
56 57t h e  p r o G r a M M e s

theatre оf the Bulgarian army  
Tales from the vienna Woods 
by Ödön von horvath 
directed by Krikor azaryan

theatre laboratory "sfumato"  
"yovkov" programme   
The Zlatil sin 
directed by Margarita Mladenova 
The kutsar sin 
directed by ivan Dobchev

youth theatre – sofia 
chekhov revue /gender and crave 
in chekhov’s Texts/ 
after a. p. chekhov 
directed by ivan panteleev

first private theatre "la strada"  
Hamlet after William shakespeare
directed by alexandar Morfov

Drama theatre – varna 
The cherry Orchard 
by a. p. chekhov 
directed by asen Gadzhalov

1993
official selection

— 
selector:
Borislav chakrinov

the necessity imposed on the Bulgarians 
to commeasure with the world, to make up 
quickly for what has been missed, the fear, 
but maybe also the love, have lead to intense 
staging of classic – from shakespeare and ae-
schylus to Beckett and pinter… 
the necessity to define the problems, to out-
line and analyze the tendencies, to compare 
the results is real, and the opportunity, that 
the varna festival gives, is unique.   
 

national theatre "ivan vazov"  
vassa Zheleznova 1910 
by Maxim Gorky 
directed by Krasimir spasov
 

archive 1993 – 2012

П р о г ра м и т е

1993
офиЦиална Програма 

—
селекционер:  
Борислав Чакринов

наложената на българина необходимост 
от съизмерване със света, страшно бързо 
да се навакса пропуснатото, страхът, а 
може би любовта, доведоха в театъра до 
бясно поставяне на класически текстове– 
от Шекспир и есхил, до Бекет и Пинтър... 
необходимостта да се дефинират тези 
проблеми, да се очертаят и анализират 
тенденциите, да се съпоставят резулта-
тите, е реална, а и възможността, пре-
доставена от фестивала във варна, 
е уникална.              

народен театър "иван вазов"  
Васа Железнова, 1910г. 
от максим горки 
режисьор Красимир спасов

театър на българската армия  
Приказки oт Виенската гора 
от Йодон фон хорват  
режисьор Крикор азарян

театрална работилница "сфумато"  
Програма "Йовков" 
грехът златил 
режисьор маргарита младенова 
грехът куцар
режисьор иван добчев

младежки театър – софия
Чехов– ревю /Пол и копнеж в 
текстовете на а. П. Чехов/ 
по а.П.Чехов 
режисьор иван Пантелеев  

Първи частен театър "ла страда"  
хамлет по уилям Шекспир
режисьор александър морфов

драматичен театър – варна 
Вишнева градина от а.П.Чехов 
режисьор асен гаджалов

aрхив 1993 – 2012
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Drama theatre – pleven 
paranoia by stefan tsanev
directed by stefan tsanev

Drama theatre – vratsa 
dragons after p. yavorov/ p. y. todorov
directed by Bina haralampieva

Drama theatre – Burgas 
Winnie the pooh
by a. Milne 
directed by asen Gadzhalov

free theatre  
The Little prince 
by a. de saint-exupéry 
directed by Madlen cholakova

small city theatre "off the channel"  
The balkanski gentlemen
by Georgi Danailov 
directed by Borislav chakrinov

Drama theatre "salza i smyah"  
Handcuffs for Two 
by Georgi Danailov 
directed by Boyko iliev

theatre of the Bulgarian army  
sex, drugs, and rock & roll 
by eric Bogosian 
directed by nikolai lambrev

first private theatre "la strada"  
La strada written and directed 
by stefan Moskov stefan Moskov

theatre "Movement"  
The glass menagerie 
by tennessee Williams 
directed by iliya Dobrev

Drama theatre – sliven 
miss Julie 
after august strindberg 
directed by Galin stoev

parallel proGraMMe
—
selector:
yavor Koinakov

Drama theatre – shumen 
Lolita 
after vladimir nabokov/ edward albee 
directed by Dimitar Dimitrov

Drama theatre  – Dimitrovgrad 
Icarus's Fall 
after yordan radichkov/ ingmar Bergman 
directed by ivan Dobchev

Drama theatre – razgrad 
The Terrible parents 
by Jean cocteau 
directed by vazkresia viharova

Drama theatre –  ruse 
Wedding 
by elias canetti 
directed by lyubomir Dekovski

rodhope Drama theatre – smolyan   
The Legend of sibil
by emilian stanev
directed by Katia petrova

Drama theatre – varna 
Yorda‘s Foster-children
by Krastyo Drenski 
directed by Kostadin Bandutov

t h e  p r o G r a M M e s

"васа железнова, 1910 г.", нт "ив.  вазов" Vasa Zheleznova.1910, nt "iv. vazov"

П р о г ра м и т е

драматичен театър – сливен 
госпожица юлия 
по аугуст стриндберг 
режисьор галин стоев

 
Паралелна Програма
—
селекционер:  
Явор Койнаков

драматичен театър – Шумен 
Лолита по владимир набоков / 
едуард олби 
режисьор димитър димитров

драматичен театър – димитровград 
Падането на Икар
по Йордан радичков/ингмар Бергман 
режисьор иван добчев

драматичен театър – разград 
Ужасните родители 
от жан Кокто 
режисьор възкресия вихърова

драматичен театър – варна 
хранениците на Йорда 
от Кръстьо дренски 
режисьор Костадин Бандутов

драматичен театър – Плевен 
Параноя 
от стефан Цанев 
режисьор стефан Цанев

драматичен театър – враца 
змейове 
по П. Яворов/П. тодоров 
режисьор Бина харалампиева

драматичен театър – Бургас 
Мечо Пух от а. а. милн
режисьор асен гаджалов

свободен театър  
Малкият принц от а. екзюпери
режисьор мадлен Чолакова

малък градски театър "Зад канала" 
господата балкански 
oт гeорги данаилов 
режисьор Борислав Чакринов

нов драматичен театър"сълза и 
смях"  
белезници за двама
oт гeорги данаилов 
режисьор Бойко илиев

родопски драматичен театър – смолян 
Легенда за сибил 
от емилиян станев
режисьор Катя Петрова

драматичен театър – русе
сватба от елиас Канети
режисьор любомир дековски

театър на българската армия  
секс, наркотици и рокендрол 
от ерик Богосян 
режисьор николай ламбрев

Първи частен театър "ла страда"  
Улицата 
сценарий и режисура 
стефан москов

театър "движение"  
стъклената менажерия
от тенеси уилямс 
режисьор илия добрев

"Чехов-ревю", младежки театър – софияChekhov-Revue, youth theatre – sofia
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parallel proGraMMe 
—
everything for sale
selector: nikolay polyakov

theatre 199 
arizona – а Landscape with a Landrover 
by evgeni vasilev 
directed by ivan Dobchev
 
Drama theatre – lovech 
The Iron candlestick 
after Dimitar talev 
directed by yulia ognyanova

national theatre "ivan vazov"  
anatol by arthur schnitzler
directed by Krasimir spasov

national theatre "ivan vazov"  
easter Wine by Konstantin iliev
directed by ivan Dobchev

state strolling theatre 
Lemonade Joe 
by irzi Burdechka 
directed by andrey avramov

Drama theatre – plovdiv 
seven days From the Life of razkolnikov 
by Konstantin sokolov 
directed by alexander Dimitrov

1994
official proGraMMe

—
the rediscovery of america
selector: ivan Dobchev

i have provisionally divided the selected per-
formances into two groups. the first group 
("the archetype of the Modern Man") is an 
attempt to bring together under one formula 
the search for the archetype, a particular es-
cape from modern times /more precisely from 
their obvious meanings/, the nostalgic journey 
to lost, submerged, dreamed native lands of 
man… the second group ("the Modern Man in 
Modern times") comprises performances that 
deal directly with the crisis of man, set in the 
landscape of an americanized world…   

national theatre "ivan vazov"  
antigone by sophocles
directed by Margarita Mladenova

theatre 199 
Old Times by harold pinter
directed by nikolay polyakov
 
state stolling theatre 
The glass menagerie 
by tennessee Williams 
directed by Krasimir spasov

theatre of the Bulgarian army  
Oupy, or the Theatre at the end of the 
century 
by ivan radoev 
directed by Krikor azaryan
 
theatre of the Bulgarian army  
The Last Yankee by arthur Miller
directed by leon Daniel
 
theatre laboratory "sfumato"   
Drama theatre – Dimitrovgrad 
"radichkov" programme 
mad grass by yordan radichkov
directed by Margarita Mladenova

"стари времена", театър 199 Old Times, theatre 199

t h e  p r o G r a M M e s

1994
офиЦиална Програма

—
Преоткриване на америка
селекционер: иван добчев

условно съм разделил селекционираните 
спектакли на две групи. Първата ("архе-
типът на модерния човек") е опит да се 
обединят под една формула търсенията 
на архетипа, едно своеобразно бягство 
от съвремеността /по-точно от ней-
ните видими значения/, носталгичното 
пътуване в едни загубени, потопени, съ-
нувани родини на човека... втората група 
("модерният човек в модерните време-
на") е съставена от спектакли, които ди-
ректно се занимават с кризата на човека, 
стоящ в пейзажа на един америкаризиран 
свят...

народен театър "иван вазов"  
антигона от софокъл
режисьор маргарита младенова

театър 199
стари времена 
от харолд Пинтър 
режисьор николай Поляков

държавен пътуващ театър  
стъклената менажерия
от тенеси уилямс 
режисьор Красимир спасов

театър на българската армия   
Упи, или театърът в края на века 
от иван радоев 
режисьор Крикор азарян

театър на българската армия  
Последният янки 
от артър милър 
режисьор леон даниел

театрална работилница "сфумато"  
драматичен театър – димитровград
Програма "радичков"
Луда трева по Йордан радичков
режисьор маргарита младенова

Паралелна Програма
—
всичко за продан
селекционер: николай Поляков

театър 199  
аризона – пейзаж с Ландроувър 
от евгени василев 
режисьор иван добчев

драматичен театър – ловеч
Железният светилник
от димитър талев 
режисьор юлия огнянова

народен театър "иван вазов"  
анатол 
от артур Шницлер 
режисьор Красимир спасов

народен театър "иван вазов"  
Великденско вино 
от Константин илиев 
режисьор иван добчев

държавен пътуващ театър  
Лимонаденият Джо 
от иржи Бръдечка 
режисьор андрей аврамов

драматичен театър – Пловдив
седем дни от живота на разколников 
от Константин соколов 
режисьор александър димитров

"великденско вино", нт "иван вазов"Easter Wine, nt "ivan vazov"

П р о г ра м и т е
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1995
official proGraMMe 

—
theatre turned towards itself
selector: violeta Decheva

it is hardly to believe that there are theatre 
makers who wish or could ignore the ques-
tions about the destiny of theatre and the rea-
sons for it to be alive today, in the age of the 
world of multimedia... Bulgarian theatre also 
takes part in the process of searching for new 
aesthetics, but there is something which, like 
in the whole east european theatre landscape, 
makes its experience different, more intense… 
the aim of the selections with this motto is to 
present the Bulgarian theatre makers’ quest 
in this direction during the last two seasons. 
or what kind of theatre do we need today, six 
years before the end of XX century?

theatre laboratory "sfumato"  
uncle vanya
by a. p. chekhov 
directed by ivan Dobchev

Drama theatre – varna 
black Hole
by Goran stefanovski 
directed by stoyan Kambarev

theatre laboratory "sfumato"  
Three sisters 
by a. p. chekhov 
directed by Margarita Mladenova

youth theatre – sofia 
Two smiles 
by a. p. chekhov 
directed by leon Daniel
 
Drama theatre – Blagoevgrad 
masters 
by racho stoyanov 
directed by Boyko Bogdanov

rhodope Drama theatre – smolyan 
Heaven Forgotten
by ekaterina tomova 
directed by yulia ognyanova

youth theatre – sofia 
make Love 
after J. heller, f. arabal, a. rossi
directed by plamen Kyorlenski

Drama theatre – vratsa 
The merchant of venice 
by William shakespeare 
directed by Bina haralampieva
 
Drama theatre – varna 
vrazhalets by st. l. Kostov
directed by Kostadin Bandutov

rhodope Drama theatre – smolyan 
The Taming of the shrew  
by William shakespeare 
directed by ivan Karadzhov

Drama theatre – haskovo 
cabaret by pierre anry camie
directed by clod Bonet

theatre of the Bulgarian army  
a moon for the misbegotten
by eugene o’neill 
directed By nikolai lambrev

GUests – perforMances 

omsk theatre for children and youth – 
omsk, russia 
Heart by Mark-yan trapman
directed by vladimir roubanov
 
omsk theatre for children and youth – 
omsk, russia 
The burning candlestick                                                                                                        
written and directed by vladimir rubanov
 

t h e  p r o G r a M M e s

младежки театър – софия
Прави любов 
по дж. хелър, ф. арабал, а. роси 
режисьор Пламен Кьорленски

драматичен театър – враца
Венецианският търговец
от уилям Шекспир 
режисьор Бина харалампиева

драматичен театър – варна
Вражалец oт ст. л. Костов
режисьор Костадин Бандутов

родопски драматичен театър – смолян 
Укротяване на опърничавата 
от уилям Шекспир 
режисьор иван Караджов

драматичен театър – хасково
кабаре от Пиер анри Ками
режисьор Клод Бонен
 
театър на българската армия  
Луна на несретници 
от юджийн о`нийл 
режисьор николай ламбрев

гост – сПеКтаКли на фестивала

омски театър за деца и младежи – 
омск, русия 
сърце от марк-Ян трапман
режисьор владимир рубанов
 
омски театър за деца и младежи – 
омск, русия 
горещият светилник 
автор и режисьор владимир рубанов

1995
офиЦиална Програма

—
театърът, oбърнат към себе си
селекционер: виолета дечева 

съдбата на театъра, неговите основа-
ния за съществуване в една мултимедиал-
на епоха са очевидни въпроси, които едва 
ли има театрал, който да иска или да 
може да зачеркне... нашият театър също 
участва в този процес на естетически 
търсения, но към това може да се прибави 
нещо, което, както останалите театри 
от източна европа, прави неговия опит 
по-различнен, по-нагнетен... Целта на про-
грамата с това заглавие е да представи 
търсенията на нашите театрални тво-
рци в тази посока през последните два се-
зона. или – какъв театър ни е нужен днес– 
шест години преди края на XX век?  

театрална работилница "сфумато"  
Програма "Чехов"
Вуйчо Ваньо oт антон П. Чехов
режисьор иван добчев  
три сестри oт антон П. Чехов
режисьор маргарита младенова

драматичен театър – варна
Черна дупка oт горан стефановски
режисьор стоян Камбарев

младежки театър – софия 
Две усмивки oт антон П. Чехов
режисьор леон даниел
 
драматичен театър – Благоевград
Майстори oт рачо стоянов
режисьор Бойко Богданов
 
родопски драматичен театър– смолян 
забравени от небето 
oт екатерина томова 
режисьор юлия огнянова

театър на българската армия  
Войцек от георг Бюхнер
режисьор галин стоев  

"луда трева", тр "сфумато"Mad Grass, tl "sfumato" / Dt – Dimitrovgrad

П р о г ра м и т е
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Drama theatre – Kardzhali 
The sad cow and the Tender bull
by Konstantin sokolov 
directed by Dimitar ignatov

Drama theatre – sliven 
The parts of the night
by Georgi tenev 
directed by Javor Gardev

festival GUest – perforMances 

Macedonian national theatre – scopie 
childrens affairs
by remon Kus 
directed by igor Dzhambazov

Drama theatre – Zaichar, yougoslavia 
milutin
by vesna yezepkich 
directed by Miomir stamenkovich

parallel event

Discussion on the festival’s 
official programme

theatre of the Bulgarian army  
Woyzeck 
by Georg Büchner 
directed by Galin stoev

parallel proGraMMe

"Dialogue" theatre  
Idiot 
by f.M. Dostoevsky 
directed by Boyko iliev
 
state strolling theatre 
run, save Yourself
by alan ayckbourn 
directed by andrey avramov
 
Drama theatre – haskovo 
The cannibal Woman
by ivan radoev 
directed by claude Bonnen
 
Drama theatre – Dimitrovgrad 
bride boryana
by p. y. todorov  
directed by valeriya valcheva
 
Drama theatre – Kyustendil 
d-r
by Branislav nušić 
directed by Dimitar stoyanov
 
rhodope Drama theatre – smolyan 
Idiot – pro et contra
after f. M. Dostoevsky 
directed by iliyan nikolov
 
Drama theatre – varna 
boryana
by yordan yovkov 
directed by hristo tserovski

Drama theatre – Dobrich 
Othelo
by William shakespeare 
directed by lyubomir Malinov
 
theatre of the Bulgarian army  
The grandeur and disgrace 
of stefan stambolov
by stefan tsanev 
directed by nikolai lambrev

"вуйчо ваньо", тр "сфумато" Uncle Vanya , tl "sfumato"

t h e  p r o G r a M M e s

Паралелна Програма  

театър "диалог"  
Идиот от ф. м. достоевски
режисьор Бойко илиев

държавен пътуващ театър 
бягай, спасявай се от алън ейкборн
режисьор андрей аврамов

драматичен театър – хасково
Човекоядката от иван радоев
режисьор Клод Бонен

драматичен театър – димитровград
невяста боряна 
от Петко ю. тодоров  
режисьор валерия вълчева
 
драматичен театър – Кюстендил
Д-р от Бранислав нушич
режисьор димитър стоянов
 
родопски драматичен театър – смолян 
Идиот – pro et contra
от ф. м. достоевски 
режисьор илиян николов
 
драматичен театър – варна
боряна от Йордан Йовков
режисьор христо Церовски
 

драматичен театър – добрич
отело от уилям Шекспир
режисьор любомир малинов

театър на българската армия  
Величието и падението на стефан 
стамболов 
от стефан Цанев 
режисьор николай ламбрев
 
драматичен театър – Кърджали
тъжната крава и нежният бик 
от Константин соколов 
режисьор димитър игнатов

драматичен театър – сливен
Частите на нощта 
от георги тенев 
режисьор Явор гърдев

гост – сПеКтаКли на фестивала

македонски народен театър – скопие, 
македония 
Детски работи от ремон Кус
режисьор игор джамбазов

драматичен театър –  Зайчар, сърбия 
Милутин от весна Йезепкич
режисьор миомир стаменкович

съПътстваЩи ПроЯви

oбсъждане на селекционираните в 
официалната програма спектакли

"три сестри", тр "сфумато"Three Sisters, tl "sfumato"

П р о г ра м и т е
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Drama theatre – haskovo 
Drama theatre – Dimitrovgrad 
The maids by Jean Genet
directed by Javor Gardev

festival GUests – perforMances 
 
orphtheatre – Berlin, Germany 
Waiting for godot 
by samuel Beckett 
directed by suzanne truckenbrodt

"na taganka" Drama and comedy 
theatre – Moscow, russia 
boris godunov 
by a.s. pushkin
directed by yuriy lyubimov

"school for contemporary plays" 
theatre – Moscow, russia 
krapp‘s Last Tape 
by samuel Beckett 
directed by Krikor azaryan

1996
official proGraMMe

— 
coasts and horizons
selector: nikola vandov

the ambition of the selection is to try to point 
out the best performances that have been 
produced in Bulgaria since february 1995… 
"coasts and horizons" – the festival’s motto, is 
naturally influenced by the coastal city’s sea… 
i don’t think of it as a sign of opposition. My 
taste is relatively conservative and this motto 
corresponds to my understanding of a great 
performance as one which is artistically 
sophisticated, resting on the coast of signifi-
cant theatre tradition, but at the same time 
containing the "horizons" of the creative im-
pulse, of searching in the field of theatre.  
  

national theatre "ivan vazov"  
nirvana 
by Konstantin iliev 
directed by Margarita Mladenova

national theatre "ivan vazov"  
midsummer night‘s dream 
after William shakespeare 
directed by alexandar Morfov

theatre of the Bulgarian army  
Three miniatures from 
"Fear and misery of the Third reich"
by Bertolt Brecht 
directed by leon Daniel
 
theatre of satire – sofia
January by yordan radichkov
directed by stoyan Kambarev
 
small city theatre "off the channel"  
mother-in-Law by anton strashimirov
directed by Boiko Bogdanov

Drama theatre – varna 
The klyamzin salesman or the mother/
vassa Jeleznova, 1910
by Maxim Gorky 
directed by stoyan Kambarev
 

"в очакване на годо", орфтеатър (германия) Waiting for Godot, orphtheatre (Germany)

t h e  p r o G r a M M e s

1996
офиЦиална Програма

—
Брегове и хоризонти
селекционер: никола вандов

амбицията на селекцията е да се опита 
да подбере най-добрите спектакли, съз-
дадени у нас след февруари 1995... Брегове 
и хоризонти – формулата на фестивала 
е естествено повлияна от близостта на 
морето... не схващам това мото на селек-
цията като знак за противопоставяне. 
имам сравнително традиционен вкус и 
смисълът, който влагам в тази формула, 
е: голям спектакъл е онзи, който съдържа в 
себе си сложна художествена сплав, който 
се опира на брега на значителната сце-
нична традиция, но и съдържа "хоризонти-
те" на творческия порив, на театрални-
те търсения. 

народен театър "иван вазов"  
нирвана от Константин илиев
режисьор маргарита младенова
 
народен театър "иван вазов"  
сън в лятна нощ 
по уилям Шекспир 
режисьор александър морфов

театър на българската армия  
три миниатюри из 
"страх и мизерия на третия райх" 
от Бертолт Брехт 
режисьор леон даниел 

сатиричен театър – софия
януари от Йордан радичков 
режисьор стоян Камбарев

малък градски театър "Зад канала" 
свекърва от антон страшимиров
режисьор Бойко Богданов
 
драматичен театър – варна
клямзинският продавач или майката /
Васа Железнова, 1910 oт максим горки
режисьор стоян Камбарев
 

драматичен театър – хасково 
драматичен театър – димитровград
слугините 
oт жан жьоне 
режисьор Явор гърдев

гост–сПеКтаКли на фестивала

орфтеатър – Берлин, германия 
В очакване на годо 
oт самюел Бекет 
режисьор сузане трукенброд

театър за драма и комедия на таганка – 
москва, русия 
борис годунов от а. с. Пушкин
режисьор юрий любимов

театър "Школа за съвременна пиеса" – 
москва, русия 
Последната лента на крап 
от самюел Бекет 
режисьор Крикор азарян

съПътстваЩи съБитиЯ

учебен театър – натфиЗ 
опера за три гроша 
от Бертолт Брехт
дипломен спектакъл на абсолвенти от 
класа на стефан данаилов
режисьор ивайло христов

Митични цикли 
хореография Боряна сечанова

обсъждане на селекционираните 
театрални спектакли.

"три миниатюри из "страх и мизерия на третия райх"", тБа 
Three Miniatures from "Fear and Misery of the Third Reich", tBa
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parallel events

student’s theatre at natfa 
The Threepenny Opera
by Bertolt Brecht 
performance of graduates in acting
for Drama theatre 
directed by ivailo hristov

mythical cycles
choreography by Boriana sechanova

Discussions on the selected 
performances in the festival 
programme 

exhibition theatre photogrаphy: 
"vladimir visotsky: Insight"                                                                    
photographer Zafer Galibov

1997 
 
selecteD BUlGarian perforMances

 —
for аn authentic theatre
selector: Kamelia nikolova

theatre is a permitted zone for forbidden 
things – fears, dreams, desires, aggressions, 
desperations, hopes. theatre is the other, the 
unlit side of life. the other, night-face of man. a 
face that everybody bears but not everybody 
has the ability to show. When a performance is 
a result of this ability, it is a type of "unpermit-
ted life" that, whether we like it or not, we can 
always recognize it with our "nocturnal" eyes. 
it is the authentic fact of art… another main 
characteristic of theatre is that it is a form of 
communication. theatre is a system of pos-
sibilities, signs and ways of expression with 
scenic means, i.e. it is a language of which one 
has to obtain knowledge that has to be main-
tained and enriched to be adequate to the 
cultural situation it is used in… Both character-
istics display an understanding of the theatre 
festival as a feast of the outright creativity. 

 

Drama theatre – varna 
Ilyria аfter "twelfth night" 
аnd sonnets by shakespeare 
stage version аnd direction Galin stoev

small city theatre "of the channel"  
Tanya – Tanya by olya Muhina
stage version and production 
Javor Gurdev

national palace of culture                 
The Lady with the Little dog 
after a. p. chekhov 
mono performance by Marius Kourkinsky

Drama theatre – Burgas 
exit the king by eugene ionesco
directed by Borislav chakrinov

theatre of the Bulgarian army  
Trying to Fly 
by yordan radichkov 
stage version and directing 
Krikor azaryan

new forms theatre "shtrih" 
alice point Love
idea and directing petar todorov

theatre "sofia"  
don Juan in Hell 
after Moliere, Baudelare, Battaille 
directed by ivan stanev

"Кралят умира", дт – Бургас exit the King, Dt – Burgas

t h e  p r o G r a M M e s

изложба: театрална фотография
"Владимир Висоцки – 
Поглед към себе си" 
фотограф: Зафер галибов

1997
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
За един автентичен театър
селекционер: Камелия николова

театърът е позволената зона за непозво-
лените неща – за страховете, сънищата, 
желанията, агресиите, отчаянията, на-
деждите. театърът е другата, неосвете-
ната страна на живота. другото, нощ-
ното лице на човека. лице, което всеки 
притежава, но което не всеки и не винаги 
има способността да извежда на показ. Ко-
гато спектакълът е плод на тази способ-
ност, то той е вид "непозволен живот", 
който, независимо дали ти харесва или не, 
винаги можеш да разпознаеш с "нощните" 
си очи. той е автентичният факт на изку-
ството... друга основна характеристика 
на театъра е, че той е форма на общува-
не. той е система от възможности, знания 
и навици за изразяване чрез средствата 
на сцената, т.е. език, който трябва да 
бъде опознат, поддържан и обогатяван, за 
да бъде адекватен на културната ситу-
ация, в която се използва... двете харак-
теристики показват едно разбиране за 
театралния фестивал като празник на 
откровеното творчество. 

драматичен театър – варна
Илирия по "дванайста нощ" 
и сонети на Шекспир 
режисьор галин стоев

малък градски театър "Зад канала"  
таня-таня 
от оля мухина 
режисьор Явор гърдев

национален дворец на културата  
Дамата с кученцето по а.П.Чехов
авторски моноспектакъл 
на мариус Куркински

драматичен театър – Бургас
кралят умира от Йожен Йонеско
режисьор Борислав Чакринов

театър на българската армия  
опит за летене 
от Йордан радичков 
сценична версия и постановка 
Крикор азарян

театър за нови форми "Щрих" 
алиса точка любовта 
идея и режисура Петър тодоров

театър "софия"  
Дон Жуан в ада 
по молиер, Бодлер, Батай 
режисьор иван станев

народен театър "иван вазов"  
pygmee-idees  – Париж 
гъбата, или обратното на обратното 
от Цветан марангозов 
режисьор Клод Бонен, франция

национален дворец на културата  
алпийско сияние от Петер турини
режисьор възкресия вихърова

"Пронизани", моментъри фюжън (обед. кралство)Stung, Momentary fusion (UK)
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Kathy randels – new orleans, Usa
rage Within / Without
written and performed by Kathy randels

Dah theatre – Belgrad, serbia  
The Legend about the end of the World
script and directing 
Jadranka andjelic, Dijana Milosevic

parallel events

seminar of theatre critics 
For an authentic Theatre
moderated by Kamelia nikolova
discussion on the festival programme 

1998
selecteD BUlGarian perforMances

—
new forms are needed!
selectior: veneta Doytcheva 

exactly a century after chekhov’s line, on the 
verge of another century, theatre faces the 
same problem. the courage of Bulgarian 
theatre is put to the test today. it has the 
strength to bring to life the most productive 
out of its resources; it has the strength to offer 
new aesthetic, moral, organizational solutions. 
a renewal means to be found dynamic pos-
sibilities for stage life of contemporary theatre 
language… invention, searching, and desire 
for a reasonable change – this is the motto of 
the day… i believe that new forms in art are 
followed by new forms in life. We need to open 
our eyes, our senses and our mind and an-
swer the challenges at the end of a century, on 
the verge of another millennium.    
 

national theatre "ivan vazov"  
The Lower depths 
after motifs by 
M. Gorky and miniatures 
by Daniel harms, 
directed by alexandar Morfov

national theatre "ivan vazov"; 
pygmee-idees – paris, france 
The mushroom or the Opposite 
of the Opposite
by tzvetan Marangozov 
directed by claude Bonin (france)

national palace of culture   
alpenglow 
by peter turini 
direced by vazkresia viharova

national theatre "ivan vazov"  
The Tempest 
by William shakespeare 
stage version and directing 
alexander Morfov

Drama theatre – vratsa 
The Lesson by eugene ionesco
directed by Borislav chakrinov

selecteD foreiGn perforMances

Momentary fusion – london, UK
stung 
directed by isabel rocamora 
choreography created by the company

louise Bedard Dance – Montreal, canada 
cartes postales de chimere
choreography and interpretation 
louise Bedard

ofthe theatre – Usa
decameron 5/8: a meditation 
on Human appetite
idea and directing leslie Baker

"гъбата, или обратното на обратното", 
нт "ив. вазов / pygmee-idees (франция)

The Mushroom, or the Opposite of the Opposite, 
nt "iv. vazov"/ pygmee-idees (france)

t h e  p r o G r a M M e s

народен театър "иван вазов"  
бурята по уилям Шекспир
сценична версия и постановка 
александър морфов

драматичен театър – враца
Урокът от Йожен Йонеско
режисьор Борислав Чакринов 

Чуждестранни сПеКтаКли

театрална трупа "моментъри 
фюжън" – обединено кралство 
Пронизани 
режисьор изабел рокамора 
хореография "моментъри фюжън"

луиз Бедар данс – Канада 
Пощенски картички от страната 
химерия
хореография и изпълнение луиз Бедар

"офдъ" тиътър – саЩ
Декамерон 5/8: медитация върху 
човешкия апетит
идея и режисура лесли Бейкър

Кати рандълс – сащ 
ярост отвътре/отвън
автор и изпълнител Кати рандълс

театър "дах" – Белград, сърбия 
Легенда за края на света
сценарий и режисура 
Задранка аниелич, диана милошевич

съПътстваЩи ПроЯви 

Критически семинар 
за един автентичен театър
с участието на театроведи, режисьо-
ри, актьори, гости на фестивала

Представяне на проекти на млади 
режисьори 

обща дискусия върху фестивалната 
програма

1998
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
нужни са нови форми!
селекцонер: венета дойчева

точно век след думите на Чехов, пред пра-
га на един друг век, театърът се изправя 
пред същия въпрос. днес се поставя на из-
питания смелостта на българския теа-
тър. той има сили да извика на живот най-
продуктивното от своя резерв, има сили 
да предложи нови естетически, морални, 
организационни решения. обновление оз-
начава да се открият динамични възмож-
ности за сценичен живот на съвремен-
ния театрален език... откривателство, 
търсене, желание за една разумна промя-
на – това е мотото на деня... вярвам, че 
след новите форми в изкуството след-
ват новите форми в живота. нужно е да 
отворим очите, сетивата и разума си и 
да отговорим на предизвикателствата в 
края на един век, пред прага на едно ново 
хилядолетие. 

народен театър "иван вазов" 
на дъното 
от максим горки
режисьор александър морфов

драматичен театър – Пазарджик
не се събуждай, Фийби! 
по романа "спасителят в ръжта" 
от дж. селинджър
режисьор Пламен Панев

театър на българската армия 
Първи частен театър "ла страда" 
Майстора и Маргарита 
по михаил Булгаков
режисьор стефан москов

театрална работилница "сфумато" 
апокриф по автентични 
български апокрифни текстове
авторски спектакъл на 
маргарита младенова и иван добчев

П р о г ра м и т е
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selecteD foreiGn perforMances

la terra nuova theatre – italy  
Once upon a Time a swan Lake 
an open-air performance  
choreography luca Bruni

theatre "Gerard philipe" – saint Denies, 
france 
executioner 14  
text and direcion adel hakim 
a coproduction of theatre Gerard philipe 
De saint-Denis, Minicipal theatre – ivry 
and research centre for contemporary 
Drama – nantes  
 
"Dah" theatre – Belgrad, serbia  
angel’s memories 
an open air performance based on texts 
by octavio paz, Jose angel valente, sam 
shepard, lesek Kolakowski, rainer Maria 
rilke, the Bible  
dramaturgy and direction Dijana Milosevic 
and Jadranka anjelic

landestheater tübingen  
academy schloss solitude – Germany 
saga about an unfenced Yard 
or the memoirist’s Family
by tsveta sofronieva 
directed by thomas Milz 
and Goran Gugulovski

Drama theatre – pazardzhik  
don’t Wake up, Feebe! 
after the novel of J.D.sallinger 
"the catcher in the rye"  
directed by plamen panev

theatre of the Bulgarian army  
first private theatre "la strada"  
The master and margarita  
after Mikhail Bulgakov  
stage version and visual concept 
stefan Moskov
 
theatre Workshop "sfumato"  
apochrypha after authentic 
Bulgarian apocryphal texts
directed by Margarita Mladenova 
and ivan Dobchev
 
small city theatre "off the channel"   
slaveikovtsi 
performance by Boyko Bogdanov 

Drama theatre – sliven 
"summer theatre University" association 
Hamlet after William shakespeare
directed by lilia abadzhieva

theatre 199 
Little eyolf by henrik ibsen 
directed by plamen Markov

"concept for theatre" foundation  
The comedy of errors
by William shakespeare  
directed by Dimitar nedkov

Drama theatre – varna  
Thomas becket by Jean annouie 
directed by Borislav chakrinov

state puppet theatre – varna  
portraits after a.p. chekhov’s one-act 
plays "a proposal" and "a Bear"  
directed by sunny suninsky

state puppet theatre – varna  
The sick Little Tram
by ilian trojansky
directed by svetlozar Gagov

спомени на ангели, театър "дах" (сърбия)
Angel’s Memories, "Dah" theatre (serbia)

t h e  p r o G r a M M e s

малък градски театър "Зад канала" 
славейковци
авторски спектакъл 
на Бойко Богданов

драматичен театър – сливен
летен театр. университет – сливен 
хамлет 
по уилям Шекспир
режисьор лилия абаджиева

драматичен театър – варна
томас бекет 
от жан ануи
режисьор Борислав Чакринов

театър 199 
Малкият ейолф 
от хенрик ибсен
режисьор Пламен марков

фондация "Концепция за театър" 
комедия от грешки 
по уилям Шекспир
режисьор димитър недков

държавен куклен театър –  варна
Портрети по "Предложение" и "мечка" 
от а. П. Чехов
режисьор съни сънински

държавен куклен театър – сливен 
болното трамвайче 
от илиян троянски 
режисьор светлозар гагов

Чуждестранни сПеКтаКли

театър "ла терра нуова" – италия
Имало едно време
(уличен спектакъл)
хореография лука Бруни

театър "жерар филип" – сен дени, 
франция
екзекутор 14 
автор и режисьор адел аким
Копродукця на театър "жерар филип", 
градски театър – иври и изследовател-
ски център за съвременна драма – нант

театър "дах" – Белград, сърбия
спомени на ангели 
по октавио Пас, хосе анхел валенте, 
сам Шепърд, лешек Колаковски, райнер 
мария рилке, Библията
режисьори диана милошевич 
и Ядранка аниелич 

ландес театър тюбинген
академия "Шлос солитюд" – Щутгарт, 
германия
сага за разградения двор или 
семейството на мемоариста 
от Цвета софрониева
режисьори томас милц и горан гугуловски

алистър о’лафлин – обединено 
кралство
блясъкът на светкавицата 
моноспектакъл на алистър о’лафлин 

театър "Черноенебобелое" – 
москва, русия
тук беше ссср 
режисьор дмитрий арюпин

v – tol  данс Къмпани – обединено 
кралство
И нищо друго освен истината 
хореография марк мърфи 

Би ван варк Кълектив танц – германия
хомо ксерокс II – ранк сапиенс
хореография Би ван варк 

народен театър – Битоля, македония
евангелие по сенките 
по богомиловски легенди
текст владо гьорески 
и владо Цветановски 
режисьор владо Цветановски 

"хамлет", дт – сливенHamlet, Dt – sliven
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alister o’loughlin – UK 
The Flash of Lightning 
solo performance by alister o’loughlin 

"Blackskywhite" theatre – Moscow, russia  
ussr was here 
directed by Dmitriy aryupin

v-tol Dance company – UK 
and nothing but the Truth... 
artistic director and choreographer 
Mark Murphy

Be van vark Kollektive tanz – Germany 
Homo Xerox II– rank sapiens
idea and choreography Be van vark
 
national theatre – Bitolya, Macedonia  
gospel on shadows 
after Bogomil legends 
text vlado Gyoreski 
and vlado tsvetanovski  
directed by vlado tsvetanovski
 
new theatre – riga, latvia  
43. a moon over the Horizon  
after plays and short stories by 
a. p. chekhov  
directed by ivan panteleev

theatermerz – Graz, austria  
medea 
by Willi Bernhardt after euripides  
directed by Willi Bernhard
 

theatre performance Group 
"taichi-Kikaku"– tokyo, Japan  
Friend, When comes the day to die 
shintai-shi (Body poetry)
a performance by rumiko Morimura  

national theatre – Bucharest, romania 
philoctetes after sophocles
directed by andrea vulpe

Mladinsko theatre – ljubljana, slovenia 
miss Julie by august strindberg
directed by eduard Miler
 
ljubljana University – slovenia  
academy for theatre, radio, 
film аnd tv art
birthday party 
by harold pinter  
directed by Galin stoev

parallel events 

first private theatre "la strada" 
pay attention!
written and directed by Kamen Donev

Work in progress Demonstration: 
theatre "Dah" – Belgrade, serbia

theoretical Discussion 
"season 97/98" with the participation 
of theatre makers, theatrologists 
and theatre critics

 
eXhiBitions / presentations

presentation of contemporary 
french drama

presentation of young directors’ projects
exhibition "vision for the Future"

And Nothing but the Truth, v-tol Dance co. (UK)
"и нищо друго освен истината", v-tol денс  (обед. кралство)

t h e  p r o G r a M M e s

нов театър – рига, латвия
43. Луна над хоризонта 
по пиеси и разкази на а. П. Чехов
режисьор иван Панталеев

театър мерц – грац, австрия 
Медея от вили Бернхард по еврипид
режисьор вили Бернхард 

театрална трупа "таичи Кикаку" – 
токио, Япония  
когато настъпи часът на смъртта, 
приятелю 
автор и изпълнение румико моримура

народен театър – Букурещ, румъния 
Филоктет от софокъл 
режисьор андреа вулпе

театър младинско – любляна, словения
госпожица юлия от аугуст стриндберг
режисьор едуард милер

академия за театрално, радио, филмо-
во и телевизионно изкуство 
университет любляна – словения
рожден ден от харолд Пинтър
режисьор галин стоев

съПътстваЩи ПроЯви

Първи частен театър "ла страда" 
обърнете внимание от Камен донев
режисьор Камен донев
демонстрация на работен процес 
на театър "дах" – Белград, сърбия

теоретична дискусия 
"сезон 97/98" с участието на български 
театроведи, театрални критици и 
режисьори

иЗложБи / ПреЗентаЦии

Представяне на съвременна 
френска драма

изложба "Визия за бъдещето"

Представяне на проекти на млади 
режисьори

1999
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли                                                                      

  —
театърът на толерантността
селекционер:  Камелия николова

това е последната година от един траги-
чен век на различието, на категоричното 
противопоставяне, на задължителния 
избор или-или, който в своя край опитва 
да замени отстоявания от него принцип 
на войната с принципа на толерантност-
та. ето защо намерението на мтф "вар-
ненско лято"’99 е да открие и да събере в 
едно чертите на българския театър на 
толерантността. селекцията на основ-
ната програма откроява сред вълната 
от спектакли онези от тях, които прием-
ат и съвместяват в себе си многообразие-
то от философски, естетически, стилис-
тични, личностни, политически и други 
различия...

народен театър "иван вазов"  
бившата Мис и малкия град 
от мартин макдона 
режисьор Пламен марков 

театър "Българска армия"  
буре барут от деян дуковски
режисьор Крикор азарян

драматичен театър – варна
котка върху нажежен ламаринен покрив 
от тенеси уилямс 
режисьор Красимир спасов

"Човешко същество", Чарнок Къмп. (обед. кралство) Human Beeing, charnock co. (UK)

П р о г ра м и т е
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theatre of satire – sofia
legal art – centre 
dangerous Liaisons 
after the novel of the same name 
by choderlos De laclos 
directed by Desislava shpatova

new Bulgarian University – 
theatre Department 
customs after "an optimistic theory for 
the Bulgarian people" by ivan hadzhiyski 
directed by vаzkresia vihаrova

small city theatre "off the channel"  
The sorrows of Young Werther 
after texts by Goethe, 
Kierkegaard, Kafka, elliot, Bovel 
directed by lilia abadzhieva

"concept for theatre" foundation 
man Himself  
after works by andrei platonov 
mono performance of Marius Kourkinski

selecteD foreiGn perforMances

charnock company – london, UK
Human being
mono performance of nigel charnock

national theatre – ankara, turkey 
Happy end by Bertolt Brecht
directed by yucel erten

adam Darius and Kazimir Kolesnik – 
finland 
pierrot in exile idea and choreography 
adam Darius and Kazimir Kolesnik

1999
selecteD BUlGarian perforMances

—
theatre of tolerance
selector: Kamelia nikolova

this is the last year of a tragic century – a 
century of differences, of radical oppositions, 
of the compulsory choice between "either – 
or". at its end this century is trying to replace 
the principle of war which it maintained with 
that of tolerance. that is why the intention of 
itf Varna Summer’99 is to discover and bring 
together the features of the Bulgarian theatre 
of tolerance. the selection of the main pro-
gramme outlines among the waves of perfor-
mances those of them which contain a variety 
of philosophical, aesthetic, stylistic, personal, 
political and other diversity.

national theatre "ivan vazov"  
beauty Queen of Leenane 
by Martin Mcdonagh 
directed by plamen Markov

theatre of the Bulgarian army  
powder keg 
by Dejan Dukovski 
directed by Krikor azaryan

Drama theatre – varna 
cat on a Hot Tin roof 
by tennessee Williams 
directed by Krasimir spasov

Drama theatre "sofia"  
Three sisters after a. p. chekhov
directed by stoyan Kambarev

theatre laboratory "sfumato"  
Quartet
by heiner Müller & co, 
after the epistolary novel "Dangerous 
liaisons" by choderlos De laclos  
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

theatre laboratory "sfumato" 
antigone the Woman-born 
after sophocles 
directed by Margarita Mladenova

"три сестри", театър "софия" Three Sisters, theatre "sofia"

t h e  p r o G r a M M e s

театър "софия"  
три сестри по а.П.Чехов
режисьор стоян Камбарев

театрална работилница "сфумато"  
квартет по хайнер Мюлер & co, 
по епистоларния роман 
"опасни връзки" на Шодерло дьо лакло 
режисьор Явор гърдев
 
театрална работилница "сфумато"  
антигона смъртната по софокъл
режисьор маргарита младенова

сатиричен театър – софия
легал арт – Център 
опасни връзки по едноимения роман на 
Шодерло дьо лакло 
режисьор десислава Шпатова 
 
театрален департамент – нБу
бит по "оптимистична теория на 
българския народ" от иван хаджийски 
режисьор възкресия вихърова
 
малък градски татър "Зад канала" 
страданията на младия Вертер 
по текстове на гьоте, 
Киркегор, Кафка, елиът, Бовел 
режисьор лилия абаджиева 
 
фондация "Концепция за театър" 
самият човек по произведения 
на андрей Платонов 
моноспектакъл на мариус Куркински

Чуждестранни сПеКтаКли

Чарнок Къмпъни – лондон, 
обединено кралство 
Човешко същество
моноспектакъл на найджъл Чарнок
 
държавен театър – анкара, турция 
хепи-енд от Бертолт Брехт
режисьор юсел ертен
 
адам дариус и Казимир Колесник –
финландия 
Пиеро в изгнание
идея и хореография адам дариус 
и Казимир Колесник

театрална трупа "съседите отдолу" – 
гренобъл, франция 
един богат, трима бедни 
от луис Калаферт 
режисьор Паскал анри
 
национален театър – атина, гърция 
Медея от еврипид
режисьор никети Контури

театър манифактур – нанси, франция 
фондация "Концепция за театър"  
История на окото 
по жорж Батай 
режисьор иван станев

градски театър – любляна, словения 
Игри на смърт от Йожен Йонеско                                                                                                                              
режисьор галин стоев

съПътстваЩи ПроЯви

драматичен театър – хасково
Втора сряда от маргарит минков  
режисьор александър илинденов

театрален джаз бенд – германия / 
България 
"синьо в синьото. гершуин" (откъс)
режисьор стефан москов 
със специалното участие на 
мая новоселска и самуел финци

Програма "тела извън ежедневието"                                                                                            
new World performance laboratory, саЩ                                                                                
Войцек по георг Бюхнер; 
режисьор джеймс словак       

хенри смит, саЩ 
танцът на воина 
соло-спектакъл 

театрален департамент – нБу
Минувач улична акция
режисьор възкресия вихърова 

иЗложБи

изложба театрален костюм 
съвместно с народен театър 
"иван вазов"

П р о г ра м и т е
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new World performance
laboratory  – Usa
Woyzeck
after Georg Büchner
directed by James slowiac

henry smith – Usa
dance of the Warrior
a solo performance

theatre Department – new Bulgarian 
University 
passer-by 
a street action 
directed by vazkressia viharova

eXhiBitions

exhibition The Theatre costume
in co-operation with national theatre 
"ivan vazov"

exhibition children paintings 
The colors of spring
from the competition of the same name 
of "future for Bulgaria" foundation 

varna Municipality
"pancho vladigerov" Museum
еxhibition 100 Years pancho vladigerov

photo exhibition: striken off people – 
The kosovo refugees
photographer: Mariana Krasteva 
 

 

2000
selecteD BUlGarian perforMances

—
theatre of Margins
selector: Bogdan Bogdanov

after "new forms аre needed!" and "the-
atre of tolerance", itf Varna Summer is now 
naturally facing the more general question 
of theatre’s margins. the art of theatre is a 

"the neighbours from Downstairs" 
theatre Group – Grenoble, france 
One rich, Three poor 
by louis calaferte 
directed by  pascale henry
 

national theatre – athens, Greece 
medea after euripides
directed by niketi Kontouri

theatre De la Manufacture – 
nancy, france 
"concept for theatre" foundation 
The story of the eye
after Georges Bataille 
directed by ivan stanev

city theatre – ljubljana, slovenia 
Jeux de massacre 
by eugene ionesco 
directed by Galin stoev

parallel events
 
Drama theatre – haskovo 
In memoriam
second Wednesday 
by Margarit Minkov – 
directed by alexander ilindenov

theatre Jazz Band Germany/ Bulgaria 
excerpt from the production
blue in the blue. gershwin
directed by stefan Moskov 
with the special participation 
of Maya novoselska and samuel finzi

Bulgarian theatre association
Den Gri – X foundation
programme Workshop 
bodies beyond everyday Life

"медея", нт – атина (гърция) Medea, nt – athens (Greece)

t h e  p r o G r a M M e s

изложба детски рисунки 
"багрите на пролетта"
от едноименния конкурс на фондация 
"Бъдеще за България"

община варна
музей "Панчо владигеров"
изложба 100 години Панчо Владигеров

изложба фотография: 
задраскани хора – бежанци от косово
фотограф: мариана Кръстева

2000
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
театър на границите
селекционер: Богдан Богданов

след "нужни са нови форми!" и "театърът 
на толерантността", международни-
ят варненски фестивал се изправя ес-
тествено пред по-генералния въпрос за 
границите на театъра... театралното 
изкуство е спор с възможността за добро 
отграничаване. отворено към другите 
изкуства, а и към безкрайността на жи-
вота, за взаимодействие, то е поредица 
от взаимодействия, чийто резултат е 
винаги някакво преобразуване... Приро-
дата му е да поставя под въпрос, да сочи 
това, което все още не съществува, да 
подсказва други реалности... Ще бъдат 
предпочетени отворени постановки, кои-
то си сътрудничат с други изкуства и не 
се боят от границите между театъра и 
живота. Ще се даде преднина на успешно-
то атакуване на стереотипа на тради-
ционната сценична реч, на ефективното 
размиване на границите между сцена и 
салон, на въздействащото поставяне под 
въпрос на обичайното театрално прос-
транство и време. 

малък градски театър "Зад канала"  
арт 
oт Ясмина реза 
режисьор Пламен марков

театър "софия"  
ноев ковчег по Йордан радичков
режисьор елена Цикова

сдружение "летен театрален 
университет" 
забравени от небето 
от екатерина томова 
режисьор юлия огнянова 
моноспектакъл на Златина тодева

театър на голия охлюв – нБу
Индже по Йордан Йовков
режисьор възкресия вихърова

родопски драматичен театър– смолян
театър за нови форми "Щрих" 
Циганска история 
по мирослав Клима  
режисьор Петър тодоров

легал арт – Център
отвъд отвъд 
авторски спектакъл на 
десислава Шпатова

театър "Българска армия"  
руска народна поща от олег Богаев
режисьор Явор гърдев

народен театър "иван вазов"  
самолетът беглец 
от Камен донев 
режисьор галин стоев

"ноев ковчег", театър "софия"Noah‘s Ark, theatre "sofia"

П р о г ра м и т е
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theatre "Bulgarian army"  
The russian national postal service 
by oleg Bogaev 
stage version and direction 
Javor Gardev

national theatre "ivan vazov"  
The runaway plane by Kamen Donev
directed by Galin stoev

selecteD foreiGn perforMances 

Macedonian national theatre – skopie, 
Macedonia 
antigone in Technoland 
after sophocles 
directed by Galin stoev
 
suspect culture – Glasgow, UK
mainstream by David Greig
directed by Graham eatough 

random Dance company – london,  UK
The Trilogy 
concept and direction Wayne Mcgregor 
choreography Wayne Mcgregor 
in collaboration with the dancers

freie Kammerspiele – Magdeburg, 
Germany 
Hamlet by William shakespeare
stage version and directing 
lilia abadzhieva
 
John scott’s irish Modern Dance theatre – 
Dublin, ireland 
That place, Those people
choreography by sean curran
Intimate gold 
choreography by John scott

debate with the possibility for good differentia-
tion. open to other arts and to infinity of life, it 
is a sequence of interactions that always result 
in some kind of transformation… it is inherent 
in its nature to put into question, to point at still 
not existing  things, to imply other realities… 
preferences will be given to open produc-
tions that communicate with other arts and 
are not afraid of the borderline between life 
and theatre. priority will be given where the 
stereotype of the conventional scenic speech 
is successfully attacked, where the borderlines 
between stage and auditorium are effectively 
diluted, where the conventional time and 
space are effectively put into question.   
  

small city theatre "off the channel"
Drama theatre – Montana 
art 
by yasmina reza 
directed by plamen Markov

Drama theatre "sofia"
noah‘s ark 
after yordan radichkov 
stage version and direction elena tsikova

"summer theatre University" association  
Heaven Forgotten
after ekaterina tomova 
directed by yulia ognyanova 

theatre of the slug – 
new Bulgarian University 
Indzhe 
(an ethnostory of the tragicomic horror) 
after yordan yovkov 
directed by vazkresia viharova

rhodopa Drama theatre – smolyan
theatre for new forms "shtrih" 
a gypsy story
after the play of Miloslav Klimaíà 
"Kalo Mitrash"; Myths and legends told by 
bulgarian gypsies and gypsy poetry 
script and direction petar todorov

legal art – centre  
beyond beyond
concept and direction 
Desislava shpatova

"тъжният принц", Кт – варна The Sad Prince, puppet theatre – varna

t h e  p r o G r a M M e s

Чуждестранни сПеКтаКли  
и КоПродуКЦии

македонски национален театър – 
скопие, македония 
антигона в техноленд по софокъл
режисьор галин стоев

съспект калчър – глазгоу, 
обединено кралство 
традиционно от  дейвид грег
режисьор греъм ита

рандъм данс Кампъни – лондон, 
обединено кралство
трилогията 
идея и режисура уейн макгрегър 
хореография уейн макгрегър

фрайе Камершпиле – магдебург, 
германия 
хамлет по Шекспир
режисьор лилия абаджиева

джон скот модърн данс тиътър – 
дъблин, ирландия 
онова място, онези хора 
хореография Шон Къран 
Интимно злато
хореография джон скот

селект мениджмънт арт и национа-
лен театър – Букурещ, румъния 
Жана д‘арк. откъси от едно досие
сценарий и режисура михай манутию

драматичен театър – варна,
академичен младежки теаър 
"глобус" – новосибирск, русия                                              
творчески център "в. с. мейерхолд" – 
москва, русия 
Въздушният град 
по "Птиците" на аристофан 
режисьор валери фокин

гранд театър – грьонинген, холандия                                                                                                   
"софиензеле" – Берлин, германия
"одавижън" – софия, България 
атараксия
хореография галина Борисова

хисако хорикава, Япония 
сардина и горещ вятър 
(Буто танц) 
хореография и изпълнение 
хисако хорикава 

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли

Програма "теорем" 
театрална работилница "сфумато"  
Черното руно 
сценарий и режисура иван добчев и 
маргарита младенова

Програма 
"разпространение на спектакли" 
нов драматичен театър"сълза и 
смях" 
Машинописци от мърей Шийзгъл
режисьор иржи менцел

Програма "in Memoriam"
драматичен театър – Плевен 
4. Вертикално: Любов 
от иван радоев 
режисьор Боян иванов

Програма "спектакли за деца"
Куклен театър – варна 
тъжният принц 
от дитер Пойст 
режисьор Злати Златев

"Забравени от небето", сдр. "летен театр. университет"
Heaven Forgotten, "summer theatre University" ass. 

П р о г ра м и т е
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specially inviteD perforMances

"theorem" programme 
theatre laboratory "sfumato"  
The black Fleece
script and directing by ivan Dobchev 
and Margarita Mladenova

"Distribution of performances" 
programme 
new Drama theatre "salza i smyah"  
The Typists
by Murray schisgal  
directed by Jiri Menzel 

"in Memoriam" programme
Drama theatre – pleven 
4. vertically: Love
dramaturgical collage after the short 
plays by ivan radoev
directed by Boyan ivanov
"performances for children" programme

state puppet theatre – varna 
The sad prince 
by predrag Bieloshevich 
script and directing Biserka Kolevska
 
state puppet theatre – varna 
exupery – the Little prince 
by Dieter poist 
directed by Zlati Zlatev

"Debuts" programme 
new Drama theatre "salza i smyah"
national students` house 
Three sisters after a .p. chekhov
directed by Julian tabakov

eXhiBitions / presentations

presentation of theatre projects

presentation of new theatre books 
and magazines

exhibition: 
The Theatre photography of simon varsano

exhibition of childrens’ paintings

select Management art and 
national theatre – Bucharest, romania  
Jeanne d’arc. extracts of a File
script and direction Mihai Maniutiu 
choreography sylvain Groud
 
Drama theatre – varna
academical youth theatre "Globus" – 
novosibirsk, russia 
"v. s. Meierhold" art centre – Moscow, 
russia 
The air Town  
аfter "the Birds" by aristophanes 
directed by valeri fokin

Grand theatre – Groningen, 
the netherlands
"sophiensaele" – Berlin, Germany 
"odavision" agency – sofia, Bulgaria 
ataraxia 
choreography by Galina Borissova

hisako horikawa, Japan 
sardine and Hot Wind 
(Butoh Dance) 
choreography and performance 
by hisako horikawa

"сардина и горещ вятър", хисако хорикава (Япония)
Sardine and Hot Wind, hisako horikawa  (Japan)

t h e  p r o G r a M M e s

Програма "дебюти"
нов драматичен театър"сълза и 
смях"
национален студентски дом
три сестри 
по а. П. Чехов 
авторски спектакъл на юлиан табаков

иЗложБи / ПреЗентаЦии

Представяне на проекти на млади 
режисьори

Представяне на нови книги и списания
за театър
изложба: 
театрална фотография 
на симон варсано

изложба детски рисунки

2001
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
Продължение и начало
селекционер: ромео Попилиев

самата 2001 година, изобщо новият век, 
новото хилядолетие, са едно продълже-
ние, но и начало. варненският театрален 
фестивал също вече придобива чертите 
на една устойчива за нас традиция, но 
същевременно той представлява и вече 
устойчиво пространство за новите теа-
трални предизвикателства... в преследва-
ната от мен селекция са намерили своето 
място както спектаклите на стабилни-
те, проверени средства, така и онези, 
които са носители на един по-нов, по-не-
обичаен сценичен език... По този начин 
настоящата селекция не се ограничава в 
определени стилове, методи, моди и т.н., 
а представлява онова силово поле (но ве-
роятно и мрежа, и капан), в което попада 

селекционерът с неговия собствен опит, 
нагласи, вид афективност и вид разсъдъч-
ност.  

театър "Българска армия" 
бая си на бълхите 
от Боян Папазов 
режисьор Крикор азарян 
 
драматичен театър – Плевен
Чайката 
по а. П. Чехов
режисьор Боян иванов

нов драматичен театър
"сълза и смях" 
гледалото или вечната 
балканска кръчма 
авторски спектакъл на Бойко 
Богданов и вечеслав Парапанов 
 
театър 199 
Монолози за вагината 
от ева енслър 
режисьор галин стоев

драматичен театър – Благоевград
Пиеса # 27 
от алексей слаповский 
режисура Петър Пейков, 
албена георгиева

народен театър "иван вазов"  
ромео и Жулиета 
по уилям Шекспир 
авторски спектакъл 
на лилия абаджиева 

народен театър "иван вазов"  
контрабасът 
от Патрик Зюскинд 
режисьор Пламен марков 
моноспектакъл на валентин ганев

селеКЦионирани Чужди сПеКтаКли 

aрт е Прогрес Продуксион – франция 
за едното да или едното не  
от натали сарот 
режисьор жан-жак дюлон

П р о г ра м и т е
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national theatre "ivan vazov"  
romeo and Juliet 
after William shakespeare 
directed by lilia abadzhieva
 
national theatre "ivan vazov"  
The contrabass by patrick süskind
directed by plamen Markov

selecteD foreiGn perforMances 

art et progres production – france  
pour un Oui Ou pour un non 
by nathalie sarraute 
directed by Jean-Jacques Dulon

hippodrome state theatre – Gaineville, Usa 
Transitions idea and choreography 
by Galina Borissova
 
"arabesque" Ballet and 
european travelling project 1999 – 2001  
postcards to the 21-st century, 
3-rd part Wish-dish – sofia
choreographers and dancers Bettina 
holzhauzen, fiona Millward, rossen 
Mihailov, Zoltan nagy, olga Zitluhina
 
Bremer shakespeare company – 
Bremen, Germany  
Timon of athens by William shakespeare
directed by vera sturm
 

2001
selecteD BUlGarian perforMances  
 —

continuation аnd Beginning
selector: romeo popiliev

the year 2001, the new century and the new 
millennium in general are a continuation but 
also a new beginning. itf Varna Summer has 
acquired the features of an already steady 
tradition but at the same time it represents 
a steady space for new theatrical provoca-
tions. in a broader sense the beginning has 
always been a continuation and vice versa. in 
my selection performances have found place 
which are based on stable and trusted means 
of staging and others that bring newer and 
uncommon theatrical language as well. thus 
the selection is not limited to certain styles, 
methods, fashions etc., but represents that 
force field (or perhaps a certain network or 
a trap) in which a selector falls with the own 
experience, expectations, type of emotionality 
and rationality. 

theatre "Bulgarian army"  
Worshipping Fleas 
by Boyan papazov  
directed by Krikor azaryan

Drama theatre – pleven
The seagull 
after а. p. chekhov 
directed by Boyan ivanov
 
new Drama theatre "salza i smyah"  
gledaloto or the eternal balkan Tavern
a performance by Boiko Bogdanov 
and vecheslav parapanov

theatre 199  
the vagina monologues 
by eve ensler 
directed by Galin stoev

Drama theatre – Blagoevgrad 
play no 27 
by aleksey slapovskiy 
directed by petar peikov, 
albena Georgieva

"Без дистанция", т. леман и П. рогел (германия)
Distanzlos, t. lehmann and p. roggel (Germany)

t h e  p r o G r a M M e s

хиподроум стейт тиътър – гейнвил, 
саЩ
Преходности 
идея и хореография галина Борисова
 
Балет "арабеск" и европейски 
пътуващ проект 1999 – 2001 
Пощенски картички към XXI век, 
III част "Wish-dish" – софия 
хореография и изпълнение 
Бетина холцхаусен, фиона милуард, 
росен михайлов, Золтан надж, 
олга житлухина  

Бремер Шекспир Къмпани – Бремен, 
германия 
тимон атински по уилиам Шекспир
режисура вера Щурм 

Карол Браун дансис – лондон, обедине-
но кралство
кожата на океана / Плът.tхt, / 
като горяща къща 
хореография Карол Браун 
 
Плаво Позорище – Белград, сърбия 
оскар Уайлд и непостоянният принц 
по текстове на оскар уайлд, джулиан 
Бек и на актьори от трупата 
постановка и драматургичен вариант 
ненад Чолич 
 
томас леман и Петра рогел – германия
Берген интернасионале театер – 
норвегия 
без дистанция
идея, текст и хореография 
томас леман 

театрален департамент – нБу                                                                  
Koлеж по изкуства – дартингтън, 
обединено kралство 
опит за ... радичков 
авторски спектакъл на студенти 

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли

драматичен театър – варна
Игра на любов и случайност 
по Пиер дьо мариво 
сценичен вариант и постановка 
галин стоев

драматичен театър – варна
бастард по фр. дюренмат, 
у. Шекспир и адсон де мутие-ан-дер
режисьор Явор гърдев (t.a.g.)  

държавен куклен театър – варна 
Игра на светлини и сенки 
режисьор николина георгиева 
 
театър 199 
есенна соната от ингмар Бергман
режисьор младен Киселов
 
народен театър "иван вазов"  
отражението 
от анна топалджикова  
сценична версия и постановка 
елена Цикова

народен театър "иван вазов"  
Дванайста нощ 
от уилям Шекспир 
режисьор роберт стуруа

съПътстваЩи ПроЯви

народен театър "иван вазов"
агенция "Прима" 
на нивото на очите 
авторски спектакъл на Камен донев

ювиги ентърпрайзес                                                                                                                         
Два свята
шоуто на нешка робева

Представяне на проекти на млади 
режисьори 

Transitions, hippodrome state theatre (Usa) "Преходности", хиподрум стейт тиътър (саЩ)

П р о г ра м и т е
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national theatre "ivan vazov"  
Twelfth night or What You Will 
after William shakespeare 
directed by robert sturua

parallel events

national theatre "ivan vazov" 
"prima" agency 
at the Level of the eyes 
a performance by Kamen Donev

euvigi enterprises
Two Worlds 
a dance show by neshka robeva

international meeting of theatre 
managers

presentation of projects by young 
theatre directors

2002
selecteD BUlGarian perforMances

—
theatre – 
topography оf Memories
selecionist: aglika stefanova

every spectator who loves theatre keeps a 
memory of the beginning of this love… the aim 
of a festival is to recall forgotten motivations 
and to create new ones, to bring back to life the 
memory of that superb theatre, which every 
spectator dreams to remember and seeks 
each theatre evening… for that reason my 
selection is going to draw out an actual map of 
those acknowledged or still conflicting views of 
theatre which possess the quality of taking the 
audience back to its first (superb) memories of 
this art and at the same time make it dream. 
this is a topography of the living theatre that is 
always in search (of answers, audience, chal-
lenges, horizon and limit).

carol Brown Dances – london, 
United Kingdom 
Ocean skin / Flesh.txt / 
Like a House on Fire  
choreography carol Brown

plavo pozoriste – Belgrade, serbia 
Oscar Wilde and The Inconstant prince 
after texts by oscar Wilde, Julian 
Beck and the troupe 
staging and dramaturgy nenad colic

thomas lehmen and petra roggel –
Germany 
Bergen internasjonale teater – norway  
distanzlos 
concept, text and choreography 
by thomas lehmen

theatre Department – new Bulgarian 
University
Dartington college of arts – UK
an attempt on… radichkov
students‘ performance  

specially inviteD perforMances

Drama theatre – varna  
Le Jeu de L‘amour et du Hazard 
after pierre de Marivaux 
stage version and staging 
Galin stoev 

Drama theatre – varna 
bastard after f. Dürrenmatt, 
W. shakespeare, adson de 
Moutier-an-Derre
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

state puppet theatre – varna  
a play of Lights and shadows 
script and directing 
by nikolina Georgieva

theatre 199  
autumn sonata by ingmar Bergman
directed by Mladen Kiselov
 
national theatre "ivan vazov"                                                                                                           
reflection by anna topaldzhikova
stage version and staging 
by elena tsikova

t h e  p r o G r a M M e s

народен театър "иван вазов" 
Продуцентска къща "одавижън"
заспало куче (буто-танц)
хореография и постановка 
масаки ивана  (Япония)

държавен куклен театър – Пазарджик
буря от александър н. островски
режисура владлен александров

театър на голия охлюв – нБу 
Петя, соня и Лидия
спектакъл на галина Борисова

драматичен театър – Пловдив 
сънят по джулиан Барнс 
(по "история на света в 10 1/2 глави")
моноспектакъл на мариус Куркински

фестивална ПродуКЦиЯ

Българска асоциация за театър                                                                                   
археология на сънуването 
по пиесата "сънища" 
на иван вирипаев 
режисьор галин стоев 
хореография иво димчев

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли  

театрален фестивал "авиньон" 
Програма "теорем"; театър "филатюр" 
театър "роз  дьо ван" – франция 
театър "Българска армия" 
театър "ла страда" – България
комедия на слугите 
по "слуга на двама господари", 
"дон жуан" и "дон Кихот"
спектакъл на стефан москов

2002
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
театърът: 
топография на спомените
селекционер: аглика стефанова

всеки зрител, който обича театъра, 
има спомен за началото на тази любов... 
Целта на един фестивал е... да припом-
ни забравени мотивации, но и да създаде 
нови, да съживи спомена за онзи великоле-
пен театър, който всеки зрител меч-
тае да си припомни и търси всяка вечер. 
театър, който умее да превежда дневни-
те въпроси на всевъзможни живи езици... 
Затова моята селекция ще очертае една 
актуална карта на онези утвърдени и все 
още конфликтни възгледи за театър, кои-
то притежават качеството да връщат 
публиката към нейните първи (великолеп-
ни) спомени за театралното изкуство, но 
същевременно я карат да мечтае. това е 
топография на живия театър, на теа-
търа, който търси (отговори, публика, 
провокация, хоризонт и граница). 

сатиричен театър – софия
сдружение "легал арт – център"
Дзен – порно
 от милена фучеджиева
режисьор десислава Шпатова

малък градски театър "Зад канала" 
записки от подземието 
по ф. м. достоевки
режисьор лилия абаджиева

драматичен театър – Плевен
какво да се прави 
по н. г. Чернишевски
сценичен вариант и режисура 
Боян иванов

театър 199 
Последни луни от фурио Бордон
авторска адаптация и 
режисура Бойко Богданов

"монолози за вагината", театър 199The Vagina Monologues, theatre 199

П р о г ра м и т е
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theatre of the slug –
new Bulgarian University
petya, sonya and Lidiya
choreography by Galina Borissova

Drama theatre – plovdiv
The dream by Julian Barnes 
(X chapter of the novel "a history 
of the World in 10 1/2 chapters")
solo performance by Marius Kourkinsky

festival proDUction

Bulgarian theatre association
archaeology of dreaming 
after ivan viripaev’s play "Dreams"
choreography by ivo Dimchev
directed by Galin stoev 

specially inviteD perforMances

festival d’avignon; theorem 
programme; la filature; la rose Des 
vents scene nationale – france; theatre 
"Bulgarian army" – Bulgaria; theatre 
"la strada" – Bulgaria
commedia del servitore 
after "a servant to two Masters", 
"Don Juan" and "Don Quixote"
a performance by stefan Moskov

Drama theatre – varna
bastard after texts by f. Dürrenmatt, 
W. shakespeare, adson de
Moutier-an-Derre
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

Gate theatre – london, United Kingdom; 
art&stage association – Bulgaria; 
east Goes West festival
The battle by heiner Müller
producer philip le Moan
directed by Dimitar nedkov

national palace of culture 
British council 
The dinner 
a production of heteropodi (Bulgaria); 
Dog rough production (UK)
directed by robert tannian (UK)
аss. director rossen Mihailov (Bulgaria)

small city theatre "off the channel" 
notes from the underground
after f. M. Dostoevsky
directed by lilia abadzhieva

theatre of satire 
legal art – centre
Zen porno by Milena fuchedzhieva 
directed by Desislava shpatova

Drama theatre – pleven
What is to be done 
by nikolay chernishevsky
stage version and direction Boyan ivanov

theatre 199 
The Last moons by furio Bordon 
directed by Boyko Bogdanov

national theatre "ivan vazov" 
"odavision" agency
sleeping dog (Butoh Dance)
choreography and directing 
by Masaki ivana (Japan)

Drama theatre – pazardzhik 
storm by alexander ostrovsky
directed by vladlen alexandrov 

"Заспало куче", нт "ив. вазов" / одавижън Sleeping Dog, nt "iv. vazov" / odavision

t h e  p r o G r a M M e s

Чуждестранни сПеКтаКли

танцова компания "Кандоку"  – лондон, 
обединено кралство
бързах в моята сцена на смъртта, 
за да хвана твоето последно действие
хореография  хайнер де фрутос
Летен загар
хореография дъг елкинс

Приморско драмско гледалище – 
нова горица, словения
кралят умира 
от Йожен Йонеско
режисьор диего де Бреа

Бременски танцов театър – Бремен, 
германия
Прилив 
соло на урс дитрих
хореография сузане линке 
сърдечна камера 
соло на урс дитрих

соритес театрикъл продъкшанс – 
атина, гърция
Моли блум 
по романа "одисей" 
на джеймс джойс
режисьор димитрис економу

сПеКтаКли на театрите – домаКини

държавен куклен театър – варна
Фолклорни фантазии
автори и изпълнители: галин гинев, 
вера стойкова, диана Цолевска, 
живко жеков

драматичен театър – варна
хотел между тоя и оня свят 
от ерик-еманюел Шмит
режисьор николай ламбрев

драматичен театър – варна
бастард по фр. дюренмат, 
у. Шекспир и адсон де мутие-ан-дер
режисьор Явор гърдев (t.a.g.)  

гейт тиътър – лондон, обединено 
кралство; сдружение "арт & сцена"
фестивал "изтокът отива на запад"         
битката от хайнер мюлер 
режисьор димитър недков

Център за култура и дебат 
"Червената къща" 
Парникът 
от харолд Пинтър
режисьор деляна манева

национален дворец на културата 
Британски съвет
Вечерята 
режисьор робърт таниън 
(обединено кралство) асистент 
режисьор росен михайлов (България)
Продукция на heteropodi (България) и 
Dog rough production (обед. кралство)

театрална работилница "сфумато"
роден във Ветил
по текстове на георги господинов, 
ани илков, Калин Янакиев
авторски спектакъл на иван добчев

"археология на сънуването", БатArchaeology of Dreaming, Bat

П р о г ра м и т е
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perforMances of the host theatres

state puppet theatre – varna
Folklore Fantasies
a performance by Galin Ginev, vera 
stoikova, Diana tsolevska, Jivko Jekov

Drama theatre – varna
a Hotel between earth and Heaven 
by eric emanuel schmidt
directed by nikolay lambrev 

street perforMances 

internationa project – 
street Theatre
a production of "Good news Bad news" 
producing house – Belgium in partnership 
with film house "David Xl" – sofia, theatre 
group "chercheurs d’air’ – france, 
"le grand lunaire" – Belgium, "Mitra" 
association – Bulgaria

a theatre performance with the 
participation of theatre group 
"chercheurs d’air’ – france
6+6
idea and choreography by
Boryana sechanova
the project is supported by the 
"culture 2000" programme of the 
european commission 

Bash street company – cornwell, england
The ravioli brothers; mrs mop’s busy day; 
The creatures; The guards; bash street 
bobbies

nacl – new york, Usa
Invisible neihgbourhood 
directed by Brad Krumholz

parallel events

exhibition contemporary german dance
in partnership with 
Goethe institute – sofia  

video projection of the film 
drums on the dike 
directed by ariane Mnouchkine

centre for culture and Debate 
"the red house" 
The Hothouse by harold pinter
directed by Delyana Maneva

theatre laboratory "sfumato" 
born in vetil based on 
texts by Georgi Gospodinov, 
ani ilkov, Kalin yanakiev
directed by ivan Dobchev

selecteD foreiGn perforMances

candoco Dance company – 
United Kingdom
I Hastened Through my death scene 
to catch Your Last act
choreography by Javier de frutos
sunbyrne 
choreography by Doug elkins

Bremer tanztheater – Bremen, Germany
Flut a soloperformance by Urs Dietrich
choreography by susanne linke 
Herz.kammer 
a soloperformance by Urs Dietrich

primorsko Dramsko Gledalisce – 
nova Gorica, slovenia
exit the king by eugene ionesco
directed by Diego De Brea

sorites theatrical productions – 
athen, Greece
molly bloom 
after "Ulysses" by James Joyce
directed by Dimitris economou

"Комедия на слугите", тБа Commedia Del Servitore, tBa

t h e  p r o G r a M M e s

изложба на студенти специалност 
"сценография", нха

видео прожекция на филма на 
ариан мнушкин барабани на дигата

изложба: 
инсталации на aрх. Зарко узунов 

2003
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
лицата на актьора
селекционер: снежина Панова

в непостижимата суета на битието и на 
изкуствата, които то предизвиква към 
живот, все по-често се намесва техноло-
гията, дори се говори, че тя създава нови 
естетически параметри. но театърът, 
който охотно използва техниката като 
помощно средство, не позволява нито 
за миг да бъде заместен от нея, защото 
неговите бляскави доспехи се коват в 
играта на живо. а неин носител е актьор-
ът... в този момент, в който всяка теа-
трална истина се поставя под съмнения, 
актьорът остава ненъкарним по място и 
значение. ето защо го избирам за център 
на селекцията. 

драматичен театър – варна
развратникът от ерик-еманюел Шмит
режисьор Красимир спасов

театър "възраждане" 
стела от Йохан волфганг фон гьоте
режисьор николай Поляков

легал арт – Център
сатиричен театър – софия
слугините 
от жан жьоне
режисьор десислава Шпатова

улиЧни сПеКтаКли

международен проект – 
Уличен театър
Проект на продуцентска къща "гуд 
енд Бед нюз" – Белгия с партньорство-
то на филмова къща "давид Xl" – 
софия; театрална трупа "търсачи на 
въздух" – франция; "ле гранд люнер" – 
Белгия; сдружение "митра" – България
театрален спектакъл с участието на 
"търсачи на въздух"
6+6 
идея и хореография Боряна сечанова

Баш стрийт Къмпани – Корнуел, 
обединено кралство
братята равиоли; напрегнатият ден 
на г-жа Мол; създанията; гардовете; 
Полицаите на баш стрийт

nacl – ню Йорк, саЩ
невидм квартал
режисура Брад Крумхолц

съПътстваЩи ПроЯви

фото изложба съвременен немски танц
със съдействието на гьоте 
институт – софия

изложба на дипломни работи на сту-
денти специалност "скулптура", нха 

Кондоку (обед. кралство)candoco Dance co (UK)

П р о г ра м и т е
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theatre of satire – sofia
The cherry sisters by Michael Green
directed by vazkresia viharova

new Drama theatre "salza i smyah"
dreamscape 
a performance by Boyko Bogdanov

rhodopes Drama theatre – smolyan
bridget Jones’ diary 
after hellen fielding
directed by Gergana Dimitrova

theatre 199
nobody knows I’m a dog 
by alan David perkins
directed by sunny suninsky

national theatre "ivan vazov" 
Francesca  by Konstantin iliev
directed by Margarita Mladenova

theatre "Bulgarian army" 
The Fourth sister 
by Janusz Glovacki
directed by Krikor azaryan

specially inviteD perforMances

new Drama theatre "salza i smyah" 
"reflex" producing agency
"prima" agency
Fans by elin rahnev
directed by iglika trifonova

sculpture exhibition of graduation 
works of students at the 
national academy of art

set design exhibition of students at 
the national academy of art 

installations by arch. Zarko Uzunov

2003
selecteD BUlGarian perforMances

—
the faces оf the actor
selector: snezhina panova

in the unbearable vanity of being and of the 
arts brought to life by it technology inter-
feres more and more often. it has been even 
claimed that it creates new aesthetic dimen-
sions. But theatre, which already uses tech-
nology as helping device, does not even for a 
moment allow to be replaced by it, because 
it is the live performance where the theatre’s 
shining armour is being forged. the one clad 
in that armour is the actor… in our times when 
each theatrical truth is doubted, the actor still 
remains intact on place and in significance. 
that is why i choose the actor to be the 
centre of my selection. 

Drama theatre – varna
Le Libertine 
by eric-emanuel schmidt 
directed by Krasimir spasov

"vazrazhdane"  theatre – sofia
stella 
by Johann Wolfgang von Goethe  
directed by nikolay polyakov

legal art – centre
theatre of satire – sofia
The maids 
by Jean Genet
directed by Desislava shpatova

Via Sphera, subhuman theatre

t h e  p r o G r a M M e s

сатиричен театър – софия
Вишневи сестри от майкъл грийн
режисьор възкресия вихърова

нов драматичен театър"сълза и смях" 
Мечталото 
авторски спектакъл 
на Бойко Богданов

родопски драматичен театър – смолян
Дневникът на бриджет Джоунс 
по едноименния роман на хелън филдинг
режисьор гергана димитрова

театър 199
никой не знае, че съм куче 
от алън дейвид Пъркинс
режисьор съни сънински

народен театър "иван вазов" 
Франческа 
от Константин илиев
режисьор маргарита младенова

театър "Българска армия" 
Четвъртата сестра 
от Януш гловацки
режисьор Крикор азарян

Чуждестранни сПеКтаКли

драматичен театър
"тарас Шевченко"– храков, украйна
charity producer’s fund 
хамлет. сънища 
по уилям Шекспир
режисьор андрий жолдак 

драмски театър – скопие, македония
Диво месо 
от горан стефановски
режисьор александър Поповски

Компания "линга" – лозана, Швейцария
скрито зад влака
хореография Катаржина гданиек 
и марко Канталупо 

Компания fraction – Брюксел, Белгия
anti–gone по "антигона" 
от софокъл
режисьор галин стоев

уокър данс & Парк мюзик – 
обединено kралство
Миг след миг 
аз-ът
трима от нас
хореография фин уокър

танцова Компания "дрифт" –
Цюрих, Швейцария
"отпускане" в черно  
хореография Беатрис жекар, Питър 
Шелинг, масимо Бертинели, иван улф
звукова машина 
режисьор Питър Шелинг
хореография Беатрис жекар

гоб скуод артс Кълектив
Център за съвременни изкуства 
"Подевил" – Берлин, германия
рум сървиз 
(помогни ми да преживея нощта)
идея и изпълнители: Йохана фрайбург, 
Шон Патън, елис семенец, Берит 
Щумпф, сара том, Бастиан трост, 
саймън уил

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли

нов драматичен театър"сълза и смях"
Продуцентска Къща "рефлекс"
агенция "Прима"
Фенове 
oт елин рахнев
режисьор иглика трифонова

драматичен театър – варна
роберто зуко 
от Бернар-мари Колтес
режисьор Боян иванов

"хамлет. сънища", дт "т. Шевченко" /  charity producer’s fund (украйна)

Hamlet. Dreams, Dt "t. shevchenko" / charity producer’s fund (Ukraine)

П р о г ра м и т е
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skopje Drama theatre – Macedonia
proud Flesh by Goran stefanovski
directed by alexandar popovski

compagnie "linga" – lausanne, switzerland
a Train may always Hide another One
choreography by Katarzyna Gdaniec 
and Marco cantalupo

company "fraction" – Brussels, Belgium
anti – gone after sophocles
directed by Galin stoev

Walker Dance & park Music – UK
moment to moment, the self, the 3 of us
choreography by fin Walker

compagnie "Drift" – switzerland
machine a sons a theatrical concert
idea Massimo Bertinelli, francois Gendre
directed by peter schelling
relache noir
musical adaptation of the Ballet "relache" 
by erik satie – claudi ruegg 
choreography/dance by Beatrice Jaccard, 
peter schelling, Massimo Bertinelli,
ivan Wolfe

Gob squad arts collective 
associated artists at podewil – centre for 
contemporary arts – Berlin, Germany
room service – Help me make it Through 
the night concept and performance Johan-
na freiburg, sean patten, elyce semenec, 
Berit stumpf, sarah thom, Bastian trost, 
simon Will

perforMances for chilDren

state puppet theatre – varna
Folklore Fantasies
created and performed by Galin Ginev, 
vera stoykova, Diana tsolevska, Jivko 
Jekov

state puppet theatre – varna
To put it mildly 
by valery petrov
directed by Georgi Mihalkov

Drama theatre – varna
roberto Zucco by Bernard-Marie Koltes
directed by Boyan ivanov

youth theatre – sofia
Oleanna by David Mamet
directed by plamen Markov

theatre "sofia" 
institute francais 
Ministry of culture – france
La nuit Juste avant Les Forets 
by Bernard-Marie Koltes
directed by vladimir petkov

centre for culture and Debate 
"the red house" – sofia, Bulgaria
Dcm foundation – Bucharest, romania
Grand theatre – Groningen, 
the netherlands
alfred’s best Friends
choreography Galina Borisova

theatre laboratory "sfumato" 
The valley of the deadly shadow 
after "the Karamazov Brothers" 
by f. Dostoevsky
alyosha directed by Margarita Mladenova
Ivan directed by ivan Dobchev

selecteD foreiGn perforMances

state academic Drama theatre "taras 
shevchenko" – Kharkiv, Ukraine 
charity producer’s fund
Hamlet.dreams after William shakespeare
directed by andriy Zholdak

"мечталото", ндт "сълза и смях" Dreamscape, nDt "salza i smiah"

t h e  p r o G r a M M e s

народен театър за младежта 
олеанна от дейвид мамет
режисьор Пламен марков

театър "софия" 
френски културен институт
министерство на културата – 
франция
нощта преди горите 
от Бернар-мари Колтес
режисьор владимир Петков

Център за култура и дебат 
"Червената къща" – софия, България
фондация Dсм – Букурещ; румъния; 
гранд театър – грьонинген, холандия
Приятелите на алфред 
хореография галина Борисова

театрална работилница "сфумато" 
Долината на смъртната сянка 
по "Братя Карамазови" 
от ф. м. достоевски
альоша 
режисьор маргарита младенова
Иван режисьор иван добчев

сПеКтаКли За деЦа

държавен куклен театър – варна
Фолклорни фантазии
автори и изпълнители: галин гинев, 
вера стойкова, диана Цолевска, 
живко жеков

държавен куклен театър – варна
Меко казано от валери Петров
режисьор георги михалков

улиЧни ПредставлениЯ

театър "Квелб" – Чехия
Високата история, моят бестиарий 

трупа "сондаки" – Канада
сондаки – концерт
режисьор ришар обе

съПътстваЩи ПроЯви

арт група via pontica
хепънинг via sfera

акция на студенти специалност 
"скулптура", нха 

Представяне на режисьорски проекти

обсъждане на селекционираните 
български спектакли

2004
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
живият театър –
театърът, който търси
селекционер: анна топалджикова

очевидно тази формулировка поставя във 
фокуса на интереса зависимостта между 
две понятия – "жив" театър и търсене 
в областта на театъра... ако под "жив" 
театър ще разбираме преди всичко креа-
тивност, нея ще видим в откриването на 
нови театрални текстове, театрални 
средства, нови театрални пространства, 
идеи за театър, жанрови посоки, нови 
гледни точки към театралния език, нов 
тип отношения между театър и зрител 
и др. мисля, че именно тук, в очакване на 
това неспокойствие, което провокира 
креативното театрално мислене, ще 
бъде моето търсене в тази селекция. 

"отпускане" в черно", "дрифт" (Швейцария)Relache Noir, cie "Drift" (switzerland)

П р о г ра м и т е



96 97

national theatre "ivan vazov" 
a mounth in the country 
by ivan turgenev
directed by Margarita Mladenova

triumviratus art Group 
association theorem 
Drama theatre – varna
marat/sade by peter Weiss 
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

small city theatre "off the channel"
golemanov by s. l. Kostov 
directed by Marius Kourkinsky

theatre "Bulgarian army" 
Fireface by Marius von Mayenburg
directed by nikolay lambrev 

theatre "Bulgarian army" 
theatre "la strada" 
phantasmagoria 
a performance by stefan Moskov 
and the troupe

Drama and puppet theatre – shumen
theatre of the slug at new 
Bulgarian University
The Warmth in november 
by yana Dobreva
directed by vazkressia viharova

oUtDoor perforMances

"Kvelb" theatre – czech republic  
my bestiary, the Tall story

troupe "sondaky" – canada
a concert directed by richard aube

parallel events

art-Group via pontica
happening: via sfera 
exhibition of works by students in 
"sculpture" at national art academy

presentation of young Directors’ projects

Discussion on the performances in 
the festival programme 

2004
selecteD BUlGarian perforMances

—
the alive theatre – 
the theatre in search
selector: anna topaldzhikova

it is obvious that such motto focuses on the 
interrelation between two terms of interest 
– respectively – the "alive" theatre and the 
"quest" in the field of theatre… if by "alive" 
theatre we should understand creativity in the 
first place, then we would come across it in the 
discovery of new texts, new means of expres-
sion, new theatrical spaces, ideas for theatre, 
new genres, new perspectives on theatre 
language, new types of relation between the-
atre and spectator etc. i think that in this very 
anticipation of such anxiety capable of provok-
ing creative theatrical thought, my own search 
in the selection will take place. 

national theatre "ivan vazov" 
The place-Hunters after ivan vazov
directed by ivan Dobchev

Dies irae, Център на Й. гротовски и т. ричардс (италия)
Dies Irae, Workcentre of J. Grotowski and th.  richards (italy)

t h e  p r o G r a M M e s

сПеКтаКли на театрите – домаКини

драматичен театър – варна
Пухеният 
от мартин макдона
режисьор Явор гърдев

държавен куклен театър – варна
алиса 
от луис Карол
режисьор Бисерка Колевска

държавен куклен театър – варна
херкулес 
режисьор съни сънински

Чуждестранни сПеКтаКли

народен театър – Белград, сърбия
"омен театър" – Белград, сърбия
Живот? Или театър? 
режисьор гордана лебович

Компания "Красен Кръстев" – лозана, 
Швейцария
невидимият някой някакси 
опорни точки 
концепция и хореография 
Красен Кръстев

Клод ансамбъл – лондон, 
обединено кралство
алчност 
авторски спектакъл 
на Клод ансамбъл

народен театър "иван вазов" 
службогонците по иван вазов
режисьор иван добчев

народен театър "иван вазов"
Месец на село 
от иван тургенев
режисьор маргарита младенова

Програма "теорем"
триумвиратус арт груп
драматичен театър – варна
Марат/сад от Петер вайс
режисьор Явор гърдев (t.a.g.)

малък градски театър "Зад канала" 
големанов 
от ст. л. Костов
режисьор мариус Куркински

театър "Българска армия" 
огнено лице 
от мариус фон майенбург
режисьор николай ламбрев

театър "Българска армия" 
Първи частен театър "ла страда"
Фантасмагории 
спектакъл на 
стефан москов и трупата

драматично-куклен театър – Шумен
театър на голия охлюв – нБу
топлината през ноември 
от Яна добрева
режисьор възкресия вихърова

театър 199
здравей, напускам те! 
от едуард олби
режисьор Бойко Богданов

театър 199 
...И човекът стана жива душа 
от дейвид хеър
режисьор маргарита младенова

драматичен театър – Пловдив
свекърва
от антон страшимиров
режисьор мариус Куркински

"Пухеният", дт – варнаPillowman, Dt – varna

П р о г ра м и т е
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foreiGn perforMances

omen theatre – Belgrad, serbia
Life? Or Theatre? 
directed by Gordana lebovich

Workcentre of Jerzy Grotowski 
and thomas richards – pontedera, italy
project "the Bridge: theatre art 
Developing"
"impulse" – Bulgaria
dies Irae 
directed by Mario Biagini, thomas richards

compagnie "Krassen Krastev" – 
lausanne, switzerland
The Invisible someone somehow. 
Leaning points concept and choreography 
by Krassen Krastev 

clod ensemble – london, United Kingdom
greed created by clod ensemble

theatre concerts

Opus Theatrale 
the best of stevan valdobrev’s 
Music for theatre

small city theatre "off the channel" 
concerto for a Frog and a company
theatre and music performance by 
asen avramov and stefan valdobrev

Jubilee concert
Oh, koko, Where art Thou?
on the occasion of the 70th anniversary of 
prof. Krikor azaryan (director)

parallel events

edno Magazine
12 moments of Tzvetana
photo-exhibition on the occasion of the 
60th anniversary of the actress 
tsvetana Maneva 

theatre 199 
marriage play by edward albee
directed by Boyko Bogdanov

theatre 199 
The breath of Life by David hare
directed by Margarita Mladenova

Drama theatre – plovdiv
mother in Law 
by anton strashimirov
directed by Marius Kourkinsky

perforMances of the host theatres

Drama theatre – varna
The pillowman 
by Martin McDonagh
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

state puppet theatre – varna
alice 
after lewis caroll
directed by Biserka Kolevska

state puppet theatre – varna
Hercules 
written and directed by sunny suninsky

"невидимият някой някакси", Комп. "Красен Кръстев"

The Invisible Someone Somehow, cie "Krassen Krastev" (switzerland)

t h e  p r o G r a M M e s

мтф "варненско лято"
френски културен институт
филмови прожекции
близък портрет на брук от брук 
(филм за Питър Брук)
танцуващи монаси от тибет 
(филм за театъра на ариан мнушкин)
хамелеони (филм за едноименното 
представление на Йозеф надж) 

Представяне на режисьорски проекти

Представяне на студентки предста-
впения и акции на студенти от нБу, 
натфиЗ и нха

2005
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
сцената в часа на 
примирието с текста
селекционер: юрий дачев

Колкото еднообразен или разнообразен 
да ни се струва театралният пейзаж, 
отношението към текста си остава 
един винаги възможен ъгъл за проблемно 
разглеждане. след вдъхновената режи-
сьорска разрушителност и произволното 
слепване на драматургични изрезки, на-
шата сцена като че ли започва да търси 
едно по-спокойно постигане на целостта 
на текста... не се наемам да твърдя, че 
това е тенденция с натрапваща се види-
мост. любопитно ми е обаче погледът на 
фестивалната публика да бъде насочен 
там, където има не само струпване на 
руини от текстове. Приложената опора 
на селекцията осигурява отвореност към 
реализацията на най-различни драматур-
гични текстове и, разбира се, се опитва 
да се приближи до идеалното мото, съче-
таващо яснота и неангажираност. 

Център на Йежи гротовски и томас 
ричардс – Понтедера, италия
"импулс" – България:
Проект: "Пресечни Пътища"
dies Irae режисура марио Биаджини, 
томас ричардс 

театрални КонЦерти

Opus Theatrale
концерт с театрална музика на 
стефан вълдобрев

малък градски театър "Зад канала" 
концерт за жаба и трупа
театрално-музикален спектакъл на 
асен аврамов и стефан вълдобрев

юбилеен концерт
о, коко, къде си?
по повод 70-годишнината на 
проф. Крикор азарян

съПътстваЩи ПроЯви

списание 1
12 мига от Цветана
изложба фотографии по повод 60-го-
дишния юбилей на Цветана манева

"свекърва", дт – ПловдивMother in Low, Dt – plovdiv

П р о г ра м и т е
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2005
selecteD BUlGarian perforMances

—
the stage in the hour 
of reconciliation with the text
selector: yuriy Dachev

as monotonous or diverse theatre life may 
seem to us, the attitude and approach to-
wards the text always remains a possible 
angle that raises issues for examination. after 
the inspired directors’ urge for deconstruction 
and random conglutination of text clippings, it 
seems now that our stage begins to strive for 
a more balanced integrity of the text… i would 
not dare to claim that it is extremely visible 
tendency. however, i find it interesting to direct 
the attention of the festival audience towards 
where more than piles of textual ruins occur. 
the suggested guideline of the selection en-
sures openness to the staging of most diverse 
dramatic texts and it seeks, of course, to come 
nearer the ideal motto, that combines clarity 
and non-commitment. 

national theatre "ivan vazov" 
Hashove after the novel 
"hashove" by ivan vazov
adapted and directed 
by alexander Morfov

theatre of satire – sofia
plebeians by birth
after themes by a. Konstantinov, i.vazov, 
s. Mihaylovsky, h. smirnensky, t.izmirliev, 
D. podvarzachov and D. Debelyanov adapted 
and directed by Margarita Mladenova

itf Varna Summer
institute francais
an Intimate portrait of brook by brook 
(a film about peter Brook by Brook Jr)
chameleons (a film about the Joseph 
nadj’s performance)
dancing monks From Tibet 
(a film about ariane Mnouchkine’s theatre)
film screenings

presentation of performances and instal-
lations by students at new Bulgarian Uni-
versity, national academy for theatre and 
film arts and national art academy

presentation of young directors’ projects

stUDents’ perforMances

theatre of the slug – 
new Bulgarian University
project "The House I" 
theatre installations, actions and perfor-
mances of students at nBU
based on "the house" 
by Marguerite Duras
adapted and directed by 
tsvetelina Gancheva

acquarium 
(a Multimedia performance)
conceived and directed by antonia popova 
(national academy of arts)

natfa
bear by a. p. chekhov
directed by vesela vasileva 
(student in directing, natfa)

natfa
Othello (a composition) 
by William shakespeare
directed by alexander sab

 

"хъшове", нт "ив. вазов" Hashove, nt “iv. vazov"
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театър 199 
Жарава 
от димитър Кабаков
режисьор възкресия вихърова

subhuman theatre
сдружение за култура и изкуство 
"via pontica"
сияйното пусто извън 
пърформанс на ана виленица, 
венелин Шурелов

театрална работилница "сфумато" 
не аз от самюел Бекет
режисьор иван добчев

драматичен театър – Пловдив
назад към културата
авторски моноспектакъл на 
тодор Колев

фестивална ПродуКЦиЯ

мтф "варненско лято"
театрална работилница "сфумато" 
Психоза 4:48 от сара Кейн
режисьор десислава Шпатова

сПеКтаКли на театрите – домаКини

драматичен театър – варна
Чайка от а. П. Чехов
режисьор маргарита младенова

държавен куклен театър – варна
копче за сън от валери Петров
режисьор Злати Златев

народен театър "иван вазов" 
хъшове 
по иван вазов
сценична версия и режисьор 
александър морфов

сатиричен театър – софия
Плебеи по рождение 
по мотиви от а. Константинов, 
и. вазов, ст. михайловски, 
хр. смирненски, т. измирлиев,
д. Подвързачов и д. дебелянов
сценична версия и режисьор 
маргарита младенова

сатиричен театър – софия
Части от цялото 
по Йордан радичков
режисьор стилиян Петров

театър 199 
рибарят и неговата душа 
по оскар уайлд
режисьор мариус Куркински

фондация "ден гри-х"
театрална работилница  "сфумато" 
Домът на бернарда алба 
по ф. г. лорка
режисьор елена Панайотова

народен театър "иван вазов" 
фондация "сцена Балкани" 
Лазарица от Йордан радичков
режисьор Крикор азарян

драматичен театър – варна
Часът, в който не знаехме нищо
един за друг
авторски спектакъл на Боян иванов

театър "Българска армия" 
Продавате ли демони? 
от Боян Папазов
режисьор Крикор азарян

моносПеКтаКли / монодрама

народен театър "иван вазов" 
Даскал от жан-Пиер дюпан
режисьор Борислав Чакринов

"гласове", нт – гент (Белгия)Voices, nt – Gent (Belgium)
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subhuman theatre
"via pontica" art Group
The radiant Hollow beyond
a multimedia performance 
by ana vilenica, venelin shurelov

theatre laboratory "sfumato" 
not I by samuel Beckett 
directed by ivan Dobchev

Drama theatre – plovdiv
back To culture
one-man show by todor Kolev

festival proDUction

itf Varna Summer
theatre laboratory "sfumato"
4:48 psychosis by sarah Kane
directed by Desislava shpatova

perforMances of the host theatres

Drama theatre – varna
The seagull by a. p. chekhov
directed by Margarita Mladenova

state puppet theatre – varna
a button for sleep 
by valery petrov
directed by Zlati Zlatev

state puppet theatre – varna
The Tempest by William shakespeare
directed by petar pashov

Drama theatre – varna
The pillowman
by Martin McDonagh
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

foreiGn perforMances

Balletlab – Melbourne, australia
amplification 
choreography by philip adams

state theatre – adana, turkey
The Tempest by William shakespeare
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

theatre of satire – sofia
parts of the entire after themes 
by yordan radichkov
adapted and directed by stilian petrov

199 theatre
The Fisherman and His soul 
after oscar Wilde
directed by Marius Kourkinsky 

"Den Gri - X"– foundation
The House of bernarda alba 
after f.G.lorca 
directed by elena panayotova

national theatre "ivan vazov" 
"scena Balkani" foundation
Lazaritza 
by yordan radichkov
directed by Krikor azaryan

Drama theatre – varna
The Hour We knew nothing of each Other
directed by Boyan ivanov

theatre "Bulgarian army" 
demon sale by Boyan papazov 
directed by Krikor azaryan

solo perforMance / MonoDraMa

national theatre "ivan vazov" 
Teacher by Jeane-pierre Dopagne
directed by Borislav chakrinov

theatre 199
gleeds by Dimitar Kabakov 
directed by vazkresia viharova 

"Бурята", дт – адана (турция) The Tempest, state theatre – adana (turkey)

t h e  p r o G r a M M e s

танцовакомпания "линга" – лозана, 
Швейцария
опаковай ме! 
хореография Катаржина гданиек 
и марко Канталупо 

гологан Продакшънс – лондон, 
обединено Кралство
нирвана от Константин илиев
режисьор джонатан Чадуик

Кралски театър – стокхолм, Швеция
хор "ромео и жулиета"
Песни за Лаура 
театрален концерт по 
"triumphis Mortis" 
от франческо Петрарка
режисьор Беноа малберг

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли

Първи частен театър "ла страда" 
Мармалад авторски спектакъл 
на стефан москов

театрална работилница "сфумато" 
Програма "сфумато – поезия"
леки вечерни четения
Чета елиът, слушам бийтълс
вечер с поезията на георги господинов

оперно-филхармонично дружество – 
варна; театър гисен – германия
стената 
хореография тарек ассам

съПътстваЩа Програма

дебат върху театралните 
фестивали в България

Критическа дискусия: 
българският театър днес
модератори Камелия Николова, 
Румяна Димитрова
с участието на български 
театроведи и режисьори

Представяне на дипломни работи на 
студенти от натфиЗ, нБу и нха

държавен куклен театър– варна
бурята от уилям Шекспир
режисьор Петър Пашов

драматичен театър – варна
Пухеният от мартин маkдона
режисьор Явор гърдев  (t.a.g.)

Чуждестранни сПеКтаКли

Балетлаб – мелбърн, австралия
Увеличение
хореография филип адамс

театрална aсоциация "хореа" – 
гарджиенице, Полша 
тезей в лабиринта
режисьори дорота Поровска, 
елжбиета ройек

държавен театър – адана, турция
бурята от уилям Шекспир
режисьор Явор гърдев

национален театър – гент, Белгия
гласове по текстове на 
П. П. Пазолини и Кор херкщрьотер
режисьор Йохан симонс
моноспектакъл на Йеруун уилемс

танцова компания "Комбина" – 
Йерусалим, израел
комбина хореография амир Колбен 

"увеличение", Балетлаб (австралия)Amplification, Balletlab (australia)
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state philcharmonic society & opera – 
varna
Giessen theatre – Germany
The Wall
choreography by tarek assam

parallel proGraMMe

Discussion: bulgarian Theatre Today
moderated by Kamelia nikolova 
and rumyana nikolova
with the participation of Bulgarian 
theatre critics and directors

Debate on the theatre festivals in Bulgaria

presentation of works by students in 
Directing at national academy for theatre 
and film arts

presentation of works by students at the 
theatre Department at new Bulgarian 
University

2006
selecteD BUlGarian 
perforMances

—
archaeology оf feelings
selector: Dimitar chernev

theatre is like a maze with many entrances. it 
gives you the possibility to live more intensely 
and differently. the selection is dominated 
by performances which i selected because 
of their high artistic qualities, the lucidity of 
their style and their ability to communicate on 
several levels... in this theatre one meets faces 
familiar and new, because the total capacity of 
the theatre is to accumulate energy from all 
directions in space and time. But it is theatre’s 
duty to represent them always here and now. 

nt – Gent, Belgium
voices based on texts by p. pasolini 
and c. herkstroeter
directed by Johan simons

Kombina Dance co. – Jerusalem, israel
noose 
choreography by amir Kolben

compagnie "linga" – lausanne, 
switzerlend 
Wrap me up! choreography by
Katarzyna Gdaniec and Marco cantalupo

Gologan productions – london, 
United Kingdom
nirvana by Konstantin iliev
directed by Jonathan chadwick

the royal Dramatic theatre of stockholm 
– sweden
canzoni per Laura 
theatre concert based on petrarca’s 
"triumphis Mortis"
directed by Benoit Malmberg

specially inviteD perforMances 

theatre "la strada" 
Jam session 
directed by stefan Moskov

theatre laboratory "sfumato" 
reading T. s. eliot and 
Listening to the beatles
an evening with the poetry
of Georgi Gospodinov

"опаковай ме!", линга (Швейцария) Wrap Me Up!, linga (switzerland)

t h e  p r o G r a M M e s

нов драматичен театър"сълза и смях" 
Д-р (бляскава комедия) 
от Бранислав нушич
режисьор Бойко Богданов

народен театър "иван вазов" 
Пушката ще гръмне след антракта 
по а. П. Чехов
режисьор стефан москов

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли

драматичен театър – варна
боряна 
от Йордан Йовков
режисьор десислава Боева

народен театър "иван вазов" 
с любовта шега не бива 
от алфред дьо мюсе
режисьор мариус Куркински

театрална работилница "сфумато"
танцова компания "линга" – лозана, 
Швейцария
Програма "изход"
станция "астапово" 
(последната спирка от живота на 
л. н. толстой) 
авторски спектакъл на иван добчев
станция "елабуга" 
(последна спирка от живота на 
марина Цветаева)
авторски спектакъл на маргарита 
младенова

2006
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
археология на чувствата
селекционер: димитър Чернев

театърът е лабиринт с много входове, 
театърът е възможност да живееш по-
интензивно и различно. Както за тези, ко-
ито го правят, така и за тези, които го 
гледат. в селекцията доминират спекта-
кли, които са подбрани заради високите 
си художествени качества, заради ясния 
си език и способността си да обуват на 
различни нива...Ще има познати и нови 
лица, защото тоталната възможност на 
театъра е да събира енергия от всички 
посоки на времето и пространството. но 
да ги изобразява винаги тук и сега. 

театър "Българска армия" 
трамвай желание 
от тенеси уилямс
режисьор Крикор азарян

театър 199 
Веселите разплюеви дни
по трилогията "сватбата на 
Кречински", "дело" и "смъртта на 
тарелкин" от а. в. сухово-Кобилин
режисьор младен Киселов

драматичен театър – стара Загора
гласовете на другите 
от Пламен дойнов
режисьор Пламен марков

драм.-куклен театър – Пазарджик
Паметта на водата
от Шийла стивънсън
режисьор Красимир спасов

драматичен театър – ловеч
на хубавия син Дунав 
от душан Ковачевич
режисьор Бина харалампиева

"домът на Бернарда алба", нт "ив. вазов" / мтф "в. лято"
The House of Bernarda Alba, nt “iv. vazov" / itf “varna summer"
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specially inviteD perforMances

Drama theatre – varna
boriana by yordan yovkov
adapted and directed by Desislava Boeva

national theatre "ivan vazov" 
no Trifling with Love by alfred de Musset
directed by Marius Kourkinsky

theatre laboratory "sfumato" 
companie "linga" – lausanne, 
switzerland
programme "exit"
station "astapovo"
(last stop in l. n. toltoy’s life)
a performance by ivan Dobchev
station "elabuga"
(last stop in Marina tsvetaeva’s life)
a performance by Margarita Mladenova 

theatre "credo"
daddy’s always right
аfter "Daddy’s always right" 
by h. ch.  andersen
a performance by nina Dimitrova, 
vasil vasilev – Zuek

national theatre "ivan vazov" 
itf Varna Summer
The House of bernarda alba by f. G. lorka
directed by vazkresia viharova

foreiGn perforMances

theatre "a" – Gliwice, poland
eXuLTeT (a street performance) 
conceived and directed 
by Mariusz Kozubek

Ursula Martinez – london, 
United Kingdom
O.a.p. (Old age pensioner)
written by Ursula Martinez 
and Mark Whitelaw
directed by Mark Whitelaw

national theatre – craiova, romania
Twelfth night
by William shakespeare
directed by silviu purcarete

theatre "Bulgarian army" 
a streetcar named desire 
by tennessee Williams 
directed by Krikor azaryan

theatre 199 
The merry days 
based on "Krechinskiy’s Wedding", 
"the trial" and "tarelkin’s Death" 
by a. v. suhovo-Kobilin
adapted and directed by Mladen Kisselov

Drama theatre – stara Zagora
The voices оf the Others by plamen Doinov
directed by plamen Markov

Drama and puppet theatre – pazardzhik
The memory of Water 
by shelagh stephenson
directed by Krassimir spassov

Drama theatre – lovech
On the beautiful blue danube 
by Dushan Kovachevich
directed by Bina haralampieva

new Drama theatre "salza i smiah" 
dr. (a brilliant comedy)
by Branislav nušić
adapted and directed by Boiko Bogdanov

national theatre "ivan vazov" 
The gun Will Fire after the Interval 
after a. p. chekhov
adapted and directed by stefan Moskov

"12 нощ", нт "м. сореску" (румъния) 12th Night, nt "M. sorescu" (romania)
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национален театър "марин сореску" – 
Крайова, румъния
Дванайста нощ 
от уилям Шекспир
режисьор силвиу Пуркарете

танцова компания "номади" – токио, 
Япония
gesicht und geschichte/ Лица и истории
хореография накао икемия, 
норики Кумагаи

Компаня дос аторес – 
рио де жанейро, Бразилия
репетиция. хамлет 
по "хамлет" от уилям Шекспир
режисьор енрике диас

танцова компания "ирене К." – ойпен, 
Белгия
Пейката (уличен пърформанс)
Преобличания 
хореография ирене Калбуш

театър "Кретакор" – Будапеща, 
унгария
Чайка от а. П. Чехов
режисьор арпад Шилинг

Паралелна Програма

държавен куклен театър – варна
Приказка за пеещото дърво 
по лангескьолд хофман
режисьор славчо маленов

държавен куклен театър – варна
Палечка по х. К. андерсен
режисьор вера стойкова

театър на голия охлюв – нБу 
кухненският асансьор 
от харолд Пинтър
режисьор светослав николов

КонЦерти 

христо Мутафчиев с приятели от б.т.р.
концерт-хепънинг0

театър "Кредо"
каквото направи дядо...  
по х. К. андерсен
спектакъл на нина димитрова и 
васил василев – Зуек

народен театър "иван вазов" 
мтф "варненско лято"
Домът на бернарда алба 
от ф. г. лорка
режисьор възкресия вихърова

Чуждестранни сПеКтаКли

театър "а" – гливице, Полша
exultet 
режисьор мариуш Коцубек

урсула мартинез – лондон, 
обединено kралство
Пенсионер по възраст 
сценарий урсула мартинес, 
марк уайтло
режисьор марк уайтло

"гласовете на другите", дт – стара ЗагораThe Voices of the Others, Dt – stara Zagora
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concert-happening of 
Hristo mutafchiev and Friends 
from the pop-rock Groupe Btr  

theatre of the slug – new Bulgarian 
University 
The dumb Waiter 
by harold pinter
directed by svetoslav nikolov

parallel events

85th anniversary of 
drama Theatre – varna
state archive – varna
Drama theatre – varna
exhibition: Theatre in varna
curator rumyana Dimitrova
exhibition: To Take a picture from a 
performance
photoexhibition of emil penchev
exhibition: scenic spaces
set design projects by todor ignatov
projection of the film Intermission
(a day at drama Theatre – varna) 
Bulgarian national television/rtv – varna

exhibition: 150 Years bulgarian Theatre: from 
the shumen pozoriste to drumev Theatre days
organized by "new Bulgarian Drama" 
association; regional library – shumen 

Talk with the actress vesela kazakova 
moderated Bozhidar Manov, film specialist

round table discussion "classics: 
The universal Theatrical code"
moderated by Kamelia nikolova
an open discussion of theatre specialists, 
journalists and professionalists on the pro-
gramme of itf Varna Summer 2006 

action of students in "scenography" at the 
national academy of art

presentation of parts from performances 
by graduates in Directing for Drama 
theatre at natfa

Dance company "nomade-s"– tokyo, 
Japan
gesicht und geschichte/ Face and phases
choreography by nakao ikemiya, 
noriko Kumagai 

"cia Dos atores" – rio De Janeiro, Brazil
rehearsal. Hamlet 
based on "hamlet"
by William shakespeare 
directed by enrique Diaz

compagnie irene K. – eupen, Belgium
[X-Time dress]  
choreography by irene Kalbusch 

theatre "Krëtakör" – Budapest, hungary
The seagull 
by a. p. chekhov
directed by Árpád schilling 

parallel proGraMMe

state puppet theatre – varna
a Fairytale for the singing Tree 
after l. hoffman 
directed by slavcho Malenov 

state puppet theatre – varna
Thumbellina after h. ch. andersen 
stage version and staging vera stoikova

"Пенсионер по възраст", урсула мартинез (обед. кралство)
O. A. P. (Old Age Pensioner), Ursula Martinez (UK)
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2007
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
и все повече съблазън и тревога...
селекционер:  ромео Попилиев

съблазън и тревога – в общи линии това са 
двете основни състояния, които се обита-
ват от съвременния човек. от една стра-
на, в него действат все по-изострящите 
се консуматорски стремежи, пораждани 
от все по-причудливите съблазни на паза-
ра, от друга все по-неотвратимо се засил-
ва чувството на тревога: усещането за 
неустойчивост и несигурност, непрестан-
но скъсяващото се време, налагащо взема-
нето на все по-бързи и хазартни решения 
и накрая, смътното желание за някакъв по-
различен живот; изобщо тревожността 
на всичко онова, което не може ясно да се 
опише... с петте предложени от мен спек-
такли съм търсил както някои от основни-
те въпроси, които могат да се поставят 
към тази обща ситуация на съблазън и тре-
вога, така също и различните формални 
театрални подходи на тяхното предлага-
не, умереното съчетание между драмата 
и комедията, между класика, модерност 
и съвременност, както и - не на последно 
място - високия професионализъм, с който 
те са подплътени... 

народен театър "иван вазов"
Дон Жуан 
по жан-Батист молиер
режисьор александър морфов

театрална работилница "сфумато"
програма "Към дамаск"
Жюли, Жан и кристин 
по "госпожица юлия"
от аугуст стриндберг
режисьор маргарита младенова

драматичен театър – Бургас
Женитба 
от н. в. гогол
режисьор юрий Погребничко

иЗложБи / ПрожеКЦии

85 години Драматичен театър – Варна
изложба: театрална Варна
куратор румяна димитрова
изложба: Да заснемеш театър
фотоизложба на емил Пенчев
актьорите отблизо представя порт-
рета на актьори от трупата на дра-
матичен театър – варна
сцената, спектаклите кадри oт пред-
ставления на варненския театър за 
периода 2003 – 06 г. 
изложба: сценични пространства
сценографска изложба на тодор игнатов

сдружение "нова българска драма" 
регионална библиотека – Шумен
изложба: 150 години български театър: 
от шуменското позорище до Друмеви 
театрални празници

акция на студенти специалност 
"сценография" от нха 

Прожекция на филма aнтракт
(дневник на един ден в драматичен 
театър – варна), Бнт/ртЦ – варна

ПреЗентаЦии / среЩи/ дисКусии

среща с актрисата Весела казакова
модератор: Божидар манов, киновед 

Представяне на откъси от спектакли 
на дипломанти по "режисура за драма-
тичен театър" в натфиЗ 

Кръгла маса: 
класиката: Универсалният 
театрален код
модератор: Камелия николова
дисусия с театрални специалисти 
с акцент върху фестивалната
програма

П р о г ра м и т е
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theatre "Bulgarian army" 
a doll’s House by henrik ibsen
directed by stoyan radev

foreiGn perforMances

theatre des Bouffes du nord – paris, 
france
The grand Inquisitor 
after the chapter of the same name in 
"the Brothers Karamazov" 
by f. M. Dostojevski 
directed by peter Brook

Makin projects – UK
shylock 
written and performed 
by Gareth armstrong
directed by frank Barrie 

cie Jozsef trefeli – Geneva, switzerland 
real Life Wrong / Fresh Ingredients
concept and choreography 
by Jozsef trefeli

senza tempo – Barcelona. spain
margarita’s song
artistic director ines Boza

2007
selecteD BUlGarian perforMances

—
ever More seduction аnd anxiety
selector: romeo popiliev

seduction and anxiety – in general these two 
are the main conditions inhabited by the 
contemporary man. on one side in him the 
much more intensified consumer’s aspirations 
are working, bred by the ever more- fantastic 
temptations of the market; on the other side – 
the feeling for anxiety strengthens ever more 
inevitably: the feeling of unsteadiness and inse-
curity, the on and on shortening of time which 
induces one to make ever faster and gambling 
decisions, and finally the vague wish for a life 
somewhat different; in one word – the anxiety 
of all that which fails distinct description... With 
the five performances i have chosen, i was 
looking for some of the main questions, which 
could be put to this situation of seduction and 
anxiety, as well as for their different formal 
theatrical methods: the moderate combination 
of drama and comedy, of classics, modernity 
and contemporaneity, and  last but not least – 
the high professionalism, with which they have 
been made. 

national theatre "ivan vazov" 
don Juan 
by J. B. Molière
directed by alexandar Morfov

theatre laboratory "sfumato" 
"to Damascus" programme
Julie, Jean and christine 
after "Miss Julie" by august strindberg
directed by Margarita Mladenova

Drama theatre – Burgas
The marriage 
after n. v. Gogol
directed by yury pogrebnichko

theatre 199 
The Innocents after the novel 
"the Mothers" by teodora Dimova
directed by stilian petrov

"ритъм и блус", мгт "Зад канала" Rhythm and Blues, sct “off the channel"

t h e  p r o G r a M M e s

нов театър – рига, латвия
соня от татяна толстая
режисьор алвис херманис

Компания "сенза темпо" –
Барселона, испания
Песента на Маргарита 
режисьор инес Боза

сПеКтаКли на театрите – домаКини

държавен куклен театър – варна
Пещерата и сенките 
идея, сценография и визии 
сашо анастасов
постановка вера стойкова

драматичен театър – варна
крум от ханох левин
режисьор Явор гърдев (t.a.g.)

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли

драматичен театър – Пловдив
сътресение 
по разкази на николай хайтов
моноспектакъл на мариус Куркински

театрална работилница "сфумато" 
програма "Към дамаск"
Мъртвешки танц 
от аугуст стриндберг 
режисьор маргарита младенова

Кан 65.47 
нов драматичен театър "сълза и смях"
360° авторски спектакъл на
андрей Баташов

театър 199 
Веселите разплюеви дни 
по трилогията "сватбата на Кречин-
ски", "дело" и "смъртта на тарелкин" 
от ал. сухово-Кобилин 
режисьор младен Киселов

виолета витанова / 
станислав генадиев 
Imago 
хореография виолета витанова 
и станислав генадиев 

театър 199 
невинните 
по романа "майките" 
от теодора димова
режисьор стилиян Петров

театър "Българска армия" 
куклен дом от хенрик ибсен
режисьор стоян радев

Чуждестранни сПеКтаКли

театър "Буф дьо нор" – Париж, 
франция
Великият инквизитор 
по едноименната глава от романа 
"Братя Карамазови" 
от ф. м. достоевски
режисьор Питър Брук

Makin projects – обединено кралство
шейлок текст и изпълнение 
гарет армстронг
режисьор франк Бари

танцова компания "Йожеф трефели" – 
женева, Швейцария
real Life Wrong / свежи съставки
концепция и хореография 
Йожеф трефели

театър "фолксбюне ам роза люксем-
бург платц"– Берлин, германия
Филоктет 
от хайнер мюлер
режисьор димитър гочев

"соня", нов театър – рига (латвия)Sonja, new theatre – riga (latvia)
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small city theatre "off the channel"
rhythm & blues
a concert – performance 
by rumen tsonev 

stUDent perforMances 

MistMa Group
egasimus the actresses
an independent project of graduates of  
theatre Department – new Bulgarian 
University
a performance by Margarita petrova, 
stela Krasteva, Milena stanojevich

student theatre at natfa 
casting by alexandar Galin 
directed by prof. Dimitrina Gyurova

student theatre at natfa 
Table manners by alan ayckbourn
directed by anton Ugrinov

parallel proGraMMe 

theatre laboratory "sfumato" 
programme "to Damascus"
strindberg in damascus
atelier-demonstration
led by ivan Dobchev 

Deepblue – oslo, norway 
box With Holes
choreography, video and performance 
by heine røsdal avdal

talk with Dimiter Gotscheff, samuel finzi 
and Josef Bierbichler 

premiere of the book 
"30 unexcused absences" by the actress and 
writer vanya shtereva 

volksbühne am rosa luxemburg platz – 
Berlin, Germany
philoctetes  by heiner Müller
directed by Dimiter Gotscheff

new theatre – riga, latvia 
sonja by tatjana tolstaja
directed by alvis hermanis

specially inviteD perforMances

Drama theatre – plovdiv
perturbation
after nikolay haitov
solo performance of Marius Kourkinsky  

theatre laboratory "sfumato" 
"to Damascus" programme
The dance of death 
by august strindberg
directed by Margarita Mladenova

Kan 65.47
new Drama theatre "salza i smiah" 
360°
a concert – performance 
by andrey Batashov 

theatre 199 
The merry days 
after alexandar suhovo-Kobilin 
directed by Mladen Kisselov

stanislav Genadiev / violeta vitanova
Imago choreography by
stanislav Genadiev and violeta vitanova

"филоктет", фолксбюне – Берлин (германия) Philoctetes, volksbühne – Berlin (Germany)

t h e  p r o G r a M M e s

дийпблу – осло, норвегия 
кутията пърформанс-инсталация
хореография, видео и изпълнение 
хайне рьоздал авдал

среща – разговор с димитър гочев, 
самуел финци и Йозеф Бирбихлер – 

Представяне на книгата 
"30 неизвинени" на ваня Щерева 

2008
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
26 часа или за границите на 
театралната реалност
селекционер: розалия радичкова 

всяко едно силно театрално представле-
ние добавя 2-3 часа повече в живота ни. 
Пренася ни в друга реалност. вървим по 
други пътища. Преживаваме неща, които 
никога не биха ни се случили, пътуваме към 
места, на които никога не бихме отишли. 
изправяме се пред въпроси, които никога 
не бихме си задали. Преживяваме своят 
живот като друг. отиваме в друго изме-
рение. обитаваме друга реалност. 24 – те  
часа на денонощието стават 26. театъ-
рът ни подарява още два часа живот. 
Защото самите ние имаме необходимост 
да сменим собствената си гледна точка. 
театралната реалност ни предизвиква 
към друг възможен поглед към живота ни – 
един "особен поглед". Когато спектакълът 
е лош загубваме 2 часа живот и кой има 
правото да ни ги отнеме! работата на 
един селекционер е да добави 10 – 12 часа в 
живота на хората на фестивала. много 
тежка задача, защото моите часове не 
винаги са часове на другите. аз също рис-
кувам да добавя или да отнема живот… 
Ще потърсим очертанията на специфич-
ната театрална реалност днес в цялото 
й многообразие на средства, теми и лица. 

малък градски театър "Зад канала"
ритъм енд блус 
спектакъл на румен Цонев

студентсКи сПеКтаКли

група мистма
егасимус актрисите
независим проект на дипломанти от 
театрален департамент – нБу
авторски спектакъл на маргарита 
Петрова, стела Кръстева, 
милена станойевич

учебен театър, натфиЗ 
кастинг от александър галин
режисьор димитрина гюрова

учебен театър, натфиЗ 
обноски за маса от алън ейкбърн
режисьор антон угринов

Паралелна Програма

театрална работилница "сфумато"
програма "Към дамаск"
стриндберг в Дамаск
ателие-демонстрация
водещ иван добчев

imago, в. витанова / ст. генадиевImago, v. vitanova/ st. Genadiev

П р о г ра м и т е
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Drama theatre – plovdiv
reflections of a Teacher on Folk art
solo performance by Kamen Donev

theatre 199 
coco (coco chanel) by sanya Domazet
directed by vazkressia viharova 
� showcase programme

theatre 199 
small play for children’s room 
by yana Borissova
directed by Galin stoev
� showcase programme

theatre laboratory "sfumato"
Lazarus and Jesus 
after emilian stanev
a performance by ivan Dobchev
� showcase programme

small city theatre "off the channel"
valentine’s day by ivan viriapev
directed by Javor Gardev
� showcase programme

theatre of satire – sofia
Waiting for godot 
by samuel Beckett
directed by lilia abadzhieva
� showcase programme

shoWcase proGraMMe

void
concept Miroslav iordanov
choreography violeta vitanova, 
stanislav Genadiev   

2008
selecteD BUlGarian perforMances

—
26 hours or аbout the Boundaries of 
theatre reality 
selector: rozalia radichkova

each powerful theatre performance adds 2-3 
hours more in our life. it takes us into another 
reality, makes us follow different paths. We 
experience things that would never happen to 
us, we go to places that we would never visit. 
We face questions that we would never raise. 
We experience our life as if it were someone 
else’s. We go to other dimension. We dwell in 
other reality. the twenty-four hours of the day 
and night become twenty six. theatre presents 
us with two more hours to our lives. Because 
we have the need to change our point of view. 
theatre reality challenges us to see our life in 
another perspective. and when the theatre 
performance is bad we lose 2 hours life and 
who has the right to do that to us! the task of 
a selector is to add 10-12 hours of lifetime to 
the festival spectators. and that’s a very tough 
task, because my hours are not always some-
body else’s. the risk to add or to take away 
someone else’s lifetime is mine as well… We 
will try to sketch the outlines and the specifics 
of the theatre reality today in its whole variety 
of artistic means, themes and faces. 

theatre "Bulgarian army" 
The seagull by a. p. chekhov 
directed by Krikor azaryan

youth theatre – sofia
Three sisters 
by a. p. chekhov 
directed by Krikor azaryan

rhodopes Drama theatre – smolyan
macbeth 
by William shakespeare 
directed by Diana Dobreva 

small city theatre "off the channel"
swedish defence by Jordi Galceran
directed by Bina haralampieva

"от другата страна", младежки театър (хърватска)

On the Other Side – Zagreb youth theatre (croatia)

t h e  p r o G r a M M e s

театър 199 
Малка пиеса за детска стая 
от Яна Борисова
режисьор галин стоев
� програма ШоуКеЙс

сатиричен театър – софия
В очакване на годо 
от самюел Бекет
режисьор лилия абаджиева
� програма ШоуКеЙс

Програма ШоуКеЙс

void 
концепция мирослав Йорданов
хореография виолета витанова, 
станислав генадиев

танцова компания  "хетероподи"
36 (more 4 less)
идея и концепция росен михайлов
хореография галина Борисова, мила 
искренова, татяна соколова, росен 
михайлов

театър "никои" 
студено 
по Йордан радичков
авторски спектакъл на мила Коларова  

Чуждестранни сПеКтаКли

c.i.c.t. / театър "Буф дю нор" –
Париж, франция
андромаха 
от жан расин 
режисьор деклан донелан

младежки театър – Загреб, хърватска
от другата страна 
от наташа райкович и Бобо Йелчич
режисьор наташа райкович 
и Бобо Йелчич

дадт "Красный факел" – 
новосибирск, русия
Дама Пика по а. с. Пушкин 
режисьор тимофей Кулябин 

театър "Българска армия"
Чайка от а. П. Чехов 
режисьор Крикор азарян 

младежки театър – софия
три сестри от а. П. Чехов
режисьор Крикор азарян 

родопски драматичен театър– смолян
Макбет от уилям Шекспир
режисьор диана добрева

малък градски театър "Зад канала"
шведска защита от жорди галсеран
постановка Бина харалампиева

драматичен театър – Пловдив
Възгледите на един учител за 
народното творчество
авторски моноспектакъл на 
Камен донев 

театър 199 
коко (coco chanel) 
от саня домазет
режисьор възкресия вихърова 
� програма ШоуКеЙс

малък градски театър "Зад канала"
Валентинов ден 
от иван вирипаев
режисьор Явор гърдев
� програма ШоуКеЙс

театрална работилница "сфумато" 
Лазар и Иисус 
по емилиян станев
авторски спектакъл на иван добчев
� програма ШоуКеЙс

"Чайка", тБаThe Seagull, tBa
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Wunderbaum – the netherlands
beer Tourist
text, concept  Wunderbaum  
� seas coastal programme

siGna – Denmark 
The black sea Oracle
concept signa sørensen and 
arthur Köstler
directed by signa sørensen  
� seas coastal programme

venelin shurelov (Bulgaria) / 
Dritero Kasapi ( sweden)
Fantomat interactive installation
� seas coastal programme

theatre laboratory "sfumato"
Human, all Too Human
work-in-progress presentation 
of an international workshop 
led by Margarita Mladenova 
and ivan Dobchev

specially inviteD perforMances

theatre of satire – sofia
The Taming of the shrew 
by William shakespeare
directed by Marius Kourkinsky

Modern theatre – sofia
amour’s Jokes
theatrical concert
directed by ivaylo hristov

heteropodi Dance co
36 /more 4 Less/
idea and concept rossen Mihailov 
choreography by Galina Borissova, 
Mila iskrenova, tatyana sokolova, 
rossen Mihailov 

"nobodies" theatre
cold after yordan radichkov
an object theatre performance 
by Mila Kolarova

foreiGn perforMances

c.i.c.t./ theatre des Bouffes du nord – 
paris, france
andromaque by Jean racine
directed by Declan Donnellan 

Zagreb youth theatre – Zagreb, croatia 
On the Other side written and directed by 
nataša rajković and Bobo Jelčić

nadt "red torch" – novosibirsk, russia
The Queen of spades after a. s. pushkin
adapted for the stage and directed 
by timofey Kuljabin

siri hermansen – norway
borderline 
a sound installation by siri hermansen   
� seas coastal programme

Garajistanbul – turkey
monday in the sun
choreopgrahy and performance 
by safak Uysal and Bedirhan Dehmen
� seas coastal programme

hotel pro forma – Denmark
relief 
concept ralf richardt strøbech, 
Kirsten Dehlholm
directed by ralf richardt strøbech   
� seas coastal programme

Metro-Boulot-Dodo – UK 
night scene
concept esther simpson, paul long, 
steve Gibbs, Dave parkin   
� seas coastal programme

36 more or less, heteropodi Dance co. 36 more or less, тК "хетероподи"

t h e  p r o G r a M M e s

театрална работилница "сфумато"
Човешко, твърде човешко
представяне на международен 
театрален уъркшоп с ръководители 
проф. маргарита младенова и 
проф. иван добчев
� програма seas coastal

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли 

сатиричен театър – софия
Укротяване на опърничавата 
от уилям Шекспир
режисьор мариус Куркински

модерен театър – софия
шегите на амура 
театрален концерт
режисьор ивайло христов

сПеКтаКли на театрите - домаКини

държавен куклен театър – варна
Цветята на малката Ида 
по х. К. андерсен
режисьор георги михалков

държавен куклен театър – варна
красавицата и звяра 
по приказката на
жан-мари льопренс дьо Бомон
режисьор вера стойкова

драматичен театър – варна
какъв прекрасен свят
от людмил станев
режисьор дафинка данаилова

Паралелна Програма

сдружение за съвременно 
алтернативно изкуство и култура 
"36 маймуни"
pro Text на турне
пърформанс-четения на съвременна 
европейска драматургия в 
нетеатрални пространства
режисьор гергана димитрова, 
василена радева

сири хермансен – норвегия
граница звукова инсталация
от сири хермансен
� програма seas coastal

гараж истанбул – турция
Понеделник под слънцето
концепция и изпълнители сафак юсал 
и Бедирхан дехмен
� програма seas coastal

hotel pro forma – дания
релеф концепция ралф ричард 
Щрьобех, Кирстен делхолм
� програма seas coastal

Metro-Boulot-Dodo – 
обединено Кралство
нощна сцена 
концепция естер симпсън, Пол лонг, 
стив гибс, дейв Паркин 
� програма seas coastal

Wunderbaum – холандия
бирен турист
концепция и текст Wunderbaum
� програма seas coastal

siGna – дания
Черноморският оракул
пърформанс-инсталация
концепция сигна сьоренсен, 
артур Кьостлер
� програма seas coastal

венелин Шурелов – България / 
дритеро Касапи – Швеция
Фантомат интерактивна инсталация
� програма seas coastal

"андромаха", театър "Буф дю нор" (франция)
Andromaque, theatre des Bouffes du nord (france)
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2009
selecteD BUlGarian perforMances

—
the performance аs а Meeting 
selector: rumyana nikolova

the performance is a meeting of people of 
different professions – authors, directors, 
actors, artists, musicians…; with different 
capacities and energies; with different aes-
thetic preferences and tastes. in this multi-
tude of meetings a very important for the life 
of the performance next meeting is getting 
prepared – the one with the spectator. re-
gardless whether it is merry, sad, amusing 
or speculative, it has to provoke, to get the 
spectator out of the comfort/ discomfort of ev-
eryday life. in this sense the selection outlines 
those performances that are result of produc-
tive creative contacts and have the potential 
to be a memorable event-meeting for the fes-
tival spectator… i offer a maximum open se-
lection with the single criterion artistic quality 
and communicability, achieved by a powerful 
theatre language with strong impact.

theatre laboratory "sfumato"
оооо gogol’s dream 
after n. v. Gogol 
а performance by Margarita Mladenova 
and ivan Dobchev  

theatre "Bulgarian army"  
The collection 
by harold pinter 
directed by Krikor azaryan 

perforMances of the host theatres

state puppet theatre – varna
Little Ida’s Flowers 
after h. ch. andersen 
staging and musical setting 
Georgi Mihalkov 

state puppet theatre – varna
beauty and the beast 
by Jeanne-Marie leprince de Beaumont
directed by vera stoikova

Drama theatre – varna
What a Wonderful World
a musical by ludmil stanev 
directed by Dafinka Danailova

parelell proGraMMe

"36 Monkeys" – organization for contem-
porary art and culture
protext on Tour
performance-readings of contemporary 
european drama at non-scenic spaces
directed by Gergana Dimitrova, 
vassilena radeva
69 by igor Bauersima
The ungly One 
by Marius von Mayenburg 

presentation of projects 
by young directors and set designers and 
graduates from national academy for 
theatre and film arts, national arts 
academy and new Bulgarian University

premieres of Theatre books
by the theatre theoreticians and critics 
Kamelia nikolova, rumyana nikolova, 
Dimitar chernev, Dimitar staikov Tabula Rasa, subhuman theatre

t h e  p r o G r a M M e s

театрална работилница "сфумато"
оооо сънят на гогол 
по н. в. гогол
авторски спектакъл на 
маргарита младенова 
и иван добчев

театър 199
краят на играта 
от самюел Бекет
режисьор лилия абаджиева

театър "Българска армия"
колекцията от харолд Пинтър
режисьор Крикор азарян

театър "Българска армия"
Пътува одисей 
по "одисея" от омир
авторски спектакъл на 
стефан москов

драматичен театър – варна
la rose Des vents –  scåne nationale lille 
Måtropole – villeneuve / лил, франция
калигула 
от албер Камю
режисьор Явор гърдев
� програма shoWcase

69 от игор Бауерзима
грозният от мариус фон майенбург

Представяне на режисьорски и 
сценографски проекти
на млади професионалисти и дипло-
манти на натфиЗ, нха и нБу

Представяне на книги за театър 
на театроведите Камелия николова, 
румяна николова, димитър Чернев, 
димитър стайков

2009
селеКЦионирани БългарсКи 
сПеКтаКли

—
спектакълът – среща
селекционер: румяна николова 

спектакълът е среща на творци с различ-
ни професии – автори, режисьори, арти-
сти, художници, музиканти…; с различни 
възможности и енергии; с различни есте-
тически пристрастия и вкусове. в тези 
множество срещи се подготвя следва-
щата изключително важна за живота на 
спектакъла – тази със зрителя. независи-
мо дали е весела, тъжна, забавна или умоз-
рителна, важно е срещата да провокира, 
да изважда зрителя от комфорта/дис-
комфорта на ежедневието. в този смисъл 
селекцията откроява онези представле-
ния, които са резултат на продуктивни 
творчески контакти, от една страна, и 
които имат потенциала да се превърнат 
в запомнящо се събитие-среща за фести-
валния зрител, от друга... Предложени-
ето ми е за максимална отвореност на 
селекцията с единствен критерий худо-
жествено качество и комуникативност, 
постигнати чрез силен и въздействащ 
сценичен език.

The Overcoat, theatre credo "Шинел", театър "Кредо"
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foreiGn perforMances

odin teatret – holstebro, Denmark
salt based on the short story 
"letter to the wind" from "it is getting later 
and later", a novel in the form of letters 
by antonio tabucchi
scenic adaptation and direction 
eugenio Barba

steven Berkoff’s east productions – UK*
shakespeare’s villains 
one – man show of steven Berkoff

оКт/ vilnius city theatre – lithuania *  
romeo and Juliet 
by William shakespeare 
directed by oskaras Korsunovas 
 
Drama theatre – skopije, Macedonia
Woman as a battlefield 
by Matej visnjek
directed by vladlen alexandrov

Deutsches theater – Berlin, Germany *
diary of a madman by n. v. Gogol
directed by hanna rudolph 

* also on the bill of World theatre in sofia programme

theatre 199
endgame by samuel Beckett 
directed by lilia abadzhieva 

theatre "Bulgarian army"
Odysseus’ Journey 
after "odyssey" by homer 
directed by stefan Moskov

Drama theatre – varna
la rose Des vents – scéne nationale lille 
Métropole – villeneuve-d’ascq, france 
caligula by albert camus 
directed by Javor Gardev  
� showcase programme

theatre laboratory "sfumato" 
birth – mark by nikolay Kolyada
directed by ivan Dobchev
� showcase programme

youth theatre – sofia
silent Invisible people 
by yana Borissova
a performance by Dessislava spatova 
� showcase programme

shoWcase

performance lab
theatre laboratory "sfumato" 
Falling silent based on the movie 
"persona" by ingmar Bergman
directed by elena panayotova

tart produktion – stuttgart, Germany
Fuck You eu.ro.pa! by nicoleta esinencu   
directed by Johanna niedermüller

Kinesthetic project 
25.03. choreography violeta vitanova, 
stanislav Genadiev
ductus concept Miroslav iordanov  
choreography stanislav Genadiev

organization Based on actual events
butterflies are Jet-Fighters actually 
based on texts by ghostdog
a performance by irina Docheva, 
alexander Daniel

"сол", один театър (дания) Salt, odin teatret (Denmark)  

t h e  p r o G r a M M e s

Чуждестранни сПеКтаКли

один театър – холстебро, дания
сол по разказа "Писмо до вятъра" от 
епистоларния роман на антонио 
табучи "все по-късно и по-късно"
адаптация и режисьор еуженио Барба

east productions на стивън Бъркоф – 
лондон, обединено кралство*

злодеите на шекспир 
моноспектакъл на стивън Бъркоф

oKt/ vilnius city theatre – вилнюс, 
литва* 

ромео и Жулиета 
от уилям Шекспир
режисьор оскарас Коршуновас

драматичен театър – скопие, 
македония
Жената като бойно поле 
от матей вищниек 
режисьор владлен александров

дойчес театър – Берлин, германия*

Дневникът на един луд 
от н. в. гогол
режисьор хана рудолф
моноспектакъл на самуел финци

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли 

модерен театър – софия
божествата на касапите 
от Ясмина реза
режисьор Пламен марков

малък градски театър "Зад канала"
Великолепният рогоносец 
от фернан Кромелинк
режисьор мариус Куркински

малък градски театър "Зад канала"
Перла 
от мауро рази
режисьор Бина харалампиева

* гостува и в софия в рамките на програма 
"световен театър в софия".

театрална работилница "сфумато"
родилно петно 
от николай Коляда
режисьор иван добчев
� програма shoWcase

младежки театър – софия
тихи, невидими хора 
от Яна Борисова
авторски спектакъл на 
десислава Шпатова
� програма shoWcase

Програма shoWcase

Пърформънс лаб 
театър на голия охлюв към нБу
театрална работилница "сфумато"
замлъкване 
по мотиви от филма 
"Персона" на ингмар Бергман 
режисьор елена Панайотова

tart produktion – Щутгарт, германия
Fuck You eu.ro.pa! 
от николета есиненку
режисьор Йохана нидермюлер 
моноспектакъл на снежина Петрова

Kinesthetic project
25.03. 
хореография виолета витанова 
и станислав генадиев
ductus идея мирослав Йорданов
хореография станислав генадиев

сдружение "По действителен случай"
Пеперудите са всъщност изтребители 
по текстове на ghostdog 
спектакъл на ирина дочева, 
александър даниел (барабани)

"тихи невидими хора", младежки театър – софия
Silent Invisible People, youth theatre – sofia
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parallel proGraMMe 

state puppet theatre – varna 
puss in boots after charles perrault 
directed by Galin Ginev 

state puppet theatre – varna
beauty sleeps after sigmund freud 
and charles perrault
directed by stefan Moskov 

itf Varna Summer 
national academy for theatre 
and film arts
suzuki company of toga (scot) – Japan 
electra an open rehearsal 
directed by tadashi suzuki
ceremony: tadashi suzuki – 
Doctor honoris causa of natfa

new Bulgarian Drama association 
stage reading: 
everything is alright 
by vera nestrom
presentation of the award winning play at 
the new Bulgarian Drama festival 2009 in 
the city of shumen by the author

Bulgarian national television
Klass film 
45˚ azaryan
written and directed by lilia abadzhieva
a documentary about the theatre director 
Krikor azaryan 

new Bulgarian University
From berlin to Hollywood
directed by rumen tsonev 

national academy for theatre 
and film arts
theatre of satire – sofia
The pillowman by Martin McDonagh
directed by staiko Murdzhev 

stefan valdobrev and the national Team 
musicians stefan valdobrev, ivan lechev, 
vesselin vesselinov – echo, Mihail yosifov, 
velisslav stoyanov, Milen Kukosharov, 
atanas hadzhiev, nikolay Danev, 
irina stoyanova 
with the special participation of the actors 
hristo Mutafchiev, vassil vassilev – Zuek 

specially inviteD perforMances

small city theatre "оff the channel" 
The magnificent cuckold 
by fernand crommelynck
directed by Marius Kourkinsky  

Modern theatre – sofia
god of carnage by yasmina reza 
directed by plamen Markov

small city theatre "off the channel"
perl by Mauro rasi
directed by Bina haralampieva 

Drama theatre – pazardzhik 
The Wood demon by a. p. chekhov 
directed by vladimir petkov  

credo theatre 
The Overcoat by n. v. Gogol 
cast nina Dimitrova, vassil vassilev – Zuek 
                                                          
theatre of satire – sofia
Wallpapers of Time based on the oeuvre 
of Konstantin pavlov 
directed by Julia ognyanova

"Злодеите на Шекспир" еast productions на с. Беркоф (обед. кралство)

Shakespeare’s Villains, steven Berkoff’s east productions ( UK)

t h e  p r o G r a M M e s

учебен театър, натфиЗ 
сатиричен театър – софия
Пухеният 
от мартин макдона
режисьор стайко мурджев

мтф "варненско лято" 
натфиЗ
suzuki company of toga (scot) – тога, 
Япония
открита репетиция: електра
режисьор тадаши сузуки
връчване на тадаши сузуки на почет-
ната титла Doctor honoris causa

стефан Вълдобрев и 
националния отбор
музиканти стефан вълдобрев, иван 
лечев, веселин веселинов – еко, миха-
ил Йосифов, велислав стоянов, милен 
Кукошаров, атанас хаджиев, николай 
данев, ирина стоянова.
със специалното участие на христо 
мутафчиев и васил василев – Зуека

Българска национална телевизия / 
Клас филм
45  по азарян 
документален филм за режисьора Кри-
кор азарян 
сценарист и режисьор 
лилия абаджиева

съюз на артистите в България 
Интерактивни пространства
изложба на гилдия на сценографите 
към саБ
scenographia academica 
изложба на студенти от специалност 
"сценография" kъм нха

издателство "импулс"  
невена и сатирата
театралните роли на невена Коканова

арт галерия ларго
театрални етюди
театърът през погледа на 
12 варненски художници 

драматичен театър – Пазарджик
горски дух по а. П. Чехов
режисьор владимир Петков 

театър "Кредо"
шинел по н. в. гогол
с участието на нина димитрова, 
васил василев – Зуека

сатиричен театър – софия
тапетите на времето по произведения 
на Константин Павлов
сценарий и постановка 
юлия огнянова

Паралелна Програма

държавен куклен театър – варна
котаракът в чизми по Шарл Перо
режисьор галин гинев

държавен куклен театър – варна
красотата спи 
по Зигмунд фройд и Шарл Перо
сценарий, режисура и визуални концеп-
ции стефан москов

сдружение "нова българска драма"
сценично четене: 
Всичко е наред от вера нeстрьом 
представяне на отличената на фес-
тивал нова българска драма 2009 пиеса 
от авторката

нов български университет
от берлин до холивуд
театрализиран концерт с песни на 
Курт вайл и Кол Портър
режисьор румен Цонев

The Pillowman, student theatre – natfa "Пухеният", учебен театър – натфиЗ
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reference to primitive communication but to 
exchange of energies between stage and
auditorium as a result of a creative theatricality.

theatre "Bulgarian army" 
a bleeding Wond 
by Boyan papazov
directed by ivan Dobchev  

small city theatre "off the channel"
The apocalypse comes at 6 p.m.
by Georgi Gospodinov
directed by Margarita Mladenova 

national theatre "ivan vazov"
The cherry Orchard 
by a. p. chekhov
directed by Krikor azarjan 

new Drama theatre "sulza i smyah"
On the Harmful effects of Tobacco 
and Other sketches
by anton p. chekhov
directed by elena panajotova  

Drama and puppet theatre – pazardzhik
nirvana
by Konstantin iliev  
directed by ivan Dobchev  
� showcase programme

national theatre "ivan vazov"
The goat, or Who is sylvia? 
(notes toward a definition of tragedy)
by edward albee
directed by Javor Gardev 
� showcase programme

Union of Bulgarian actors
Interactive spaces 
exhibition of the stage-designers' Guild 

scenographia academica 
exhibitions of projects by students 
in stage-design, national academy 
of the arts

arto
impuls publishing house
nevena and The Theatre of satire
nevena Kokanova's theatre roles

art Gallery largo 
Theatre etudes
theater viewed by 12 varna artists

2010
BUlGarian selection  

—
the theatre – 
a More intensive reality
selector: anna topaldzhikova

theatre is a reality of a different kind and order, 
in which both performers and spectators live 
with more intensity. the selection pays atten-
tion on the successful encounter where the 
theatre energy "infects" the spectator. this en-
counter happens as an exchange of interacting 
and transforming sensations – both actors and 
spectators are with a strangely divided mind, 
nonreal, insane, incomprehensible … this 
is a different world that stirs the senses and 
nourishes one delusion. What has actually hap-
pened? Do we really suffer, kill, enjoy, betray 
somebody or ourselves, sacrifice …
… or this is only fantasy
… or in this fantasy we live with more intensity 
and more real?
i have chosen performances which demon-
strate creative search in different directions of 
the realm of theatre language and communica-
tion with the audience, that achieve a power-
ful sensuous and emotional impact. it has no 

"да стигнеш пода с глава", Комп. "мют" (дания)
Grasping the Floor with the Back of Your Head, Mute comp. (Denmark)  

t h e  p r o G r a M M e s

нов драматичен театър"сълза и смях"
за вредата от тютюна и други шеги 
от а. П. Чехов
режисьор елена Панайотова

народен театър "иван вазов"
козата или коя е силвия? 
(бележки към дефиницията 
за трагедия) от едуард олби
режисьор Явор гърдев
� програма ШоуКеЙс   
                                
театър 199 
Приятнострашно от Яна Борисова
режисьор галин стоев
� програма ШоуКеЙс

драматичен театър – Пазарджик
нирвана от Константин илиев
режисьор иван добчев
� програма ШоуКеЙс

Програма ШоуКеЙс

народен театър "иван вазов"
гълъбът 
от Патрик Зюскинд
режисьор десислава Шпатова

младежки театър – софия
норд-ост
 от торстен Бухщайнер
режисьор василена радева

иво димчев – България/ Белгия 
som Faves 
(някои предпочитания)
концепция, текст, музика, изпълнение 
иво димчев

2010
БългарсКа селеКЦиЯ

—
театърът – 
по-интензивната реалност
селекционер: анна топалджикова

театърът е друга реалност, в която и 
актьор, и зрител живеят по-интензив-
но. в тази селекция бих искала да обър-
на внимание върху успешната среща, в 
която театралната енергия заразява 
зрителя.тази среща е обмен на усещания, 
които взаимно си влияят и преобразяват 
– актьор и зрител са странно раздвоени, 
нереални, луди, непонятни... това е един 
друг свят, който запалва сетивата и 
подхранва една заблуда. Какво всъщност 
се е случило? наистина ли страдаме, уби-
ваме, наслаждаваме се, предаваме някого 
или себе си, жертваме се... 
... или това е само фантазия 
... или в тази фантазия живеем по-интен-
зивно и по-истински?
в избора ми попадат спектакли, които 
демонстрират творческо търсене в раз-
лични посоки в областта на театралния 
език, на общуването със зрителя и др, и 
постигат силно сетивно и емоционално 
въздействие. става дума не за прими-
тивнo общуване, а за енергиен обмен 
между сцена и зала като следствие от 
една креативна театралност.

народен театър "иван вазов"
Вишнева градина 
от а. П. Чехов
постановка Крикор азарян

театър "Българска армия"
Да отвориш рана 
от Боян Папазов
режисьор иван добчев 

малък градски театър "Зад канала"
апокалипсисът идва в 6 вечерта 
от георги господинов
режисьор маргарита младенова

"За вредата от тютюна и други шеги", ндт "сълза и смях"
On the Harmful Effects of Tobaccoand Other Sketches, nDt "salza i smyah"
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ayrin ersöz – istanbul, turkey
The House of names
choreography, text and performance 
ayrin ersöz
� showcase programme

"andrei Muresanu" theatre – sfantu 
Gheorghe, romania
Lucia skates
by laura sintija Černiauskaité
directed by radu afrim
� showcase programme

socìetas raffaello sanzio – cesena, italy
Hey, girl!*
a performance by romeo castellucci

ashkal alwan / christine tohme – 
homeworks ii – Beirut, lebanon
Looking for a missing employee
written and directed by rabih Mroué 

Mute comp. – copenhagen, Denmark-
grasping the Floor with the back of my Head*
ideas Kasper ravnhøj, Jacob stage 
choreography: made with the dancers

compagnie Drift – Zürich, switzerland
black peter – no concert*
a performance by Massimo Bertinelli, 
françois Gendre, peter schelling

imitating the Dog – leeds, 
United Kingdom
Hotel methuselah*

written and directed by 
pete Brooks & andrew Quick

specially inviteD perforMances

Drama theatre – varna
Faust by J. W. von Goethe
a performance by lilia abadzhieva

small city theatre "off the channel"
The Queen of spades
after a. s. pushkin 
directed by Bina haralampieva 
small city theatre "off the channel"

* also on the bill of World theatre in sofia programme

theatre 199 
pleasantlyscary 
by yana Borissova  
directed by Galin stoev 
� showcase programme

shoWcase proGraMMe 

national theatre "ivan vazov"
The pigeon
by patrick süskind
directed by Desislava shpatova  

youth theatre – sofia
nordost – a Tale of destruction
by torsten Buchsteiner
directed by vasilena radeva 

ivo Dimchev – Bulgaria/Belgium
som Faves
concept/text/music/performance
ivo Dimchev

credo theatre 
The Overcoat by n. v. Gogol 
a performance by nina Dimitrova, vassil 
vassilev – Zuek, sletlozar Gagov

international proGraMMe

Masa Kolar & Zoran Markovic – 
Zagreb, croatia
boneT 
do You still Feed The animal?
color – Lab. bonet
idea and choreography Masa Kolar, 
Zoran Markovich and leo Mujich
� showcase programme

Som Faves, ivo Dimchev (Bulgaria/ Belgium)
som faves, иво димчев (България/ Белгия)

t h e  p r o G r a M M e s

имитейтинг дъ дог – лийдс, 
обединено кралство*

хотел Матусал
текст и режисура Пийт Брукс, 
андрю Куик

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли

драматичен театър – варна
Фауст от Й. в. фон гьоте
режисьор лилия абаджиева

малък градски театър "Зад канала"
Дама пика по а. с. Пушкин
постановка Бина харалампиева

малък градски театър "Зад канала"
ритъм и блус
музикален спектакъл на румен Цонев

Паралелна Програма

театър на огъня и сенките – фаертър, 
България
насекомото (огнено улично шоу)
хореография розалия митрова

subhuman theatre – софия, България
табула раза
пърформанс-инсталация 
венелин Шурелов

разговори с Йосиф сърчаджиев по по-
вод 60 годишния юбилей на актьора 
представя Камелия николова

* гостува и в софия в рамките на програма 
   "световен театър в софия".

театър "Кредо"
шинел по н. в. гогол
oпектакъл на васил василев – Зуека 
и нина димитрова

международна Програма

маша Колар и Зоран маркович – 
Загреб, хърватска
boneT 
идея и хореография маша Колар, Зоран 
маркович и лео мужич
� програма ШоуКеЙс

театър "андрей муресану" – сфънту 
георге, румъния
Лучия се пързаля по леда 
от лаура синтия Черниаускайте
режисьор раду африм
� програма ШоуКеЙс

айрин ерсоз – истанбул, турция
къщата на имената
текст, режисура и изпълнение 
айрин ерсоз
� програма ШоуКеЙс

сосиетас рафаело санцио – Чезена, 
италия*
хей, момиче! 
спектакъл на ромео Кастелучи

Компания "мют" – Копенхаген, дания*
Да стигнеш пода с глава
по идеи на Каспер равнхой, 
джейкъб стейдж

ашкал алван, Кристин том / 
хоумуъркс ii – Бейрут, ливан 
В търсене на изчезналия служител
автор и режисьор раби мруе

Компания "дрифт" – Цюрих, 
Швейцария*
Черен Петър
/не-концерт/
спектакъл на масимо Бертинели, 
франсоа жендр, Петер Шелинг 

"норд-ост", младежки театър – софияNord-Ost, youth theatre – sofia
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WorKshops/ stUDent proDUctions

theatre Department of towson University, 
Maryland
natasha’s dream
by yaroslava pulinovich
directed by stephen nunns 

student theatre at natfa 
The maids 
after Jean Genet
directed by peter Denchev

new Bulgarian University
The king and the plumber
satiric opera-buff
libretto by Georgi ivchev, Georgi hristov, 
ljubomir peevski
directed by rumen tsonev

2011
BUlGarian selection

—
play by instinct
selector: asen terziev

play cannot be denied. you can deny, if you 
like, nearly all abstraction: justice, beauty, 
truth, goodness, mind, God. you can deny seri-
ousness, but not play. those words by Johan 
huizinga, taken from his study of the play-ele-
ments in human culture "homo ludens", will
serve as compass for the selection of the 
productions for the basic festival module: 
selected Bulgarian performances of interna-
tional theatre festival Varna Summer 2011. in 
the complex contemporary situation, where all 
social processes have been gathered under 
the denominator "crisis", to make a reminder 
to that, which is undeniable in theatre, which is 
theatre’s "basic instinct", is very necessary. in 
fact the alternative title of that motto would be 
the refusal to have any motto at all, or to use 
three dots, or the title "Without title". Because 
in its ideal shape the chosen productions must 
so effectively speak for themselves, that the 

rhythm & blues (a theatre concert)
by rumen tsonev 
staging rumen tsonev 

parallel proGraMMe

shade and fire theatre – fireter, Bulgaria
The Insect
street fire show
choreography rozalija Mitrova

subhuman theatre – Bulgaria
Tabula rasa
performative installation 
by venelin shurelov

conversation with Yosif sarchadzhiev
on the occasion of the actor’s
60th anniversary
moderated by Kamelia nikolova 

concerts

varna chamber orhestra
Jazz concert 
conductor: Gancho Ganchev

concert by veselin Koychev, ivan lechev, 
tsvetan nedyalkov

eXhiBitions

the stage Designers' Guild with UBa
Theatrical costume Outside the Theatre
photo exhibition of costumes 

Bulgarian national television
Impossible portraits – 21 chapters from 
umno selo’s History
presentation of a book written by antoane-
ta Bachurova with interviews from the doc-
umentary series "Umno selo" produced 
by Bulgarian national television. the book 
is presented by Georgi toshev

t h e  p r o G r a M M e s

2011
основна Програма: БългарсКа 
селеКЦиЯ

—
игра по инстинкт
селекционер: асен терзиев 

"играта не може да се отрече. Човек 
може да отрече почти всичко абстракт-
но: правдата, красотата, истината, 
доброто, духа, бог. Човек може да отрече 
сериозността, но не и играта". тази мисъл 
на Йохан хьойзинха, от неговото изслед-
ване върху игровите елементи на човеш-
ката култура "homo ludens" ще послужи 
за компас в селекцията за основния модул 
селекционирани български спектакли на 
мтф "варненско лято" 2011. в сложната 
съвременна ситуация, когато всички об-
ществени процеси са събрани под общия 
знаменател на думата "криза", едно при-
помняне на неотрицаемото във фено-
мена "театър", на онова, което е негов 
базисен инстинкт, е особено необходимо. 
всъщност, алтернативният вариант 
на това мото би бил отказът от всякак-
во мото, многоточието или заглавието 
"Без заглавие", защото в идеалния си вид 
избраните спектакли трябва толкова 
красноречиво да говорят сами за себе си, 
че причината за тяхното събиране заедно 
да бъде единствено традиционният фор-
мат "фестивал", позволяващ ефективно 
да се изтъкне художествено качество и 
високо постижение…       

 
младежки театър – софия
карнавал.com oт жорди галсеран
режисьор василена радева

театрална работилница "сфумато" 
зимна приказка от уилям Шекспир
адаптация и постановка 
маргарита младенова

драматичен театър – Пловдив
Продуцентска къща "артишок"
български разкази по ангел Каралийчев, 
народни приказки и предания
моноспектакъл на мариус Куркински

КонЦерти

варненски камерен оркестър 
Джаз концерт диригент ганчо ганчев

акустично трио 3000
Концерт на веселин Койчев, 
иван лечев, Цветан недялков

иЗложБи и ПреЗентаЦии

гилдия на сценографите към саБ
театралният костюм извън театъра
фотографска изложба

Българската национална телевизия
невъзможни портрети – 21 глави от 
историята на "умно село"
представяне на книга на антоанета 
Бачурова с интервюта от предава-
нето "умно село". Книгата представя 
георги тошев. 

студентсКи сПеКтаКли

театрална работилница "сфумато" 
ателие хамлет
водещи: проф. маргарита младенова 
и проф. иван добчев

театрален департамент към универ-
ситета в таусън – мериленд, саЩ
сънят на наташа от Ярослава Пулинович 
режисьор стивън нънс 

учебен театър – натфиЗ 
слугините 
по жан жьоне
превод, сценична адаптация 
и режисура Петър денчев

нов български университет
Цар и водопроводчик
сатирична буфо-опера
либрето георги ивчев, георги христов, 
любомир Пеевски
постановка проф. румен Цонев
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international selection  

post theater [new york / berlin / tokyo]
express Fight club

Billy cowie – london, UK
stereoscopic Trilogy 
3D video installations

andreas .muk. haider – vienna, austria 
skia single person project realisation 
by andreas .muk. haider

volksbühne am rosa luxemburg platz – 
Berlin, Germany
consider the Lobster 
by David foster Wallace   
directed by ivan panteleev

Kitt Johnson X-act – copenhagen, 
Denmark
rankefod choreography/dance Kitt Johnson

compagnie o Ultimo Momento – france /
portugal
contigo a show by Joao paulo Dos santos 
and rui horta

"i. l. caragiale" national  theatre – 
Bucharest, romania 
The avalanche by tuncer cucenoglu
directed by radu afrim

theatre de la place – liege, Belgium
Life is a dream 
by pedro calderon de la Barca*

directed by Galin stoev

shoWcase proGraMMe

subhuman theatre
man ex machina
project by venelin shurelov

Goethe institut Bulgarien 
Brain store project – sofia
deufert&plischke – Berlin
+–359 Topology installation 

* also on the bill of World theatre in sofia programme

only reason for their gathering together to be 
nothing more than the traditional "festival"
format, which allows for high artistic quality 
and achievement to come to the front…

youth theatre – sofia
carnaval.com by Jordi Galceran 
directed by vasilen a radeva

theatre laboratory "sfumato" 
The Winter’s Tale 
by William shakespeare
adaptation and staging 
Margarita Mladenova 

Drama theatre – plovdiv
"artishock" producing house
bulgarian short stories 
after angel Karaliichev, 
folk stories and legends
one man show of Marius Kurkinski

theatre 199 
The Open couple 
by Dario fo and franca rame
directed by Marius Kurkinski 

small city theatre "off the channel" 
under control 
by frederic sonntag
directed by Mladen alexiev

theatre "sofia"
Turmoil by yordan radichkov
directed by Boian ivanov

"Български разкази", дт – Пловдив / артишок Bulgarian Short Stories, Dt – plovdiv / artishock 

t h e  p r o G r a M M e s

Кит джонсън X-act – Копенхаген, дания
rankefod (ракообразно)
хореография и изпълнение 
Кит джонсън

Компания "о ултимо моменто" – 
франция/ Португалия
с теб спектакъл на 
жоао Пауло дос сантос 
и руй орта

национален театър – Букурещ, 
румъния
Лавината от тунджер джюдженоглу
режисьор раду африм

театр де ла Плас – лиеж, Белгия* 
Животът е сън 
от Педро Калдерон де ла Барка
постановка галин стоев

Програма "ШоуКеЙс"

subhuman theatre
man ex machina
проект на венелин Шурелов

гьоте институт – България
Брейн стор Проджект – софия
deufert&plischke – Берлин
+–359 топология 
инсталация

н2о филм 
Първа любов 
по самюъл Бекет
режисьор нина Боянова

ида даниел, сдружение за съвременно 
алтернативно изкуство и култура 
По действителен случай, 
театрална работилница "сфумато" 
Мъртвата Дагмар или малката кибри-
топродавачка
от ghostdog
режисьор ида даниел

* гостува и в софия в рамките на програма 
"световен театър в софия".

театър 199 
отворена брачна двойка 
от дарио фо и франка раме 
режисьор мариус Куркински

малък градски театър "Зад канала" 
Под контрол 
от фредерик Зонтаг
режисьор младен алексиев

театър "софия"
суматоха от Йордан радичков
режисьор Боян иванов

международна селеКЦиЯ

Пост театър 
(ню Йорк / Берлин / токио)
"боен клуб" експрес

Били Кауи – лондон, великобритания 
стереоскопична трилогия
3D видео инсталации

андреас. мук. хайдер – виена, австрия
сенки /дигитална инсталация/
индивидуален проект на 
андреас .мук. хайдер

театър фолксбюне ам роза-люксембург-
Плац – Берлин, германия
относно омара 
от дейвид фостър уолъс    
режисьор иван Пантелеев 

"сенки", андреас.мук.хайдер (австрия)Skia, andreas.muk.haider (austria)
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Drama theatre "sava ognyanov" – ruse 
Three sisters by a. p. chekhov
staging armen Dzhigarhanyan
directed by yurij Klepikov

 "vuzrazhdane"  theatre
‘allo ‘allo! by David croft and Jeremy lloyd
directed by robert yanakiev 

theatre "sofia" 
The shape Of Things by neil labute
directed by Martin Kiselov

perforMances of the host–theatres 

state puppet theatre – varna
allegro vivace or When the puppets dance
а performance by vera stoykova, Diana 
tsolevska, Galin Ginev, stoyan stoyanov

state puppet theatre – varna
Outlook of a stump
directed by tedy Moskov 

state puppet theatre – varna
bollywood a performance by Boian ivanov 
and tatyana sokolova
directed by Boian ivanov 

theatre and Music producing center – 
varna
Drama theatre – varna
bremen
musical by aleksandar vladigerov based 
on the story by the Brothers Grim
directed by stoyan radev Ge. K.

theatre and Music producing 
centre – varna
varna state opera 
The damnation of Faust
opera oratorio by hector Berlioz
guest conductor amaury du closel 

parallel proGraMMe: 
stUDent perforMances

student theatre – natfa 
betrayal by harold pinter
stage adaptation and direction 
Dimana i. peycheva

н2о filM
First Love 
by samuel Beckett 
directed by nina Boyanova

ida Daniel, Based оn actual events 
organization
theatre laboratory "sfumato" 
dagmar the dead or the Little match girl 
by ghostdog
directed by ida Daniel

Écorché
dance performance by Miroslav Jordanov 
and valeri Milenkov

Derida Dance center 
Hack
dance installation
director and choreographer 
Zhivko Zhelyazkov

Based on actual events organization for 
contemporary alternative art and culture 
nocturne – From dust to brilliance
by svetozar Georgiev, 
irina Docheva-Goleva, ognian Golev
directed by irina Docheva-Goleva

specially inviteD perforMances

theatre "Bulgarian army" 
as You Like it 
by William shakespeare 
stage version and staging 
Krasimir spasov

"лавината", нт "Й. л. Караджале" (румъния) The Avalanche, nt "J. l. caragiale" (romania)

t h e  p r o G r a M M e s

държавен куклен театър – варна
Възгледите на един пън
постановка теди москов

държавен куклен театър – варна
боливуд
авторски спектакъл на Боян иванов и 
татяна соколова
постановка Боян иванов

театрално-музикален продуцентски 
център – варна
драматичен театър – варна
бремен
по мюзикъла "веселите градски музи-
канти" от александър владигеров 
режисьор стоян радев ге. К.

театрално-музикален продуцентски 
център – варна
държавна опера – варна
Проклятието на Фауст
опера оратория от ектор Берлиоз
гост диригент амори дьо Клозел 

Écorché
танцов спектакъл на мирослав 
Йорданов и валери миленков

дерида денс Център 
Hack (танц-инсталация)
режисьор и хореограф 
живко желязков

сдружение за съвременно алтерна-
тивно изкуство и култура "По дейст-
вителен случай" 
ноктюрно – от прахта до сиянието
от светозар георгиев, ирина дочева-
голева, огнян голев
режисьор ирина дочева-голева

сПеЦиално ПоКанени сПеКтаКли 

театър "Българска армия" 
както ви харесва 
от уилям Шекспир   
сценичен вариант и постановка 
Красимир спасов 

драматичен театър – русе
три сестри 
от а. П. Чехов
постановка армен джигарханян 
режисьор юрий Клепиков

театър "възраждане" 
ало, ало 
от дейвид Крофт 
и джеръми лойд
режисьор роберт Янакиев

театър "софия" 
Формата на нещата
превод, постановка и музикална среда 
мартин Киселов

сПеКтаКли на театрите – домаКини 

държавен куклен театър – варна
алегро Виваче или когато куклите 
танцуват
авторски спектакъл на 
вера стойкова, диана Цолевска, 
галин гинев, стоян стоянов

"ракообразно", Кит джонсън X-act (дания)Rankefod, Kitt Johnson (Denmark)

П р о г ра м и т е
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paralell proGraMMe: filMs

Forward motion 
project of British council and 
south east Dance – United Kingdom
screen dance works

neue road Movies
eurowide film production
pina (Germany / france, 2011)
directed by Wim Wenders
Bulgarian distribution: art fest

2012
BUlGarian selection 

 —
Zoom
selector: veneta Doycheva

theatre is a powerful magnifying glass that 
has the power to focus attention on the big is-
sues experienced by the society. in 2012, inter-
national theatre festival Varna Summer pres-
ents its 20th edition and will continue to pursue 
its ambition to be a meeting place for ideas. 
our satisfaction with the long way we have 
come over the years binds us to think for the 
prospects of the future. in our programme of 
Bulgarian performances we stress on the the-
atre that defends causes and asks questions. 
theatre’s causes are in the field of aesthetic 
innovation and untrodden paths, theatre’s 
causes are in its commitment to the anxiet-
ies of present-day world, theatre’s causes are 
in the energy of youth, theatre’s causes are 
in the platform of open conversation with the 
audience, theatre’s causes are in the space 
of focusing on the eternal questions. We will 
look for engaged theatre that has the nerve, 
passion, capacity to provoke. We will present 
to the audience texts, actors, directors, artists 
and musicians in whose pulse beats the the-
atre’s potential to lead engaged discussions. 
We believe play is serious, beautiful and excit-
ing when it does not stop asking.

University theatre – 
new Bulgarian University 
The House of bernarda alba 
by federico Garcia lorca 
directed by vazkresia viharova 

student theatre – natfa 
The Lover 
by harold pinter
directed by Mariya atanasova

paralell proGraMMe: concerts

yildiz ibrahimova (Bulgaria / turkey) 
аnd varna chamber orhestra 
concert 
conductor Gancho Ganchev

small city theatre "off the channel" 
rhythm & blues 2
musical performance by rumen tsonev

Bluba lu records
Dimitar paskalev and Konstantin Katsarski
blubabox
audio-visual and lightening show 
of Bluba lu musical formation 

new Bulgarian University 
song of the clown
a project by Milcho leviev
with the theatrical music 
of pancho vladigerov

Under Controll, sct "off the channel""Под контрол", мгт "Зад канала"

t h e  p r o G r a M M e s

2012
основна Програма: БългарсКа 
селеКЦиЯ

—
Zoom
селекционер: венета дойчева

театърът е мощна лупа, която притежа-
ва силата да концентрира вниманието 
върху големите въпроси, които обще-
ството преживява. международният 
театрален фестивал "варненско лято" 
предлага през 2012 г. своето двадесето 
издание и ще продължава амбицията си да 
бъде място за среща на енергии. удовлет-
ворението от изминатия през годините 
път задължава в мисленето за перспекти-
вата на бъдещето. в програмата от бъл-
гарски спектакли поставяме акцент върху 
онзи театър, който защитава каузи и 
задава въпроси. Каузите на театъра са в 
полето на естетическото новаторство 
и необходените пътища, каузите на теа-
търа са в неговата обвързаност с неспо-
койствата на съвременния свят, каузите 
на театъра са в енергията на младите, 
каузите на театъра са в платформата 
на открития разговор с публиката, каузи-
те на театъра са в територията на съ-
средоточаването върху вечните въпроси. 
Ще търсим ангажирания театър, който 
притежава нерв, страст, провокатив-
ност. Ще срещнем публиката с текстове, 
актьори, режисьори, художници и музикан-
ти, в чийто пулс трепти потенциалът 
на театъра да води ангажирани дискусии. 
вярваме, че играта е сериозна, красива и 
вълнуваща, когато не спира да пита.

народен театър "иван вазов"
рицар на светия дух от Боян Папазов
режисьор маргарита младенова

сатиричен театър – софия
Продуцентска къща "артишок" 
едно малко радио
от мая новоселска, теди москов 
и Борислав стоилов
режисьор теди москов
моноспектакъл на мая новоселска

Паралелна Програма: 
студентсКи сПеКтаКли 

университетски театър – нБу
Домът на бернарда алба 
от федерико гарсия лорка 
режисьор възкресия вихърова

учебен театър – натфиЗ
Измяна от харолд Пинтър
сценична адаптация и режисура  
димана и. Пейчева

учебен театър – натфиЗ 
Любовникът от харолд Пинтър
режисьор мария атанасова

Паралелна Програма: КонЦерти 

Йълдъз ибрахимова 
и варненски камерен оркестър 
с диригент ганчо ганчев
Концерт

нов български университет 
Песента на клоуна
един проект на милчо левиев
с театралната музика на 
Панчо владигеров

малък градски театър "Зад канала" 
ритъм & блус 2
музикален спектакъл на румен Цонев

Блуба лу – димитър Паскалев 
и Константин Кацарски
blubabox kонцерт

Паралелна Програма : филми

Британски съвет и south east Dance – 
обединено кралство
Форуърд Моушън
колекция от танцови филми

neue road Movies
eurowide film production
Пина германия / франция, 2011
документален филм
режисьор вим вендерс
разпостранение за България арт фест

П р о г ра м и т е
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theatre and Music producing 
centre – varna
Drama theatre – varna
richard III
by William shakespeare
staging by plamen Markov

international selection

raimund hoghe – Germany
L'après-midi
a solo for emmanuel eggermont
concept and direction by raimund hoghe

Jonathan Burrows and Matteo fargion – 
United Kingdom / Belgium*
cheap Lecture and the cow piece
lecture-performance by Jonathan Burrows 
and Matteo fargion

academic Drama theatre – saratov, 
russia
The ugly One 
by Marius von Mayenburg
directed by Javor Gardev

Burgtheater – vienna, austria* 
dorian gray
by oscar Wilde
adapted for the Burgtheater 
by Bastian Kraft
directed by Bastian Kraft
with Markus Meyer 

national theatre "M. soresku" – craiova, 
romania
a Tempest
after William shakespeare
directed and adapted by silviu purcârete

intima teater – stockholm, sweden*
miss Julie by august strindberg
directed and performed by 
anna pettersson 

Karbido – Wroclaw, poland* 
The Table 
a music performance conceived, directed 
and performed by Karbido

national theatre "ivan vazov"
knight of the Holy spirit
by Boyan papazov
directed by Margarita Mladenova

youth theatre – sofia
Love and money
By Dennis Kelly 
directed by petar Kaukov

theatre of satire – sofia
"artishock" producing house 
a small radio
script by Maya novoselska, tedi Moskov 
and Borislav stoilov
directed by tedi Moskov
solo performance of Maya novoselska
        
Drama theatre – plovdiv
a doll’s House
by henrik ibsen
directed by Kris sharkov

theatre laboratory "sfumato"
Wittenberg revisited 
text by Georgi tenev and ivan Dobchev
directed by ivan Dobchev

organization for alternative art 
and culture "36 Monkeys"
p.O. box unabomber written by 
Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova
directed by Gergana Dimitrova 

theatre "sofia" 
Intrigue and Love 
by friedrich schiller
staging by stayko Murdzhev

Cheap Lecture and The Cow Piece, Jonathan Burrows, Matteo fargion (UK / Belgium)

"лекция за пет пари" и "Пиеса за кравата", джонатан Бъроуз 
и матео фарджион (обед. кралство/ Белгия)

t h e  p r o G r a M M e s

джонатан Бъроуз и матео фарджион –
обединено кралство / Белгия *
Лекция за пет пари и Пиеса за кравата
лекция-пърформанс на джонатан 
Бъроуз и матео фарджион

академичен драматичен театър – 
саратов, русия 
грозният от мариус фон майенбург
режисьор Явор гърдев

Бургтеатър – виена, австрия*
Дориан грей 
от оскар уайлд
сценична версия и режисура 
Бастиан Крафт
участва маркус мейер

национален театър "м. сореску" – 
Крайова, румъния
бурята по уилям Шекспир
адаптация и режисура 
силвиу Пуркарете

театър "интима" – стокхолм, Швеция*
госпожица юлия 
от аугуст стриндберг
режисура и изпълнение 
анна Петершон

Карбидо – вроцлав, Полша *
Масата музикален спектакъл
идея, режисура и изпълнение: 
Карбидо

сателитна прожекция на 
представление на Кралски национален 
театър –лондон, обединено кралство*
Франкенщайн 
от ник диър 
по едноименния роман на мери Шели
режисьор дани Бойл

Програма ШоуКеЙс 

театър 199
Приятнострашно от Яна Борисова
режисьор галин стоев

виолета витанова / венелин Шурелов
Zoom In пърформанс – инсталация

драматичен театър – Пловдив
куклен дом 
от хенрик ибсен
режисьор Крис Шарков

театрална работилница "сфумато"
завръщане във Витенберг 
от георги тенев и иван добчев
режисьор иван добчев

организация за съвременно 
алтернативно изкуство и култура 
"36 маймуни"
Праехидно от Здрава Каменова 
и гергана димитрова
режисьор гергана димитрова

театър "софия"
коварство и любов 
от фридрих Шилер
режисьор стайко мурджев

младежки театър – софия
Любов и пари 
от денис Кели
режисьор Петър Кауков

драматичен театър – варна
ричард III от уилям Шекспир
режисьор Пламен марков

международна селеКЦиЯ

раймунд хог – германия * 
един следобед 
соло за емануел егермонт 
концепция и хореография раймунд хог

"едно малко радио", сатиричен театър / артишокA Small Radio, theatre of satire / artishock
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parallel proGraMMe

marina abramovic. The artist is present 
documentary movie 
directed by Matthew akers
presented in cooperation with 
so independent! film festival

state puppet theatre – varna
Island of the songs
musical by Boris Karadimchev 
and Matey stoyanov
staging v. vasileva

puppet theatre – sliven
The Love for Three Oranges 
after carlo Gozzi
directed by Biserka Kolevska

Drama theatre – sliven
sickness of Youth
by ferdinand Bruckner
directed by prof. plamen Markov

University theatre – nBU
The brave dog
directed by svetoslav nikolov, 
Milena stanoyevich

student theatre – natfa
dead souls by Mikhail Bulgakov 
after n. v. Gogol
directed by tea sugareva

International Theatre Festival 
varna summer and the usual suspects 
anniversary concert

acoustic beatles project
anniversary concert

Jp3
It's a dream
a concert

shoWcase proGraMMe

theatre 199
pleasantlyscary 
by yana Borissova
directed by Galin stoev

theatre laboratory "sfumato"
The dance оf death 
by august strindberg
аdapted and directed by 
Margarita Mladenova

credo theatre
The Overcoat after n. v. Gogol 
idea, script, stage version and set design 
nina Dimitrova, vasil vasilev – Zuek, 
svetlozar Gagov

violeta vitanova / venelin shurelov   
Zoom In performance-installation 

theatre 199
The pillowman by Martin McDonagh
directed by Javor Gardev

Martin penev / stanislav Genadiev
cadaver
idea, visuals, hardwear, softwear 
Martin penev
choreography and performance 
stanislav Genadiev

University theatre and theatre 
Department – new Bulgarian University
customs after ivan hadzhiyski
directed by vazkresia viharova

"Бит", нБу Customs, nBU

t h e  p r o G r a M M e s

драматичен театър – сливен
заболяването "Младост"
от фердинанд Брукнер
режисьор проф. Пламен марков

университетски театър – 
нов български университет
храброто куче 
режисьор светослав николов, 
Mилена станойевич

учебен театър – натфиЗ 
Мъртви души от михаил Булгаков
по н. в. гогол
режисьор тея сугарева

Международен театрален фестивал 
"Варненско лято"и 
обичайните заподозрени
юбилеен концерт 

акустик бийтълс проджект
kонцерт

Jp3 
It’s a dream
концерт 

мартин  Пенев / станислав генадиев 
cadaver
интерактивен танцов пърформанс
идея, визия, хардуер, софтуер 
мартин Пенев
хореография и изпълнение 
станислав генадиев

театър "Кредо"
шинел спектакъл на нина димитрова 
и васил василев – Зуек

театрална работилница "сфумато"
Мъртвешки танц 
от аугуст стриндберг
режисьор маргарита младенова

театър 199
Пухеният 
от мартин макдона
режисьор Явор гърдев 

театър на голия охлюв – 
нов български университет
бит по иван хаджийски
режисьор възкресия вихърова

Паралелна Програма

Марина абрамович. 
артистът присъства 
документален филм за 
марина абрамович
режисьор матьо ейкърс
представен съвместно с филмовия 
фестивал so independent

Куклен театър – варна
островът на песните
мюзикъл от Борис Карадимчев 
и матей стоянов
режисьор в. василева

Куклен театър – сливен
Любовта към трите портокала 
по Карло гоци
режисьор Бисерка Колевска

Куклен театър – варна
9 и нещо авторско представление 
на Боян иванов и татяна соколова

П р о г ра м и т е


