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new Bulgarian University 
Bulgarian theatre association 
Workshop: new Techniques of movement: 
Feldenkreis
trainers: Kristoph Berger (switzerland), 
Vazkrassia Viharova (Bulgaria)
� itf Varna Summer 1998

Bulgarian theatre association
UBU theatre Magazine – france
literary newspaper – Bulgaria
International theoretical discussion: 
drama, Theatre, media
� itf Varna Summer 1998

Bulgarian theatre association
theatre laboratory "sfumato"
atelier: dream аs аn ecstatic model оf Living
atelier: The Technique оf the dream Hunters
led by Margarita Mladenova 
and Ivan Dobchev 
� itf Varna Summer 1999 
� itf Varna Summer 2000

Bulgarian theatre association
"Den Gri – X" foundation 
"bodies beyond everyday Life" programme
seminar: Theatre networks – models of es-
tablishing and development of research In-
stitutes and projects in the Field of Theatre
presentation of Dutch theatre institute, 
les transfelsal, Grief theatre, Mapa – 
Moving academy for performing arts, 
the netherlands.
Working demonstration: "natura morta" – 
rob list, the netherlands 
Workshop: space dramaturgy – Techniques 
of composing a performance
trainer: Rob List, the netherlands
Workshop: mime techniques
trainer: Gerasim Dishliev, france
the programпе is supported by soros 
center for the arts, sofia
� itf Varna Summer 1999

Bulgarian theatre association
Bulgarian center of oistat
Union of the Bulgarian actors
conference: The Festival and the Town – 

Guild of the theatrologists and playwrights
with the Union of Bulgarian actors
Theoretical discussion: bulgarian Theatre 
at the end of the century – directors’ Inter-
pretations and critical reflections
Moderated by Vasil Stefanov 
� itf Varna Summer 1996

Bulgarian theatre association 
International meeting: Theatre Festivals 
in the context of changing europe 
supported by the "Kaleidoscope" 
eU programme
� itf Varna Summer 1996 
� itf Varna Summer 1997

Union of Bulgarian actors
Bulgarian national centre of oistat
Union of Bulgarian artists
OIsTaT education commission meeting
General exhibition: stage Design
еxhibition of projects by students 
in stage Design supported by soros 
centre for the arts
� itf Varna Summer 1997

Bulgarian theatre association
varna Municipality
summer scientific meetings
scientific conference: Theatre as a 
phenomenon in european History
Moderated by Dimitar Ovcharov
� itf Varna Summer 1997

Bulgarian theatre association
royal court theatre – london, UK
Workshop: Young playwrights
led by: Elyse Dodjson (associated director 
of royal court theatre), Mary Peat (direc-
tor), Sarah Cane (playwright)
Workshop: drama and stage – new Forms 
of Interaction
led by: Martin Crimp (playwright) and Ka-
tie Mitchel (director) 
the project is realized with the support 
of national centre of theatre and British 
council – Bulgaria
� itf Varna Summer 1998
� itf Varna Summer 2000
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гилдия на театроведите 
и драматурзите към саБ
теоретична дискусия: българският 
театър в края на века – режисьорски 
интерпретации и критически 
рефлексии
водещ: Васил Стефанов
� мтф "варненско лято" 1996

Българска асоциация за театър
Международна среща: 
театралните фестивали в 
контекста на променяща се европа               
с подкрепата на Програма 
"Калейдоскоп" на ес 
� мтф "варненско лято" 1996
� мтф "варненско лято" 1997

съюз на артистите в България
Български национален център на оистат 
съюз на българските художници
световна среща на комисията по обра-
зованието по сценография към оИстат           
обща изложба "сценография"     
изложба на студенти 
по сценография 
със съдействието на Център 
за изкуства – сорос 
� мтф "варненско лято" 1997

община варна
Българска асоциация за театър
Летни научни срещи
научна конференция: театърът 
като феномен в културната история 
на европа
водещ: Димитър Овчаров
� мтф "варненско лято" 1997

Българска асоциация за театър
роял Корт тиътър – лондон, 
обединено кралство
Уъркшоп: Млади драматурзи
водещи: Елиз Додсън (асоцииран дирек-
тор на роял Корт тиътър), Мери Пийт 
(режисьор), Сара Кейн (драматург)
Уъркшоп: Драма и сцена – нови 
форми на взаимодействие 
водещи: Мартин Кримп (драматург) 

и Кати Мичъл (режисьор) 
Проектът е реализиран с подкрепата 
на национален център за театър и 
Британски съвет – България
� мтф "варненско лято" 1998
� мтф "варненско лято" 2000

нов български университет
Българска асоциация за театър
Уъркшоп: нови техники на 
движението: Фелденкрайс
водещи: Кристоф Бергер(Швейцария) 
Възкресия Вихърова (България) 
� мтф "варненско лято" 1998

Българска асоциация за театър
сп. UBU – франция
в-к "литературен вестник" – България
Международна теоретична дискусия: 
Драма, театър, медии 
� мтф "варненско лято" 1998

Българска асоциация за театър                                                                                                      
театрална работилтица "сфумато"
ателие: сънят като екстатичен 
модел на живеенето
ателие: Tехника на ловците на сънища
водещи: Маргарита Младенова, 
Иван Добчев 
� мтф "варненско лято" 1999
� мтф "варненско лято" 2000

Българска асоциация за театър                                                                                                       
фондация "ден гри-х"
Програма "тела извън ежедневието"
семинар: театрални мрежи – модели 
на установяване и развитие на изсле-
дователски институции и проекти в 
областта на театъра
с представяне на холандски театра-
лен институт, les transfelsal, театър 
"грийф", Mapa – Пътуваща академия в 
изпълнителските изкуства, холандия
работна демонстрация: натура морта – 
роб лист (холандия)
работно ателие: Пространствена дра-
матургия – техники на композиране на 
представление   
водещ: Роб Лист (холандия)
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new Bulgarian University
Bulgarian theatre association                                                                                                
Workshop: performer – space – spectator
trainer: Barry Edwards – optic theater 
and Brunel Universiry (UK)
� itf Varna Summer 2000

326; theatre "Bulgarian army";
les solitaires intempestifs association; 
affa; institute français – sofia
Work-in-progress demonstration: 
spaghetti’s club by Jean-Luc Therminarias 
� itf Varna Summer 2000

International Theoretical discussion: 
Theatre of margines
Moderated by Bogdan Bogdanov
� itf Varna Summer 2000 

modernism in bulgarian Literature 
With the participation of students in theatre
lecturers Boyko Penchev, 
Georgi Gospodinov
� itf Varna Summer 2001

Bulgarian theatre association
association of the theatre Managers
educational module for theatre managers:
Theory and practice of marketing – part I
lecturer: Dick Hendriks (the netherlands)
supported by Matra programme, the 
netherlands and national theatre centre
� itf Varna Summer 2001

Bulgarian theatre association
new Bulgarian University
тheoretical conference: 
ritual – Theatre – ritual
Moderated by Nikolay Iordanov

Text adaptation for Theatre 
Meeting with Jean-Claude Carriere 
(france)
� itf Varna Summer 2001

Theatre and Town – Towards a new attitude 
supported by the "phare" programme 
and the "Kaleidoscope" programme of eU
� itf Varna Summer 1999

Bulgarian theatre association
"concepts – Bulgaria" foundation
"antrakt" association
discussion: Theatre practice at the 
end of the 90’s
� itf Varna Summer 1999 

Bulgarian theatre association
national theatre centre
association of theatre Managers
seminar: Festivals and routes
� itf Varna Summer 1999

new Bulgarian University
Bulgarian theatre association
Workshop: bodies and Time (phonopticaforma)
trainers: Vazkresia Viharova (director) 
and Zarko Uzunov (architect)
� itf Varna Summer 2000 

new Bulgarian University
Bulgarian theatre association                                                                                                
Workshop: body Training for 
contemporary performers
trainers: Anna Fenemore (Manchester 
Metropolitan University – Department 
"contemporary arts"), Andrzej Sadowski 
(Mandala theater – poland)
� itf Varna Summer 2000  

"хотел "матусал"", имитейтинг дъ дог (обед. кралство) Hotel Methuselah, imitating the Dog (UK)
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нов български университет
Българска асоциация за театър
Уъркшоп: Физически тренинг за актьори
водещ: Анна Фенемор (университет 
манчестър метрополитън – департа-
мент "съвременни изкуства"), 
Андржей Садовски 
(театър "мандала"– Полша)
� мтф "варненско лято" 2000

Българска асоциация за театър
нов български университет
Уъркшоп: актьор – пространство – 
зрител
водещ: Бари Едуардс – оптик 
театър и Брюнел юнивърсити 
(обединено кралство)
� мтф "варненско лято" 2000 

326; театър "Българска армия";  асоци-
ация les solitaires intempestifs; afаa; 
френски културен институт
работна демонстрация: spaghetti’s club
от жан-люк терминариас 
� мтф "варненско лято" 2000

Международна теоретична дискусия: 
театърът на границите
водещ: Богдан Богданов
� мтф "варненско лято" 2000

mодернизмът в българската 
литература 
лектори: Бойко Пенчев, 
Георги Господинов
� мтф "варненско лято" 2001

Българска асоциация за театър
сдружение на театралните 
директори
образователен модул за театрални 
мениджъри: теория и практика на 
маркетинга – I част
лектор: Дик Хендрикс (холандия) 
със съдействието на програма 
матра, холандия и национален 
център за театър 
� мтф "варненско лято" 2001

работно ателие: Мим техники 
водещ Герасим Дишлиев (франция)
Програмата се реализира със съдей-
ствието на Център за изкуства – 
сорос, софия
� мтф "варненско лято" 2000

Българска асоциация за театър                                                                                             
Български център на оистат
конференция: Фестивалът и градът
театърът и градът – едно ново 
отношение
с подкрепата на Програма "фар" 
и Програма "Калейдоскоп" към ес
� мтф "варненско лято" 1999

Българска асоциация за театър
фондация "Концепции – България"
сдружение "антракт"
Дискусия: театралната практика в 
края на 90-те
� мтф "варненско лято" 1999

Българска асоциация за театър
национален център за театър
сдружение на театралните директори
семинар: Фестивали и маршрути
� мтф "варненско лято" 1999

нов български университет 
Българска асоциация за театър
Уъркшоп: тела и време 
(Фоноптикаформа)
водещи: Възкресия Вихърова (режисьор) 
и Зарко Узунов (архитект)
� мтф "варненско лято" 2000

rehearsal. Hamlet, ciа Dos atores (Brazil) "репетиция. хамлет", Комп. дос аторес (Бразилия)
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British council – Bulgaria
itf Varna Summer
Working meeting: Writing for the space – 
visualizing the play
led by Gabriel Gbadamosi (UK)
� itf Varna Summer 2005

european atelier for translation; 
itf Varna Summer
contemporary european drama 
and its Translation 
Meeting: the theatre of novarina
round table discussion: contemporary 
drama in european Theatre. 
The role and the challenges of the 
Translation for Theatre
special guest: Valère Novarina
� itf Varna Summer 2006

new Bulgarian University 
itf Varna Summer
practical seminar: Light and sound score 
in performance
led by Zarko Uzunov, Biliana Georgieva
� itf Varna Summer 2006

Bulgarian theatre association
international association of theatre critics
Theoretical conference:
Theatre in regions/situations of conflicts
Moderated by Kamelia Nikolova
� itf Varna Summer 2002

independent art network
Independent art network: 
varna summer meeting
third international meeting of 
independent art network of artists 
in the Balkan countries
� itf Varna Summer 2002

Bulgarian theatre association 
new Bulgarian University
Workshop: Theatre and antropology
lecturer: Michel Nebenzahl (france)
� itf Varna Summer 2003

Workcenter of Jerzy Grotowksi 
and thomas richards – pontedera (italy)
new Bulgarian University 
itf Varna Summer
project: Tracing roads across
open conference 
Moderated by Thomas Richards and 
Mario Biagini
� itf Varna Summer 2004

itf Varna Summer
institute of art studies at Bulgarian 
academy of sciences – theatre Department 
conference: 100 Years of the national 
Theatre "Ivan vazov"
� itf Varna Summer 2004

national theatre centre; euro-Bulgarian 
cultural centre; itf Varna Summer
International conference: performing arts 
sector – european Horizons
supported by "communication strategy 
for eU accession of republic of Bulgaria" 
programme 
� itf Varna Summer 2005

театър Квелб (Чехия) Theatre Kvelb (czech republik)
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национален център за театър 
евро-български културен център
мтф "варненско лято"
Международна конференция: сценични-
те изкуства – европейски хоризонти
с подкрепа на Програма "Комуника-
ционна стратегия за присъединяване 
на България към европейския съюз"
� мтф "варненско лято" 2005

Британски съвет – България
мтф "варненско лято"
работна среща: Писане за сцена – 
Визуализиране на текста
водещ: Габриел Гбадамоси, 
(обединено kралство)
� мтф "варненско лято" 2005

европейско ателие по превод  
мтф "варненско лято"
съвременната европейска 
драматургия и нейният превод
театърът на новарина
кръгла маса: съвременната драматургия 
в различните европейски театри. 
ролята и предизвикателствата 
на театралния превод 
специален гост: Валер Новарина
� мтф "варненско лято" 2006 

Българска асоциация за театър
департамент "театър" – нБу
теоретична дискусия: 
ритуал – театър – ритуал
водещ: Николай Йорданов
� мтф "варненско лято" 2001

театралната адаптация на текста 
среща с Жан-Клод Кариер (франция)
� мтф "варненско лято" 2001

Българска асоциация за театър
световна асоциация на театралните 
критици
научна конференция: 
културни мостове – театърът в райони / 
ситуации на конфликти
� мтф "варненско лято" 2002

независима арт мрежа
Лятна среща "Варна"
трета международна среща на мрежа 
на свободни артисти от балканските 
страни.
� мтф "варненско лято" 2002

Българска асоциация за театър
департамент "театър" – нБу
Уъркшоп: театър и антропология
водещ: проф. Мишел Небенцал (франция)
� мтф "варненско лято" 2003

Център на Йежи гротовски и томас 
ричардс – Понтедера, италия
нов български университет
мтф "варненско лято"
Проект: Пресечни пътища 
открита конференция
водещи: Томас Ричардс и Марио 
Биаджини, (италия )
� мтф "варненско лято" 2004

мтф "варненско лято"
сектор "театър" на институт за 
изследване на изкуствата при Бан 
теоретична конференция: 
100 години народен театър "Иван Вазов"
� мтф "варненско лято" 2004

театър на огъня и сенките "фаертър"shade and fire theatre – Fireter

К о н ф е р е н Ц и и ,  с е м и н а р и ,  у ъ р К Ш о П и
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third meeting of students at University of 
illinois at chicago, Bulgarian students and 
theatre professors
lecturers: William Raffeld, Tanera Marshall, 
Yasen Peyankov, Krikor Azaryan, Rumen 
Tsonev, Valentin Tanev
supported by Ministry of culture and 
america for Bulgaria foundation
� itf Varna Summer 2009

institute for art studies at Bulgarian 
academy of sciences 
itf Varna Summer
round table: The global crisis and the arts. 
possible solutions
Moderated by Kamelia Nikolova
supported by the state institute for culture 
with the Minister of foreign affairs 
� itf Varna Summer 2009

Bulgarian theatre association 
seminar: new european standаrds in 
Theatre Technology
special guest: Ivo Kersmaekers
(the netherlands)  
� itf Varna Summer 2009

art office foundation 
round Table: bulgarian culture 
of the regions
supported by the state institute for culture
with the Minister of foreign affairs 
� itf Varna Summer 2010

itf Varna Summer
Theatre beyond the Local stages
Moderated by Kamelia Nikolova, 
Asen Terziev
supported by america for Bulgaria 
foundation and by the state institute for 
culture with the Minister of foreign affairs 
� itf Varna Summer 2010

Bulgarian theatre association 
round Table: The Theatre network in 
bulgaria – perspectives for development
� itf Varna Summer 2010

itf Varna Summer
International conference: 
Theatre – crossing the borders
Moderated by Kamelia Nikolova
� itf Varna Summer 2007

itf Varna Summer
intercult – sweden
International conference: 
Theatre – reinventing the city
seas project
Moderated by Chris Torch – intercult
� itf Varna Summer 2007

Bulgarian theatre association
association of the theatre Managers
theatre, circus and variety show arts
Directorate at the Ministry of culture
discussion: distribution of Theatre projects
seminar: problems of programme budgeting 
� itf Varna Summer 2007

Bulgarian theatre association
Union of Bulgarian actors 
theatre, circus and variety show arts
Directorate at the Ministry of culture
Working meeting: 
collective contracts in Theatre
� itf Varna Summer 2008

University of illinois at chicago – Usa
Union of Bulgarian actors
new Bulgarian University
Open workshop: "a midsummer night’s 
dream" by William shakespeare

"дневникът на един луд", дойчес театер (германия)
Diary of a Madman, Deutsches theater (Germany)
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ситет Чикаго – илинойс и български 
студенти и преподаватели
Преподаватели: Уилиам Рафелд, 
Танера Маршал, Ясен Пеянков, Крикор 
Азарян, Румен Цонев, Валентин Танев
с подкрепата на министерство на 
културата и фондация "америка за 
България"
� мтф "варненско лято" 2009

институт за изследване на 
изкуствата при Бан  
мтф "варненско лято"
кръгла маса: глобалната криза 
и изкуствата. Възможни решения
модератор: Камелия Николова 
с подкрепата на държавен културен 
институт към министъра на 
външните работи
� мтф "варненско лято" 2009

Българска асоциация за театър 
семинар: новите европейски 
стандарти в сценичната техника
специален гост: Иво Керсмаекерс 
(холандия) 
� мтф "варненско лято" 2009

фондация "арт офис"
кръгла маса: българската култура 
на регионите
с подкрепата на държавния културен 
институт към министъра на 
външните работи
� мтф "варненско лято" 2010

департамент "театър" – нБу
мтф "варненско лято"
Практически семинар: светлинна и 
звукова партитура в представлението
водещи: арх. Зарко Узунов 
и Биляна Георгиева
� мтф "варненско лято" 2006 

мтф "варненско лято"
Международна конференция:
театърът: Пресичащ границите
модератор: проф. Камелия Николова
� мтф "варненско лято" 2007 

мтф "варненско лято"
intercult – Швеция
Международна конференция:
театърът: Преоткриващ града
Проект seas
модератор: Крис Торч – intercult 
� мтф "варненско лято" 2007 

Българска асоциация за театър
сдружение на театралните директори
дирекция "театър, цирково и вариетет-
но изкуство" към министерство на 
културата
Дискусия: разпространение на теа-
тралния продукт
семинар: Проблеми на програмното 
бюджетиране 
� мтф "варненско лято" 2007

Българска асоциация за театър
съюз на артистите в България
дирекция "театър, вариететно и цир-
ково изкуство" към министерство на 
културата
работна среща: колективното 
трудово договаряне в театрите
� мтф "варненско лято" 2008

университет Чикаго – илинойс, саЩ
съюз на артистите в България
нов български университет
отворен уъркшоп: "сън в лятна нощ" 
от Уилям шекспир
3-та среща на студенти от универ-

"Песента на маргарита", сенза темпо (испания)Margarita's Song, senza tempo (spain)
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international conference 
What the contemporary Theatre rises 
against?
Moderated by Kamelia Nikolova
� itf Varna Summer 2012

theatre laboratory "sfumato"
studio: Hamlet
Workshop led by Margarita 
Mladenova and Ivan Dobchev
� itf Varna Summer 2010

new Dramaturgies platform
Union of Bulgarian actors
On the ball with Theatre 
supported by america for Bulgaria 
foundation and national culture fund
� itf Varna Summer 2010

itf Varna Summer
round table: Theatre practice in the First 
decade of the XXI century
Moderated by Kamelia Nikolova, Asen 
Terziev, Rumyana Nikolova
� itf Varna Summer 2011

new Bulgarian University
itf Varna Summer
agency for persons with Disabilities
Union of Bulgarian actors 
round table: Forms of Integration Through 
Theatre for people with different abilities 
� itf Varna Summer 2011

Bulgarian theatre association
round table: Theatre coproductions. 
regional planning оf repertoire 
performances
� itf Varna Summer 2011

"животът е сън", театр де ла Плас (Белгия) Life is a Dream, theatre de la place (Belgium)

c o n f e r e n c e s ,  s e M i n a r s ,  W o r K s h o p s

университетски театър – 
нов български университет
мтф "варненско лято"
агенция за хората с увреждания 
към министерство на труда и 
социалните грижи
съюз на артистите в България
кръгла маса: Форми на интеграция на 
хората с различни възможности чрез 
театрално изкуство
� мтф "варненско лято" 2011

Българска асоциация за театър
кръгла маса: съвместни театрални 
продукции. регионално планиране на 
репертоарни заглавия
� мтф "варненско лято" 2011

международна конференция: 
срещу какво се бунтува театърът днес
модератор: Камелия Николова
� мтф "варненско лято" 2012

мтф "варненско лято"
кръгла маса: театърът 
отвъд локалните сцени
модератори: Камелия Николова, 
Асен Терзиев
с подкрепата на фондация "америка 
за България" и държавния културен 
институт към министъра на 
външните работи
� мтф "варненско лято" 2010

Българска асоциация за театър 
кръгла маса: театралната мрежа 
в българия – перспективи за развитие
� мтф "варненско лято" 2010

театрална работилница "сфумато" 
ателие: хамлет
водещи: Маргарита Младенова и 
Иван Добчев
� мтф "варненско лято" 2010

Платформа "нови драматургии"
съюз на артистите в България
В час с театъра 
(театрални семинари за ученици)
с подкрепата на фондация "америка 
за България" и нф "Култура"
� мтф "варненско лято" 2010

мтф "варненско лято"
кръгла маса: театралната практика 
през първото десетилетие на XXI век
модератори: Камелия Николова, 
Асен Терзиев, Румяна Николова
� мтф "варненско лято" 2011

Electra, scot (Japan) "елекра", scot (Япония)
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