ БАЛАДИ“
на младия автор Олександър Димитров. С участието на ученици от НУМСИ
„Христина Морфова“, клас по оперно пеене на Нина Димитрова

Драматичен
театър –
камерна сцена
Драматичен
театър –
голяма сцена
Парк „Пети
октомври“
Държавна
опера –
фоайе
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Спектакъл/Събитие



27.09. ПЕТЪК
Държавна
опера

17:30

КОСВЕНИ ЩЕТИ – „КЛАС 5Х5“ И ТЕАТЪР „АЗАРЯН“ – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

19:30

ПОСЛЕДНИЯТ ЧОВЕК (по романа „1984“ на Джордж Оруел) –
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

21:00

НОЩТА НА БЕЛИТЕ КОНЕ – Мим-Формация ЖАР ТЕАТЪР – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Куклен
театър
Открита сцена
пред Община
Стара Загора

28.09. СЪБОТА
10:00 - Интерактивен семинар за мотивирани предприемачи и мениджъри на творчески
организации. Водещ: проф. д-р Лидия Върбанова (предварително селектирани участници)
13:00

Рег. библиотека
„Зах. Княжески“
Куклен
театър

11:00

БЕШЕ МИ 100ЛИЧНО – Димитър Иванов-Капитана – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

13:30

ПАНОРАМА БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ – ЧАСТ 1. Съвременна българска анимация

14:00 - ЧИСТ – Перформативна инсталация на Християн Бакалов
20:00

Рег. библиотека
„Зах. Княжески“
Античен форум
„Августа Траяна“
Държавна
опера

15:00

ПО ВЪЛЧАТА СЛЕДА – МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР – НОВИ САД, СЪРБИЯ

17:00

ФИЛИФЬОНКАТА, КОЯТО ВЯРВАШЕ В БЕДСТВИЯ –
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

19:30

ЗИМНА ПРИКАЗКА – СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Куклен
театър

21:00

Мулти-инструментален перформанс на „TWO MЕN ORCHESTRA"
Участват: Николай Иванов ОМ и Петър Йорданов-Бъни – България;
Давид Ередич – Унгария, Габриела Хаджикостова – Унгария

Рег. библиотека
„Зах. Княжески“

Драматичен
театър –
голяма сцена

29.09. НЕДЕЛЯ
10:00 - Интерактивен семинар за мотивирани предприемачи и мениджъри на творчески
организации. Водещ: проф. д-р Лидия Върбанова (предварително селектирани участници)
13:00
10:00

ХРОНОЛОГ – ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВИДИН, БЪЛГАРИЯ

12:00

ХАМЛЕТ – ТЕАТЪР „WALNY“ – ГДАНСК, ПОЛША

14:00

КОМЕДИАНТКАТА – ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

Държавна
опера
Куклен
театър
Драматичен
театър –
голяма сцена

14:00 - ЧИСТ – Перформативна инсталация на Християн Бакалов
20:00

Античен форум
„Августа Траяна“
Рег. библиотека
„Зах. Княжески“

16:00

ПАНОРАМА БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ – ЧАСТ 2. Кулев – анимация;
Среща с автограф - Анри Кулев и книгата му Ориент SEXpress

19:00

„ПОД НЕБЕТО НА ПАРИЖ“ – концерт с участието на: Надя Тончева – вокал;
Любомир Толумбаджиев – цигулка; Петър Койчев – китара;
Момчил Ангелов – китара; Христо Минчев – бас китара

20:00
21:00

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
ВЕЧЕР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КУХНЯ



Рег. библиотека
„Зах. Княжески“

Куклен
театър
Куклен
театър
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Performance/Event



24.09. TUESDAY
11:00
14:00

TREASURE ISLAND V1.0 – SMALL THEATRE COMPANY – GABROVO, BULGARIA

Drama Theatre –
small stage

15:00

Presentation: „THE VIRTUAL THEATRE – CHALLENGES AND PERSPECTIVES“
SMALL THEATRE COMPANY – GABROVO, BULGARIA

Drama Theatre –
small stage

16:00

PRELUDES – DUCK, DEATH, TULIP –
LA CAPRA BALLERINA PUPPET THEATRE – VITERBO, ITALY

State Puppet
Theatre

18:00

OFFICIAL OPENING CEREMONY OF THE „PIERROT“ 2019 FESTIVAL
Opening of PAINTING EXHIBITION of Silva Bachvarova
Opening of „DIGITAL INK“ - EXHIBITION with augmented reality
Opening of „CONGLOMERATE“ - INSTALLATION with interactive architecture

The lobby of
State Opera
Stara Zagora

19:30

GHETTO – A ballet performance of STATE OPERA – STARA ZAGORA

State Opera
Stara Zagora

25.09. WEDNESDAY
11:00

BLOSSOMING EYES – MALKO TEATRO – BUDAPEST, HUNGARY
AND STATE PUPPET THEATRE – SLIVEN, BULGARIA

15:00

WOOD NYMPH (SAMODIVA) –
„LUBOMIR KABAKCHIEV“ THEATRE – KAZANLAK, BULGARIA

16:30

Book Premiere „STORIES ABOUT A CLOCK, PUPPETS AND SOME LINDEN TEA”
(60th anniversary of State Puppet Theatre – Stara Zagora)

State Puppet
Theatre
Drama Theatre –
main stage
The house of
arch Dimov

Exhibition – „SCENOGRAPHY FOR PUPPET THEATRE“ – arch. Ivan Tsonev (1928-2017)

17:30

ERROR 404 – ÁNGELES DE TRAPO – MÁLAGA, SPAIN

State Puppet
Theatre

19:00

„HAGOROMO” (THE FEATHER MANTLE) AND „TSUCHIGUMO” (THE GROUND SPIDER) –
YAMAMOTO NOH THEATER – OSAKA, JAPAN

State Opera
Stara Zagora

21:00

MY HOME – Solo saxophone concert with visuals
Viktor Tóth – Budapest, Hungary

Regional library
„Zahariy Knyazheski“

26.09. THURSDAY
State Puppet
Theatre

11:00

CIRCLE OF LIFE – NATFA „KR. SARAFOV“ – SOFIA, BULGARIA

12:00

Sightseeing trip and wine tour in „MIDALIDARE ESTATE” (only for official guests)

18:00

Book Premiere „THEATER'S GEOGRAPHY, STORIES, PERSONALITIES“ - Stefan Yankov

The lobby of
State Puppet
Theatre

19:00

NOSE – THEATRE 199 „VALENTIN STOYCHEV” – SOFIA, BULGARIA

State Puppet
Theatre

Midalidare
Estate

27.09. FRIDAY
14:00

NO CLOTHES – „PANTA RHEI“ Studio for contemporary dance and pantomime –
PLOVDIV, BULGARIA

Drama Theatre –
small stage

16:00

THE LAST RAT OF THERESIENSTADT – Hilary Chaplain – NEW YORK, USA

Drama Theatre –
main stage

17:00

THE CONCERT – PRO RODOPI ART CENTRE – BOSTINA, BULGARIA

17:00

Presentation of „NOVEMBER BALLADS“ - Oleksandr Dimitrov's first book with poetry
With the special participation of students from "Hristina Morfova" National School of
Music and Performing Arts, Class “Opera singing” - Nina Dimitrova

Park “Peti
Oktomvri”
The lobby of
State Opera
Stara Zagora
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INTERNATIONAL PUPPET THEATRE FOR ADULTS FESTIVAL

PIERROT 2019

Performance/Event



27.09. FRIDAY
State Opera
Stara Zagora

17:30

COLLATERAL DAMAGE – „CLASS 5X5” AND „AZARYAN” THEATER – SOFIA, BULGARIA

19:30

THE LAST MAN (based on George Orwell's novel „1984”) –
STATE PUPPET THEATRE – STARA ZAGORA, BULGARIA

21:00

THE NIGHT OF THE WHITE HORSES – FIRE THEATRE MIME COMPANY – SOFIA, BULGARIA

State Puppet
Theatre
In front of
the building
of Municipality

28.09. SATURDAY
10:00 - Interactive seminar for motivated entrepreneurs and managers of art organizations
Lecturer: Prof. Dr. Lidia Varbanova (all the participants are selected in advance)
13:00

Regional library
„Zahariy Knyazheski“

11:00

100 CAPITAL STORIES – Dimitar Ivanov-The Captain – SOFIA, BULGARIA

State Puppet
Theatre

13:30

PANORAMA BULGARIAN CARTOON MOVIES – PART 1. Contemporary Bulgarian cartoons

14:00 - PURE – Performative installation of Christian Bakalov
20:00
15:00

ON THE WOLF'S TRAIL – YOUTH THEATER – NOVI SAD, SERBIA

17:00

THE FILLYJONK WHO BELIEVED IN DISASTERS –
STATE PUPPET THEATRE – BURGAS, BULGARIA

19:30

THE WINTER'S TALE – SOFIA PUPPET THEATRE – SOFIA, BULGARIA

21:00

Multi-instrumental performance of „TWO MЕN ORCHESTRA"
Cast: Nikolai Ivanov OM & Petar Yordanov (Buny) – Bulgaria;
David Eredich – Hungary, Gabriella Hadzhikostova – Hungary

Regional library
„Zahariy Knyazheski“

Antique Forum
“Augusta Trayana”
State Opera
Stara Zagora
Drama Theatre –
main stage
State Puppet
Theatre
Regional library
„Zahariy Knyazheski“

29.09. SUNDAY
10:00 - Interactive seminar for motivated entrepreneurs and managers of art organizations
Lecturer: Prof. Dr. Lidia Varbanova (all the participants are selected in advance)
13:00

Regional library
„Zahariy Knyazheski“

10:00

CHRONOLOGIST – STATE PUPPET THEATRE – VIDIN, BULGARIA

State Opera
Stara Zagora

12:00

HAMLET – WALNY-TEATR – GDANSK, POLAND

State Puppet
Theatre

14:00

THE COMEDIAN – STATE PUPPET THEATRE – SLIVEN, BULGARIA

14:00 - PURE – Performative installation of Christian Bakalov
20:00
16:00

PANORAMA BULGARIAN CARTOON MOVIES – PART 2. Anri Koulev – cartoons;
Conversation and book signing with Anri Koulev – author of „Orient SEXpress”

19:00

„UNDER THE SKY OF PARIS“ - concert of: Nadya Toncheva – lead singer;
Lyubomir Tolumbadzhiev – violin; Petar Koychev – guitar;
Momchil Angelov – guitar; Hristo Minchev – bass guitar

20:00
21:00

AWARD CEREMONY AND OFFICIAL CLOSING OF „PIERROT“ 2019
PARTY WITH TRADITIONAL BULGARIAN FOOD



Drama Theatre –
main stage

Antique Forum
“Augusta Trayana”
Regional library
„Zahariy Knyazheski“
State Puppet
Theatre
State Puppet
Theatre
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Билети за всички спектакли от 10-тия Международен куклено-театрален фестивал за възрастни "Пиеро" 2019 се продават ЕДИНСТВЕНО
на касата на Държавен куклен театър - Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" 46. За резервации и информация: 042/ 620346; +359879912325
Купете билети онлайн на www.pierrot-bg.com.


