


ФОЛКЛОРНА  МАГИЯ
пред театъра

ХРОНОЛОГ
сцена „александър гюров“

КОКОШКА С БРОШКА
пред театъра

АЗ, СИЗИФ
сцена „александър гюров“

АЛАДИН И  
ВЪЛШЕБНАТА ЛАМПА 
сцена ''пан бурянин"

ПРИКАЗНА МИСИЯ  
С ЧАРОДЕЯ
пред театъра 

ФИЛИФЬОНКАТА, 
КОЯТО ВЯРВАШЕ 
В БЕДСТВИЯ
сцена „александър гюров“

АТЕЛИЕ ЗА ИЗРАБОТКА 
НА КУКЛИ ОТ ПРЕЖДА
пред театъра 

PURE/ЧИСТО
сцена фоайе

ГРОНОТО ПАТЕНЦЕ
сцена ''пан бурянин"

АВЕНЮ КЮ
сцена „александър гюров“ 

PURE/ЧИСТО
сцена фоайе



Тази своебразна фолклорна приказка пренася публиката в един неочакван свят. В 
представлението няма текст - актьорите пеят и свирят на живо и пред погледа на 
зрителя умело създават незабравими герои, използвайки автентични предмети от 
българския бит на принципа на импровизацията. Всичко това превръща "Фолклорна 
магия" в изключително комуникативен спектакъл. 

ФОЛКЛОРНА 
МАГИЯ

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР 
СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

Постановка: Боньо Лунгов
Режисьор: Константин Каракостов
Сценография и костюми : Диляна Първанова
Музикално оформление: Константин Каракостов
Участват: Латина Беровска, Деница Янакиева, Таня Георгиева, Любен Чанев, 
Кирил Антонов, Калоян Георгиев

начало -  18:00  ч.
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ХРОНОЛОГ
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР ВИДИН

начало -  19:30 ч.
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„Хронолог” е по-скоро оживявала пластика, отколкото конкретна драматургия. 
Той  разказва за света днес - с нашите утопии, мечти и отказа от тях, с нашите 
въжделения, страсти и фантазми.
Хронолог” разказва времето и разкрива нас самите с типичните за нашето 
всекидневие  проблеми: свобода, демокрация, екология, човешки взаимотношения.
”Хронолог” е едно пътуване извън времето и вселената, което всъщност ни 
възвръща към техния смисъл.

по идея на Езекел Гарсия Ромеу
Драматург: Лоран Каийон
Режисьор и сценограф: 
Езекел Гарсия Ромеу
Звукова среда: Ангаел Симитчиев
Музика на живо: Жоро Иванов
Участват: Ирослав Петков, Христо 
Иванов, Маргарита Костова,Теодора 
Рашед, Пламен  Кънев, Жоро Иванов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ



КОКОШКА 
С БРОШКА

ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА 
„ЗА РОДОПИТЕ“

начало -  18:00  ч.
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Кокошка с брошка спектакъл с кукли за деца и техните родители. В него се разказва 
историята на една Кокошка, която вместо яйце снася шоколадов бонбон и това я 
хвърля в ужасна паника. След безуспешни опити да намери решение на “проблема” 
си при приятелката си Патицата, при Доктора и при Царя, накрая хубавият слънчев 
ден и децата я убеждават, че всъщност не се е случило нищо страшно, а напротив. 
Колко прекрасно е да направиш нещо различно и с това да зарадваш някого, 
например децата...

(по мотиви от приказки на Маргарит Минков)
Сценарист, режисьор и продуцент: Петър Тодоров
Музикално оформление и хореография: Десислава Минчева 
Художник: Ханна Шварц
С участието на Десислава Минчева

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО



АЗ, СИЗИФ
ПЪПЕТС ЛАБ

начало -  19:30  ч.
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„Всяка съдба може да се превъзмогне с презрение.”
„Митът за Сизиф” - Албер Камю
„В спектакъла изследваме пътя на непрекъснатото завръщане на Човека към себе 
си. Още в античността философите съзират абсурдността на човешкото поведение. 
По какъвто и път да тръгне, в каквото и да се опитва да се превърне, каквито и бягства 
да прави, Човек вечно се завръща към себе си. Човешкият живот е повторение на 
едно и също действие. Спираловидно, еднакво, предвидимо. И този безкраен акт 
ни кара да се замислим не над смисъла, а над безсмислието на човешкия живот.”

Веселка Кунчева

Режисура и драматургия: 
Веселка Кунчева
Сценография и кукли: 
Мариета Голомехова
Музика: Христо Намлиев
Хореография: Мария Димитрова
Осветление: Веселин Христов
С участието на Стоян Дойчев
Текстът в спектакъла се 
изпълнява от Леонид Йовчев

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ



АЛАДИН И 
ВЪЛШЕБНАТА 

ЛАМПА 
ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР  

„ИВАН РАДОЕВ“ – ПЛЕВЕН

начало -  11:00  ч.
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Някога, много, много отдавна… светът бил различен. Може би малко по-страшен… 
Може би малко по-красив… Може би малко по-добър или малко по-лош... Кой 
знае?! Но със сигурност - светът бил магичен! Хората вярвали във вълшебства. Те 
им помагали и им сочели пътищата, по които трябвало да вървят. В този невероятен 
свят Аладин открил своята любов и с помощта на вълшебствата и добротата си 
унищожил злия магьосник. 

Драматизация и режисура: Милена Мавродинова 
Сценография и кукли: Валентина Германова 
Музика: Николай Копринков
С участието на Ива Николова, Дориана Гълъбова, Мариян Стефанов, 
Иван-Александър Дойчев ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ДЕЦА



ПРИКАЗНА 
МИСИЯ С 
ЧАРОДЕЯ

начало -  18:00  ч.
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Чародея и Манела са пазителки на изгубените приказки и пристигат в Плевен, за да 
спасят една, която има нужда от помощ. Те трябва да намерят всичките ѝ части, да 
ги подредят и изпратят обратно в Приказното царство. За техен късмет може и да се 
окаже, че не са сами в тази мисия. Малките зрители са поканени да бъдат съавтори 
в приказната игра, като по този начин се стимулира тяхното участие и творческо 
мислене. Те неусетно се превръщат се в режисьори, драматурзи или актьори, 
като през играта и забавлението стават свидетели как техните собствени идеи се 
реализират на сцената. 

Интерактивна куклена миниатюра 
Участва: Мануела Саркисян 
Кукломайстор: Лети Живкова ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ДЕЦА ДЕЦА (4-12)



ФИЛИФЬОНКАТА, 
КОЯТО ВЯРВАШЕ 

В БЕДСТВИЯ
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР БУРГАС

начало -  19:30  ч.
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Това е спектакъл за всички възрасти. По красив и поетично-смешен начин той 
разказва за една странна Филифьонка, която живее сама на отдалечен северен бряг. 
Тя толкова се бои да не й 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?!

Автор: Туве Янсон
Сценарий и режисура: 
Петър Тодоров 
Сценография и костюми: 
Ханна Шварц
Музика: Петя Диманова
Хореография: Петя Стойкова
Видео дизайн: Владислав Илиев
С участието на Десислава 
Минчева-Тодорова, Неделина 
Роселинова 
и гласът на Ицко Финци ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО



КУКЛИ ОТ 
ПРЕЖДА

АРТ ЛЕНД ООД

начало -  11:00  ч.
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Чрез намотаване, тъкане и различни преплитания, децата ще си направят кукла 
- плод на собственото им въображение. Заниманието е забавно и откривателско. 
Подходящо е за участници на възраст от 4 до 12 години.

ДЕТСКО АТЕЛИЕ (4-12)



ГРОЗНОТО 
ПАТЕНЦЕ

начало -  18:00 ч.
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В този спектакъл популярната приказка е разказана по нестандандартен начин. В 
него актриса, кукли и рисуваната анимация ще си подадат ръка, за да представят 
една нова интерпретация на познатата на всички Андерсенова история. Да 
израснеш физически и да се разхубавиш е естествено, но да се промениш духовно, 
да надскочиш егото си и да станеш по-добър, не е никак лесно - това е ... истинската 
красота! Взаимодействието между актрисата, куклите и анимационните герои 
изненадва зрителя и го въвежда в един изцяло нов вид театър. 

Моноспектакъл на Юлия Коларова

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ДЕЦА (4-12)



АВЕНЮ КЮ
БРОДУЕЙСКИ МЮЗИКЪЛ ЗА 

ВЪЗРАСТНИ
СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР      

начало -  19:30  ч.
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Реж. Уест Хайлър (САЩ), Петър Кауков 
Музика и стихове: Робърт Лопес  
и Джеф Маркс
Либрето: Джеф Уити (оригинална идея на 
Робърт Лопес и Джеф Маркс)
Превод на български:  Любов Костова
Превод на песните: Десислава Софранова
Постановка: Уест Хайлър (САЩ) 
и Петър Кауков 
Кастинг: Шели Бътлър (САЩ)
Сценография и костюми: Ивайло Николов 
Кукли: Димитър Димитров и ателие на СКТ
Музикален ръководител: Роберта
Хореография и художествено 
осветление: Росен Михайлов
Тон-режисьор: Данаил Данаилов-Дидо
 
Участват: Камен Асенов, Венцислава 
Асенова, Цветелин Павлов, Лилия Гелева, 
Гьорги Георгиев - Антика, Павлета Семова, 
Мила Люцканова, Мариета Петрова. 
Със специалното участие на Рафи Бохосян 
и с участието на Милен Кукошаров и Ангел 
Николов (пиано). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ: 

НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ЛИЦА ПОД 16 г.



"Авеню Q" е изключително забавен мюзикъл за възрастни, който представя всички чувствителни теми на нашето време - 
расизъм, ксенофобия, гей-общество, порно-индустрия – всичко е подложено на добронамерена шега, която ни води към 
признаване и преодоляване на предразсъдъците и осъзнаване на различията. "Авеню Q" e весела притча за съзряването и 
остра сатира към проблемите на младите, възпитавани като деца от родителите си и от телевизионни програми като „Улица 
Сезам” и за това, как вече като възрастни трябва да поемат лична отговорност за живота си. Сблъсъкът с действителността 
на група неудачници - възпитани в ценностната система на американската демокрация - е твърде актуален и у нас, но тук 
ще можете да се насладите на извънредно смешна интерпретация на "тежките" проблеми на живота.                                      
 

По лиценз на MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (Europe)
Mюзикълът е представен за първи път на Бродуей от Kevin McCollum, Robyn Goodman, Jeffery Seller, Vineyard Theatre и The New Group.

 
Награда ИКАР 2018 за актьорския екип на спектакъла, в категория "постижение в кукленото изкуство".

Препоръчителен родителски контрол: спектакълът не е подходящ за лица под 16 г.



PURE/ЧИСТО

начало -  14-20  ч.
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Християн Бакалов е съвременен танцов артист, който от 2009 г. има активно 
присъствие на международната сцена и е участвал в представления на 
световноизвестни хореографи като Ян Фабр, Жером Бел, Иво Димчев и др. От 2014 
г. той разработва трилогия от т.нар. имерсивни (от лат.: потапящи) инсталации „Eter-
nia”, вдъхновена от концепцията на Спиноза за „вечност“. Те въвеждат посетителите 
в поетична вселена, която възниква за всекиго поотделно в поредица от различни 

Перформативна инсталация
Концепция, реализация, музика: Християн Бакалов
Асистент и изпълнение: Татяна Петрова, Демир Бериша
Продуценти: ArtEast Foundation, Workspacebrussels
Ко-продуценти: wpZimmer , Fabrika 126/ София

начало -  12-18  ч.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ



провокации за сетивата като допир, движение, светлинни 
и звукови ефекти. Инсталацията „PURE/ ReaImagination“ е 
изградена като своеобразна разходка. Тя фино изследва как 
въображението и историите, които създаваме за света около 
нас, въздействат на нашите възприятия за реалността и на 
отношенията между „Аз“ и „Другия“.
 „PURE/ Realmagination“ e aртистичен експеримент, който 
съчетава визуалнo изкуство, движенчески театър и пърформанс. 
Приключение, даващо възможност на участниците в него 
да открият артистичния си потенциал чрез контакта с нови и 
различни хора – артисти , аматьори, млади и по-възрастни. 




