29-ото издание на Международен театрален фестивал „Варненско лято“ ще
се случи на живо тази година през месец
юли. Фестивалната програма включва
селекции на български и международни
театрални спектакли, които зрителите и сцените на град Варна ще посрещнат. Нека върнем празничната атмосфера, като ги аплодираме и участваме
в срещите с тях!
Фондация „Виа Фест“, основен организатор на фестивала, изказва специални
благодарности за традиционната подкрепа от страна на Министерство на

културата и на Община Варна, а също
и на посолството на Кралство Нидерландия, на Институт Сервантес, на
Гьоте-институт България, на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ и на Фондация „Арт Офис“, на
домакините и на медийните партньори – на всички, допринесли за неговото
случване.
Желаем ви приятно гледане и незабравими фестивални дни!

ATRAKCIA.BG

Фотограф: Росен Донев

30 ЮНИ
(сряда)
19:00-21:15

ТМПЦ – ВАРНА | ДТ„СТОЯН БЪЧВАРОВ“

Автор и режисьор: Боян Иванов
Участват: Биляна Стоева, Валентин
Митев, Веселина Михалкова, Гергана
Арнаудова, Даниела Викторова,
Ивайло Иванов, Константин Соколов,
Милена Кънева, Николай Божков,
Николай Кенаров, Петя Ангелова,
Пламен Георгиев, Пламен Димитров,
Полина Недкова, Свилен Стоянов,
Симеон Лютаков, Станислав Кондов,
Стоян Радев, Теодора Михайлова,
Христина Джурова, Юлияна Чернева

100
Тази година Варненският драматичен
театър отбелязва 100 години от своето
основаване. По този повод трупата на
театъра представя специален юбилеен
спектакъл с режисьор Боян Иванов. Той изгражда богата палитра от ситуации, персонажи и гледни точки, които с чувство за
хумор и самоирония се занимават с връзката на човека с театъра. Резултатът
е един атрактивен юбилеен спектакъл, в
който варненските артисти влагат много енергия и талант.

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

Драматичен театър
Основна сцена

1 ЮЛИ
(четвъртък)
19:00-21:00
Драматичен театър
Основна сцена
Музика: Томас Марко
Концерт за сопран, соло цигулка,
перкусии и струнен квинтет
Поетичен текст:
Лусиано Гонзалес Сармиенто
Хореография: Надя Димокова
Балет: Николай Дойчев и София Ганева
Ансамбъл „Добри Христов“
Програма „Интермецо“ е съвместна инициатива с Международния музикален фестивал „Варненско лято“.

МУЗИКАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
| ММФ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

ЧОВЕШКИ ПРИЛИВИ
Спектакълът съчетава мултимедия, хореография, музика и поезия в сценична импресия за човешката емиграция.
Испанско–български проект със
съдействието на Институт Сервантес.

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ | ИНТЕРМЕЦО

3

2(петък)
ЮЛИ
Фотограф: Стефан Н. Щерев

19:00–20:30
Драматичен театър
Основна сцена
Билети: 20, 15, 12 лв.

ТЕАТЪР „СОФИЯ“

НЯМА ДА ПЛАТИМ! НЯМА ДА ПЛАТИМ!

от Дарио Фо

Режисьор: Теди Москов
Участват: Мила Банчева, Михаил Милчев,
Невена Калудова, Николай Върбанов, Пламен Манасиев,
Сава Пиперов, Юли Малинов, Юлиян Рачков
БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

4
Дарио Фо (1926–2016) е театрален режисьор, актьор, комик и сред най-популярните и поставяни италиански драматурзи
от втората половина на 20. век, носител
на Нобелова награда за литература. Много от неговите пиеси разчитат на актьорска импровизация и препращат към
традицията на италианската комедия
дел арте. Пиесите му са преведени на над
30 езика и са поставяни по целия свят.
Драматургията му е добре позната и в
България.
„Няма да платим! Няма да платим!“ е може
би най-известната пиеса на Дарио Фо. Тя
е написана през 1974 г. като фарс, в който
жителите на един квартал се вдигат на

бунт срещу непрекъснато увеличаващите се цени в местния магазин. Можеш да
си вземеш от магазина каквото си поискаш. Такава мълва тръгва из квартала и
хората вкупом щурмуват супермаркета…
Режисьорът Теди Москов създава авторска версия на пиесата в характерния за
него игрови театър с много гротеска,
клоунадни сцени, комични ситуации и абсурдни сблъсъци.
„Ще видите едно от най-смешните ми
представления, изпълнено превъзходно
от едни от най-смешните артисти, с
които съм работил.“
Теди Москов

Номинация за наградата „Аскеер“ за поддържаща женска роля (Неда Спасова), поддържаща мъжка роля (Николай Върбанов) и за музика (Антони Дончев)

3 ЮЛИ
(събота)
Фотограф: Иван Дончев

19:00-20:40
Драматичен театър
Основна сцена
Билети: 20, 15, 12 лв.

ТЕАТЪР 199

ХАОС

от Мика Миляхо
Постановка: Марий Росен
Участват: Йоана Буковска-Давидова,
Елена Атанасова, Радина Думанян
„Хаос“ разказва под формата на тъмна
и лирична комедия историите на три
съвременни жени. София е учител в училище, което предстои да бъде затворено.
Джулия е психотерапевт и постоянно има
връзки със своите пациенти. Еми е импулсивен репортер и жонглира с ролите на
млада майка и амбициозна жена с кариера.
В рамките на една зима и пролет се случват събития, които разклащат живота
им из основи. Те осъзнават, че „трябва да
направят нещо“. Трите черпят сила от
силното си приятелство и намират място за хумор дори в най-безнадеждните
ситуации.

„Хаос“ е остроумна и находчива комедия
от 2008 г., попадение в репертоара на
Театър 199. Нейният автор Мика Миляхо
е сред водещите финландски драматурзи,
който е и директор на Финландския национален театър. Тя е поставена с усет
към игровото и комичното от режисьора
Марий Росен. В пиесата действието се
развива кинематографично – на различни
места, по различно време и с участието на
много епизодични персонажи, като всички
те трябва да бъдат изиграни от трите
актриси, изпълняващи трите главни роли.

Номинация за наградата „Икар“ 2020 за водеща женска роля (Елена Атанасова)

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

5

4(неделя)
ЮЛИ
Фотограф: Елена Ненкова

19:00-20:30
Драматичен театър
Основна сцена
Билети: 20, 15, 12 лв.

ТЕАТЪР 199

БОКЛУК

от Елена Телбис
Режисьор: Ивайло Христов
Участват: Светлана Янчева, Анастасия Лютова,
Весела Бабинова
БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
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С дебютната си пиеса „Боклук“ актрисата
Елена Телбис спечели шестото издание на
конкурса за съвременна българска драматургия на Театър 199 през 2019 г. На негова
сцена я поставя преподавателят на авторката – големият български актьор и
режисьор Ивайло Христов.
„Боклук“ разказва за срещата на три
сестри, отдавна разделени и с коренно
различни съдби, които се събират в дома
от детството си. В спомени и спорове,
разчиствайки апартамента на своята
починала майка, те разкриват неизказвани преди преживявания и неподозирани

страни на своите характери. Те осъзнават колко силни са невидимите нишки,
които ги свързват.
Пиесата на Елена Телбис привлича вниманието на публиката със своя жив и динамичен диалог. С хумор и разбиране тя
показва емоционалните течения, скрити
под повърхността във взаимоотношенията на трите сестри в едно семейство.
Деликатната режисура на Ивайло Христов позволява на трите талантливи
актриси да представят своите героини
много достоверно и с внимание към психологическия детайл.

Награда „Икар“ 2021 за най-добър спектакъл и за драматургичен текст, номинация за
наградата „Икар“ 2021 за водеща женска роля (Светлана Янчева)
Награда „Аскеер“ 2021 за съвременна българска драматургия, за водеща женска роля
(Анастасия Лютова) и за най-добро представление
Номинация за „Аскеер“ 2021 за режисура (Ивайло Христов)

5(понеделник)
ЮЛИ
Фотограф: Елена Спасова

18:00–19:45 / 20:30–22:15
Драматичен театър
Основна сцена
Билети: 20, 15, 12 лв.

САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

ИМПЕРИЯ НА КРАСОТАТА
– МАДАМ РУБИНЩАЙН
от Джон Мисто
Постановка: Бойка Велкова
Участват: Бойка Велкова, Михаил Сървански, Силвия Лулчева
Австралийският драматург Джон Мисто
пише пиесата „Империя на красотата –
Мадам Рубинщайн“ през 2017 г. В центъра
на сюжета е реална историческа фигура
– „лъвицата“ на козметичната индустрия през миналия век Елена Рубинщайн
(1872–1965). Тя имигрира в САЩ от Полша,
където е родена, и се издига сред най-известните лица в света на красотата. На
фона на бляскавия силует на Манхатън
от 1950-те години, пиесата проследява
борбата за власт на Елена Рубинщайн с
нейните съперници Елизабет Арден и компанията „Ревлон“.

За своята трета поред постановка като
режисьор, Бойка Велкова избира ярка нова
комедия за конфликта на едно поколение,
попаднало в разлома между традициите
на миналото и надеждите за ново бъдеще. Пиесата и спектакълът въвеждат
в конкурентния свят на успешни бизнес
дами, посветени на своето израстване,
изпълнени с живот и стремеж към красота. В ролята на Мадам Рубинщайн влиза
самата Бойка Велкова и тя се нарежда в
галерията на образи на силни жени в нейната кариера.

Номинация за наградата „Икар“ 2021 за водеща женска роля (Бойка Велкова)

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
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5(понеделник)
ЮЛИ
20:30-22:00
Художествена
галерия
Билети: 10, 8 лв.

ТЯ, ЦВЕТАНА
Представяне на книга за Цветана Манева
и концерт на Милен Кукошаров (пиано)
и Кристиян Чернев (виончело)
Със специалното участие на:
Цветана Манева, Георги Тошев, Яна Борисова
Издател: Книгомания
БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
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Книгата „Тя, Цветана“ е документално-емоционална биография на една изключителна българска актриса разказана от
журналиста Георги Тошев и драматурга
Яна Борисова с помощта на семейството,
колеги и приятели на Цветана Манева,
сред които Явор Милушев, Галин Стоев,
Любен Гройс, Захари Бахаров, Юлиан Вергов,
Теодора Духовникова, Стефан Вълдобрев,
проф. Атанас Атанасов, Снежина Петрова,
Възкресия Вихърова и много други.
Колекционерското издание съдържа три
пощенски картички от личния архив на
Цветана Манева, непубликувани досега, и
уникален аудиозапис с монолог от пиесата
„Тъгата на кралиците“ от Яна Борисова в
изпълнение на Цветана Манева на фона на
музиката на Милен Кукошаров.

„Разговорите ни винаги са били интересни. Този път продължиха с дни. Преливаха
от тема в тема и никоя от нас двете не
искаше те да приключват. Бяхме две героини, различни, но свързани, корабокруширали на остров, който в случая беше
дома на Цветана и докато там отвън се
вихреше океан от проблеми, ние седяхме
една срещу друга и си говорехме за театър.“
Яна Борисова
„Тези разговори нямат дата. Имат смисъл.
Тази книга е за смисъла и спомените, родени от разговорите с една умна жена. За
уроците. И паметта като времеубежище
за чувствата.“
Георги Тошев

6 (вторник)
ЮЛИ
Фотограф: Божидар Марков

20:30-21:50
Драматичен театър
Основна сцена
Билети: 20, 15, 12 лв.

НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“

ПЛАЧ НА АНГЕЛ
от Стефан Цанев

Режисьор: Стоян Радев
Моноспектакъл на Христо Мутафчиев
„Аз съм Христо Мутафчиев и съм тук, за
изиграя пред вас пиесата „Плач на ангел“
на Стефан Цанев, най-добрият драматург
според мен.“ Така започва спектакълът,
който пресреща личностите на двамата
изявени театрали. Христо Мутафчиев
влиза в образа на Райчо, който излиза от
затвора и попада в среда, където доминира усещането, че със свободата е злоупотребено. Парадоксално, той решава да се
върне отново в затвора, неспособен да се
приобщи към новия свят.
„В „Плач на ангел“ един малък човек отчаяно повдига големи въпроси. Отчаяно,
защото не е могъл да им отговори, не е
могъл да се справи с живота и даже казва,

че не го е живял. Затова по своя воля се
отказва от своята воля… Но истинската ценност на този текст, поне според
постановъчния екип на спектакъла, не се
ражда от патоса на нерадостните констатации, споделяни от големите хора, а
просветва в признатата безпомощност
на малкия човек, живеещ не тук или там, а
на Земята… За да бъдем честни с публиката, ние умишлено се отказваме от играта
на превъплъщението и само разказваме за
отчаяния малък човек, до когото трудно
можем да достигнем. Нека този театрален ход се чете като жест на смирение.“
Стоян Радев

Награда „Аскеер“ 2021 за водеща мъжка роля (Христо Мутафчиев) и за режисура (Стоян
Радев)
Номинация за „Аскеер“ 2021 за съвременна българска драматургия (Стефан Цанев)

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
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6(вторник)
ЮЛИ
Фотограф: Гергана Дамянова

18:00-19:40 / 20:30-22:10
Куклен театър

Билети: 20, 15 лв.

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ“

БИВШАТА МИС НА МАЛКИЯ ГРАД
от Мартин Макдона

Режисьор: Владимир Люцканов
Участват: Искра Донова, Станка Калчева,
Николай Луканов, Николай Владимиров
БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
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В малка къща в планинското ирландско
градче Лийнан, 40-годишната Морийн живее със своята обсесивна и манипулативна
майка Мег, която се нуждае от ежедневни
грижи. Във водовъртежа на болезнените
взаимоотношения, белязани от битки за
надмощие, вечно недоволство и непрестанния дъжд, Морийн мечтае да напусне
дома си завинаги. Когато среща неочаквания ухажор Пато Дули, тя се осмелява да
мечтае за по-добър живот. Майка ѝ Мег
обаче има много по-различни планове...
„Бившата мис от малкия град“ е първата пиеса на британския драматург с
ирландски произход Мартин Макдона. Тя

излиза през 1996 г. и постига бурен успех,
а авторът се превръща в един от най-интересните съвременни драматурзи, киносценаристи и режисьори ( „В Брюж“, „Три
билборда извън града“). Макдона обича да
се заиграва със стереотипите в драматургичните жанрове като трилъра и
мелодрамата и иронично да ги преобръща.
Основен мотив в неговото творчество
е насилието в човешките взаимоотношения. Режисьорът Владимир Люцканов
поставя „Бившата мис на малкия град“
заедно с талантливия и убедителен актьорски състав като спектакъл за отношенията между хора, които търсят
светлината в тунела.

Номинация за наградата „Икар“ 2021 за поддържаща мъжка роля (Николай Луканов)
Номинация за наградата „Аскеер“ 2021 за костюмография (Елица Георгиева), водеща женска роля (Искра Донова и Станка Калчева), както и за най-добро представление.

7 ЮЛИ
(сряда)
Фотограф: Иван Дончев

19:00-20:15
Художествена
галерия
Билети: 12, 10 лв.

„ПАНИК БУТОН ТЕАТЪР“ В ПАРТНЬОРСТВО С ТЕАТЪР АЗАРЯН

ТЯЛО, ХВЪРЛЕНО ПОД ЪГЪЛ КЪМ ХОРИЗОНТА
Авторски спектакъл по мотиви от книгата
на Петя Накова „Годината на осемте химии“

Идея и режисура: Василена Радева
Участват: Елена Димитрова, Юлиана Сайска,
Богдана Котарева, Невена Калудова
Тежка диагноза дава шанс на четири жени
да станат по-добри версии на самите
себе си, да наредят правилно приоритетите си, да осмислят живота си и да се
отдадат на любовта, мечтите и порива
към щастие. Тук, сега, веднага, без сложни,
кухи и самонадеяни планове за утре. Когато никой не знае какво го чака.
„Тяло, хвърлено под ъгъл към хоризонта“ е
въздействащ документален театър, базиран на книгата на Петя Накова „Годината на осемте химии“ с действителни истории на жени, преживели тежка болест.

Той създава пространство на споделяне и
съпреживяване на страданието и неговото преодоляване в цялостно преосмисляне на важните неща в живота.
Василена Радева работи като театрален
режисьор в независимата компания „Паник
бутон театър“. От водещ интерес за нея
е театърът като споделено пространство на представяне и съпреживяване
на човешки истории. Тя създава театър с
професионални артисти, но е работила и
с хора с психични и физически увреждания,
хоспитализирани деца и деца в риск.

Номинация за наградата „Икар“ 2021 за режисура (Василена Радева)

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
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8(четвъртък
& 9 ЮЛИ
и петък)
Фотограф: Габриела Нийб

чт: 18:30-19:30
21:00-22:00
пт: 18:30-19:30
Куклен театър
Билети: 15, 12 лв.

МЮНХНЕР КАМЕРШПИЛЕ & РИМИНИ ПРОТОКОЛ – ГЕРМАНИЯ

ЗЛОВЕЩАТА ДОЛИНА

от „Римини Протокол“ и Томас Мелле

Концепция, текст и режисура: Щефан Кеги
Текст, тяло, глас: Томас Мелле

18 +

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ
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На сцената седи Томас Мелле, до него –
чаша вода. Писателят изнася доклад за
емоционалната нестабилност у човека.
Външният му вид, мимика, жестове, глас
– всичко изглежда като Мелле. Но на главата има дупка, от която изскачат проводници, 32 сервомотора контролират
движенията му, всеки жест е придружен
от тихо механично жужене.
В тази копродукция между известната
новаторска театрална компания „Римини
Протокол“ и един от водещите театри в
Германия – „Мюнхнер Камершпиле“, човекът-актьор е заменен от робот. Приел изцяло физическите характеристики и гласа
на писателя Томас Мелле, той представя
моноспектакъл, който въвежда зрители-

те в „зловещата долина“. Това понятие е
въведено от японски професор по роботика в началото на 1970-те години. То обозначава странния ефект, който андроидните
роботи предизвикват поради приликата
си с човека. Те изглеждат почти като хора,
но това разтваря една особена и изпълнена
с несигурност зона на преживяване.
Спектакълът начертава нови посоки в
развитието на съвременния театър и е
хит по международните сцени.
На английски език със симултанен превод на
български.
Гостуването на спектакъла се осъществява
с подкрепата на Гьоте-институт България.

Копродуценти: Temporada Alta, Berliner Festspiele / Immersion, Feodor Elutine / Moscow /
Russia, SPRING Performing Arts Festival Utrecht / The Netherlands, Triennale Teatro dell‘Arte,
Milano, donaufestival Krems.

9 ЮЛИ
(петък)
Фотограф: Flamenco Agency

20:30-22:00
Фестивален
и конгресен център,
Зала 1
Билети: 25, 20, 15 лв.

ФЛАМЕНКО БАЛЕТ БАРСЕЛОНА – ИСПАНИЯ

ФЛАМЕНКО: ВЪЗРАЖДАНЕ
Режисура и хореография: Давид Гутиерес
Мениджмънт: Flamenco Agency
„Фламенко: възраждане“ е продукция на
прочутата компания Фламенко Балет
Барселона. Динамичният спектакъл съчетава страстно испанско фламенко с джаз и
съвременен танц на фона на спираща дъха
музика на живо. Спектакълът демонстрира
по вдъхновяващ начин усещането за свобода, което движението носи. Танцьорите и
музикантите поддържат интензивен диалог с публиката и я увличат в действието.
Умелото преплитане на цветове, ритъм,
енергично изпълнение и символни значения
превръщат „Фламенко: възраждане“ в произведение на изкуството.

Давид Гутиерес е признат за един от новаторите в света на фламенкото днес.
През 2010 г. ЮНЕСКО обявява този характерен испански танц за част от световното нематериално културно наследство. Давид Гутиерес основава Фламенко
Балет Барселона през 2017 г. като международна компания, която се стреми да
популяризира наследството на испанския
танц и да го продължава в съвременността в диалог с други форми. Неизчерпаемата енергия и изключителното изпълнение
на Гутиерес и неговите танцьори завладяват зрителите по цял свят.
Гостуването на спектакъла се осъществява с подкрепата на Институт Сервантес-София.

Спектакълът е част от програма „Интермецо“, съвместна инициатива с Международния музикален фестивал „Варненско лято“.

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ | ИНТЕРМЕЦО
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10
& 12 ЮЛИ
(събота, понеделник)
Фотограф: Венелин Шурелов

21:15–22:15
Археологически
музей
Билети: 20, 15 лв.

ФОНДАЦИЯ „ВИА ФЕСТ“

ПОРТРЕТИ НА НЕИЗВЕСТНОТО
музикално - драматичен и визуален пърформанс
Петър Дундаков / Явор Гърдев / Венелин Шурелов
Участват: Ина Кънчева (сопрано), Василена Серафимова
(маримба и перкусии), Маргарита Илиева (пиано),
Иван Бърнев (в ролята на Кастор)
БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ | ИНТЕРМЕЦО
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Преследващи ни гласове на бъдещето...
Сънуваме небе над небето...
Дали мечтата на човек да достигне до
далечни планети е само една утопия или
може да се превърне в реална антиутопия? Самотникът Кастор, обитател на
пуста колония на екзопланета в близкия
космос, получава смущаващо съобщение
от самия себе си с точни указания как да
предотврати предстоящата си смърт.
Изправен пред бездната на неизвестното
си бъдеще, Кастор потъва в спешно разследване на също толкова неизвестното
си минало, което поставя на изпитание

неговата идентичност и го подмамва в
скритите подмоли на собствената му
личност.
Едно музикално-драматично и визуално
преживяване на категорията „човешко“
– между необятния космос и екзистенциалния микрокосмос.
Фондация „Виа Фест“ представя премиера
на собствена продукция в рамките на програмата „Интермецо“ на международния
театрален и международния музикален
фестивал „Варненско лято“ 2021.

Този проект е реализиран с финансовата покдрепа на Министерството на културата.

11 ЮЛИ
(неделя)
Фотограф: Марк Бренер

18:00-20:45
Фестивален и конгресен
център, зала „Европа“
NT Live
Прожекция
Билети: 12, 10 лв.

КОМПАНИЯ „ДЖЕЙМИ ЛОЙД“ – ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

СИРАНО ДЬО БЕРЖЕРАК
от Едмонд Ростан
в нова версия на Мартин Кримп

Режисьор: Джейми Лойд
Участват: Джеймс Макавой,
Анита-Джой Увайех, Ибън Фигуейредо, Мишел Остин,
Адам Бест, Нари Блер-Мангат, Филип Кайрнс и др.
Филмовата актьорска звезда Джеймс
Макавой (X-Men, Изкуплението) излиза на
театралната сцена в изобретателна
адаптация на романтическата пиеса „Сирано дьо Бержерак“.
С остро перо и смел в битки, Сирано има
почти всичко – само ако можеше да спечели сърцето на голямата си любов Роксана.
Но пред него стои неразрешим проблем:
той има толкова голям нос, колкото е голямо и сърцето му. Ще успее ли едно нарцистично общество да оцени доброто в
Сирано? Може ли силата на думите му да
възпламенят Роксана?

Постановката на Джейми Лойд е по осъвременената адаптация на пиесата на
Едмонд Ростан, дело на един от водещите
британски драматурзи Мартин Кримп. В
нея екипът се стреми да изведе същността на пиесата в динамичен спектакъл, в
който микрофоните, бийтбокс ритми и
рап поезия заменят мечовете в сцените
с дуели и битки.
На английски език със субтитри на български.

Награда „Оливие“ за най-добра съвременна адаптация и номинация за най-добър актьор
(Джеймс Макавой) и за режисура (Джейми Лойд)

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ
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7(сряда)
ЮЛИ
21:30
Фасадата
на ФКЦ – Варна

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ

Свободен достъп.

AIRA – НИДЕРЛАНДИЯ

ПОЛЕТЪТ

вертикален танц на открито
със специалното участие на Керана и космонавтите
Компанията за вертикален танц „AIRA“
се състои от международен екип от изпълнители с повече от 15 години опит
в създаването на зрелищни събития на
открито. Със своите умения на „танцьори във въздуха“ те се специализират в
осъществяването на зрелищни танцови шоута по стени и фасади на сгради в
градското пространство.

Всеки от тях притежава изключителни
умения в областта на акробатиката и
танца. Те не се страхуват от височини
и да предизвикват гравитацията с акробатична изобретателност.
Основатели на компанията са Рейчъл
Мелиф и българинът Димитър Симеонов,
които от 20 години работят заедно.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Посолството на Нидерландия в
България и е посветено на 20-та годишнина от побратимяването на Варна и Дордрехт.

