За 27-и път Международният театрален
фестивал „„Варненско лято“ очаква своята
среща със зрителите в град Варна. Неговата
програма събира български и международни
артисти и театрали за 11-те фестивални
дни, които по вече установена традиция
отново ще покажат различните пътища и
хоризонти на театралното изкуство днес.

Varna Summer International Theatre Festival
awaits to meet its audience in Varna for 27th
time. Its programme brings together Bulgarian
and international artists and theatre makers for
11 festival days and in the line of an already
established tradition will present the various
trajectories and horizons in the performing
arts today.

Варна – градът домакин на множество културни събития, се радва да посрещне участниците и гостите в този престижен
театрален форум, доказвайки, че е част от
мрежата от фестивални центрове в Европа.

Varna – the host city of many cultural events
– welcomes with joy the festival’s participants
and guests to this prestigious theatre forum,
proving that it is a part of the network of festival centers of Europe.

Добре дошли във фестивална Варна!

Welcome to festival Varna!
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Международният театрален фестивал
„„Варненско лято“ е част от общата рамка
на фестивалите на изкуствата в град Варна. Негов основен организатор е Фондация
„ Виа Фест МТФ Варненско лято“, а неотменните му партньори през всичките години
на неговото съществуване са Министерство на културата, Община Варна и Българска асоциация за театър. За случването му
допринасят и множество институционални, медийни, неправителствени и бизнес
организации, както и сцените-домакини.
Селекционерите Цветана Манева, Николай
Йорданов и Асен Терзиев се стремят да покажат най-доброто от българската сцена
за изминалия сезон, интересни чужди трупи,
гостуващи за пръв път в България, специално поканени спектакли. Наред с тях ще се
случат улични акции, прожекции, конференции, творчески срещи. Фестивалните събития са програмирани в четири модула: „ Българска селекция“, „ Международна селекция“,
програма „ Шоукейс“ и „ Паралелна програма“.
През последните три фестивални издания
вече се обособи и програма „ Интермецо“, която реализираме съвместно с международния
музикален фестивал „ Варненско лято“.
Мотото на фестивала тази година е Преливащи се театрални реалности. То има за
цел да посочи по-скоро принципа на подбор
и съвместяване на 35 фестивални събития
в артистичната програма, като към тях
трябва да се прибавят още и конференции,
творчески срещи, дискусии. Варненският
театрален фестивал има амбицията именно да съвместява и да изгражда мостове
между много и различни представи за театър, за съвременната сцена въобще. Това е
основна цел на всичките му издания досега.
Желаем ви приятно гледане
и вълнуващи театрални срещи!

Varna Summer International Theatre Festival is
part of the overall framework of the art festivals
in the city of Varna. Its main organizer is “Via Fest
ITF Varna Summer“ Foundation and its traditional partners in all the years of its existence are
the Ministry of Culture, the Municipality of Varna
and the Bulgarian Theatre Association. Numerous
institutional, media, non-governmental and business organizations contribute also to its realization as well as the hosting venues.
The selection is made by Tsvetana Maneva,
Nikolay Iordanov and Asen Terziev with the aim
to feature the best of the Bulgarian stage from
the last season, interesting foreign companies
presented for the first time in Bulgaria, special
guest performances. Alongside some street actions, screenings, conferences, creative meetings
take place. All festival events are programmed in
four modules: “Bulgarian Selection“, “International
Selection“, “Showcase“ and “Parallel Programme“.
The “Intermezzo Programme” has already been
established in the last three festival editions
which we jointly implement with the Varna Summer International Music Festival.

Interfusing theatre realities is the motto of the 27th
festival‘s edition. It aims to indicate the principle
of selection and of putting together the 35 festival events. There will be also conferences, creative meetings and discussions around them. The
Varna Summer International Theatre Festival has
the ambition exactly to combine different theatre
perspectives, diverse ideas for the stage and to
create bridges between them. This has been the
main intention of all of its editions so far.
We wish you pleasant
and exciting theatre encounters!
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A N AT TE M PT
A T F LY I N G

“IVAN VAZOV”
NATIONAL THEATRE

By Yordan Radichkov
Directed by Stoyan Radev
Stage design Venelin Shurelov
Costume design Elitsa Georgieva
Music Teodosiy Spasov

Cast Blagovest Blagoev, Valentin Tanev, Valeri
Yordanov, Georgi Mamalev, Darin Angelov,
Deyan Angelov, Zafir Radzhab, Yosif Shamli,
Marin Yanev, Maria Kavardzhikova, Nikolay
Urumov, Pavlin Petrunov, Hristo Petkov

Everything in this comical and dramatic story begins with a wandering balloon that broke
free from the World War II fronts. It suddenly
appears above the rural Avramovi hamlets. The
event leads to several groups being formed
to go after the balloon. The chasers are more
than vivid: some typical characters who look like
outlined mindsets of local heroes coming out of
the imagination of Yordan Radichkov whose 90th
anniversary is celebrated this year. His magic
world combines folklore motives and parables
with contemporary topics. “An Attempt at Flying”

sounds like a local and a universal story of how
and why we create myths out of real-life events
which add some other meaning to the routine
life disintegrating into the mundane.
Director Stoyan Radev discovers a form of existence, realistic and metaphorical at the same time,
of Radichkov’s characters between the daily grind
and the imaginary, between the boundaries of reality and the need of a dream that surmounts it.
The bizarre characters are impersonated by some
emblematic actors from the National Theatre who
lend them characteristic peculiarity.

Ikar 2019 Award for technical accomplishment
Askeer 2019 Award nomination for best set design and
best actor in a supporting role (Valeri Yordanov)

1 юни 19:30 – 21:30
2 юни 19:30 - 21:15
Драматичен театър
Основна сцена

НАРОДЕН ТЕАТЪР
„ ИВАН ВАЗОВ“
ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ

участват Благовест Благоев, Валентин
Танев, Валери Йорданов, Георги Мамалев, Дарин Ангелов, Деян Ангелов, Зафир
Раджаб, Йосиф Шамли, Марин Янев, Мария
Каварджикова, Николай Урумов, Павлин
Петрунов, Христо Петков

от Йордан Радичков
режисура Стоян Радев
сценография Венелин Шурелов
костюми Елица Георгиева
музика Теодосий Спасов

Всичко в тази комично-драматична
история започва с един скитащ балон,
откъснал се от фронтовете на Втората световна война. Той се появява
изневиделица над селските Аврамови
махали. Това събитие води до сформирането на няколко групи герои, които
тръгват след балона. Образите на
преследвачите са повече от колоритни – характерни персонажи, които
изглеждат като щрихирани манталитети на местни герои. Те излизат от
фантазията на Йордан Радичков, чийто 90-годишен юбилей отбелязваме
тази година. Неговият магичен свят
съчетава фолклорни мотиви и притчи
със съвременни теми.

Contacts I Контакти
“Ivan Vazov” National Theatre
5 Dyakon Ignatiy Str.
Sofia 1000, Bulgaria
info@nationaltheatre.bg
nationaltheatre.bg

В постановката на Стоян Радев „„Опит за
летене“ прозвучава като локална и универсална история за това как и защо от реални събития започваме да създаваме митове, които да придават някакъв друг смисъл
на рутинния и разпадащ се в ежедневието
живот. Той открива едновременно реалистичен и метафоричен образ на съществуване на Радичковите персонажи между
бита и въображаемото, между границите
на реалността и нуждата от някаква надмогваща я мечта. В ролите на чудатите
герои влизат знакови за различни поколения
актьори от Народния театър, които им
придават ярка характерност.

Награда „‚Икар“ 2019 за
майсторско техническо осъществяване
Номинация за ‚„Аскеер“ 2019 за сценография
и за поддържаща мъжка роля (Валери Йорданов)
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1 June 19:30 – 21:30
2 June 19:30 – 21:15
Drama Theatre
Main Stage

2 юни 18:00 – 19:15
Куклен театър

участват
Ирина Митева, Александър Евгениев

N I RVA N A

DRAMA AND PUPPET
THEATRE - SHUMEN

By Konstantin Iliev
Directed by Maxima Boeva
Set design Boris Dalchev

Costume designs Vasilena Yalamova
Movement Anna Maria Nedkova
Cast Irina Miteva, Alexander Evgeniev

Konstantin Iliev’s play “Nirvana” has been performed on Bulgarian and international stages for
more than three decades now. It is written on
the basis of documentary materials and traces
out the last night of two emblematic figures of
Bulgarian cultural life in the 1910’s, the poet Peyo
Yavorov and his wife Lora Karavelova, before two
fatal shots rang out. Clinging together to one another they suffocate into the narrow space of a
study where no poetry has been written for a
long time. As if they talk failing to hear each other and the more they look for the other the more
they get lost… But this is not merely a biographical drama. Young director Maxima Boeva takes
the characters beyond their historical specifics.
Following the author’s designations she seems
to see the Man and the Woman in them pressured by the crisis of a hopeless love.

The performance “Nirvana” staged entirely by a
young team made one of the most convincing
debuts of the finishing theatre season.
Director Maxima Boeva graduated in Stage
Directing under Prof. Plamen Markov at National
Academy for Theatre and Film Art in 2017. She is
a house director at the State Theatre in Shumen
and in 2019 she presented also her first independent project “Collateral Damage” based on
Svetlana Alexievich’s book on the Second World
War “The Unwomanly Face of War.”

Вече повече от три десетилетия пиесата „„Нирвана“ от Константин Илиев
е поставяна по българските и международните сцени. Тя е изготвена върху
документални материали и проследява
последната нощ на поета Пейо Яворов и неговата съпруга Лора Каравелова, преди да се чуят два фатални
изстрела. Вкопчени един в друг, те се
задушават в тясното пространство
на кабинет, в който отдавна не се
пише поезия. Те сякаш разговарят, но
не се чуват, и колкото повече търсят
другия, толкова повече се изгубват…
Но това не е само биографична драма. Младият режисьор Максима Боева
отвежда образите отвъд тяхната
историческа конкретика. Следвайки

Award for best directing at the National
Festival for Small Theatre Forms 2018, Vratsa

от Константин Илиев
постановка Максима Боева
сценография Борис Далчев
костюми Василена Ялъмова
сценична пластика Анна Мария Недкова

обозначенията на автора, тя привижда
в тях Мъжа и Жената, притиснати от
кризата на една безнадеждна любов.
Осъществената изцяло от млад творчески екип постановка, „„Нирвана“ се превръща в един от най-убедителните дебюти за изминаващия театрален сезон.
Максима Боева завършва през 2017 г. режисура за драматичен театър в класа
на проф. Пламен Марков в НАТФИЗ „„Кр. Сарафов”. Щатен режисьор е в държавния
театър в Шумен, като през 2019 г. представя и първия си независим проект
„„Косвени щети“ по книгата на Светлана
Алексиевич за Втората световна война
„„Войната не е с лице на жена”.

Номинация за наградата „ Икар“ 2019 за
сценография (Борис Далчев) и за дебют
(Ирина Митева, Максима Боева)

Ikar 2019 Award Nomination for best set design (Boris
Dalchev) and best debut (Irina Miteva, Maxima Boeva)
Award for best performance at the Bulgarian Drama
Festival 2018, Shumen

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН
ТЕАТЪР - ШУМЕН
НИРВАНА

Contacts I Контакти
Drama and Puppet Theatre - Shumen
72 Slavyansky Bul. 9700 Shumen
www.theatreshumen.com
dkteatreshumen@abv.bg

Награда за цялостен спектакъл на фестивала
„ Друмеви театрални празници” 2018, Шумен
Награда за режисура на Националния
фестивал на малките театрални форми 2018
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2 June 18:00 - 19:15
Pupet Theatre

участват Михаил Мутафов, Михаил
Билалов, Стоян Радев, Ованес Торосян,
Ненчо Костов, Александра Златева,
Константин Соколов, Станислав Кондов,
Валентин Митев, Пламен Димитров,
Адриан Филипов, Валери Вълчев, Николай
Кенаров, Ивайло Иванов, Милена Кънева,
Здравко Кънчев (Детска академия „„Питър
Пан” към ДКТ-Варна), Теодора Михайлова,
Юлияна Чернева, Нели Вълканова

Photographer: Stephan N. Shtereff

12 I MAIN PROGRAMME: BULGARIAN SELECTION

3 юни 20:15 - 22:05
Драматичен театър
Основна сцена

THE DRAGON
By Evgeny Schwartz
Stage version and directing by Javor Gardev
Translated by Lilya Ilieva
Set design and costumes Svila Velichkova
Music Kalin Nikolov
Cast Mihail Mutafov, Mihail Bilalov, Stoyan
Radev, Ovanes Torosian, Nencho Kostov,
The topic of political power, its impact on the one
who has it as well as on the society, is of abiding
interest for director Javor Gardev. He returns to
the stage of Varna Theatre with “The Dragon” by
Evgeny Schwartz. In the form of a fairy tale the
play tells about the logic of totalitarianism. Not
surprisingly, the play, written in 1944, was banned
by the then-ruling regime of Stalin. Javor Gardev
stages it in an adapted version as a summarized
“parable of the reincarnations of power.”

TMPC - VARNA
DRAMA THEATRE
“ST. BACHVAROV“
Alexandra Zlateva, Konstantin Sokolov,
Stanislav Kondov, Valentin Mitev, Plamen
Dimitrov, Adrian Filipov, Valeri Valchev,
Nikolay Kenarov, Ivailo Ivanov, Milena Kuneva,
Zdravko Kanchev, Teodora Mihaylova, Juliana
Cherneva, Nelly Valkanova
The Hero comes to a town aiming to liberate it
from the all-embracing and oppressive power
of the Dragon. But his efforts are paradoxically
confronted by the resistance and inertia of its
citizens accustomed to their ruler. The Dragon
turns out to be reincarnated in each and every
one of them. What is the road to liberation from
such a vicious circle and what Heroes do the societies allow?

Темата за политическата власт, за
нейното въздействие върху човека и
върху обществото е от постоянен интерес за режисьора Явор Гърдев. Той се
завръща на сцената на Варненския театър с „„Драконът“ от Евгений Шварц.
Под формата на приказка пиесата разказва за логиката на тоталитаризма.
Написана през 1944 г., неслучайно тя е
забранена от тогавашния Сталинистки режим. Без да се стреми да осъвременява, Явор Гърдев я поставя в адаптирана версия като обобщена „„притча
за въплъщенията на властта“.

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН
ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
„ СТ. БЪЧВАРОВ“
Д РА К О Н Ъ Т
от Евгений Шварц
сценична версия и постановка Явор Гърдев
превод Лилия Илиева
сценография и костюми Свила Величкова
музика Калин Николов

В един град се появява Героят, който си
поставя за цел да го освободи от всепоглъщащата и потискаща власт на
Дракона. Но усилията му парадоксално се
сблъскват със съпротивата и инерцията на жителите му, привикнали със своя
владетел. Драконът се оказва прероден
във всеки един от тях. Какъв е пътят за
освобождаване от този омагьосан кръг
и какви Герои допускат обществата?
Постановката „„Драконът“ впечатлява с
внушителната сценична среда и умело
изградените типажи от страна на открояващия се актьорски ансамбъл.

“The Dragon” is an impressive performance due to
its imposing set and carefully crafted characters.

Ikar 2019 Award nomination for technical
accomplishment
Askeer 2019 Award nomination for best
costumes and music

Contacts I Контакти
Drama Theatre – Varna
1 Nezavisimost Sq.

Varna 9000
www.dramavarna.com
drama_varna@yahoo.com

Номинация за „„Икар“ 2019 за майсторско
техническо осъществяване
Номинация за „„Аскеер“ 2019
за костюмография и за музика
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3 June 20:15 - 22:05
Drama Theatre
Main Stage

4 юни 19:00 - 20:30
5 юни 19:30 - 21:00
Драматичен театър
Основна сцена

участват
Гергана Плетньова, Станислав Ганчев,
Георги Къркеланов, Стефка Янорова,
Елена Райнова, Георги Йовчев

BELLA FIGURA

BULGARIAN ARMY
THEATRE

By Yasmina Reza
Directed by Anton Ugrinov
Set design Boris Dalchev
Costume design Vanina Tsandeva
Music Kalin Nikolov

Режисьорът Антон Угринов за трети път поставя пиеса на успешната
френска авторка Ясмина Реза, привлечен от финото разобличаване на играта на социални маски в нейната драматургия. Това е и значението на „„белла
фигура“ – „„хубав образ“.

Cast Gergana Pletnyova, Svetoslav Ganchev,
Georgi Karkelanov, Stefka Yanorova, Elena
Raynova, Georgi Yovchev

This is the third time director Anton Ugrinov
stages a text by the successful French playwright Yasmina Reza, attracted by the exquisite
denunciation of the play of social masks in it. This
is what “bella figura” means: “a beautiful figure.”

ticated dialogue and an ironic hidden meaning
of what the words. Yasmina Reza’s humor leaves
one with the odd impression of inner anxiety, unasked questions and unsolicited answers to life,
friendship, family and love.

Паркинг пред скъп ресторант. Той –
Борис, и Тя – Андреа, са в една от поредните им срещи на изневяра. С едно
изпуснато от него изречение, намесило съпругата му разговора, започва
сюжетът на „„Белла Фигура”. Автомобилен инцидент, последван от случайна среща със семейните приятели

A carpark in front of an upscale restaurant. He,
Boris, and She, Andrea, are on yet another of their
adulterous dates. He slips a sentence involving
his wife into the conversation, thus unfolding the
plot of “Bella Figura.” A car accident followed by
a chance encounter with Boris’s family friends
Françoise and Eric lead the characters through a
number of twists and turns mixed with a sophis-

Yasmina Reza wrote the play especially for the
Berlin theatre Schaubühne and director Thomas
Ostermeier in 2015, and in 2017 she staged it herself at Théâtre du Rond-Point in Paris. Her plays
have been translated into more than thirty-five
languages and have earned the prestigious Lawrence Olivier and Tony awards.

Contacts I Контакти
Bulgarian Army Theatre
98 G. S. Rakovsky Str.

Sofia 1000
tba@art.bg
www.tba.art.bg

ТЕАТЪР „„БЪЛГАРСКА АРМИЯ“
Б Е Л Л А Ф И Г У РА

от Ясмина Реза
постановка Антон Угринов
превод Светлана Панчева
сценография Борис Далчев
костюми Ванина Цандева
музика Калин Николов

на Борис – Франсоаз и Ерик, повеждат
героите през куп обрати, премесени с
изящен диалог и ироничен скрит смисъл
на изказаното. Хуморът на Ясмина Реза
оставя странното усещане за вътрешно неспокойствие, незададени въпроси и
непотърсени отговори за живота, приятелството, семейството и любовта.
Ясмина Реза пише пиесата специално за
берлинския театър „„Шаубюне“ и режисьора Томас Остермайер през 2015 г., а
през 2017 г. сама я поставя в „„Театър дьо
Ронд-Пойнт“ в Париж. Нейните пиеси са
преведени на повече от трийсет и пет
езика и са носители на престижните награди „„Лорънс Оливие“ и „„Тони“.
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14 I MAIN PROGRAMME: BULGARIAN SELECTION

Photo: Ivan Donchev

4 June 19:00 - 20:30
5 June 19:30 - 21:00
Drama Theatre
Main Stage

участват Албена Георгиева, Жана
Рашева, Антонио Димитриевски,
Каталин Старейшинска, Иван Николов,
Надя Керанова, Димитър Крумов,
Румен Драганов, Биляна Георгиева,
Галя Костадинова, Георги А. Богданов

Photo: Yana Lozeva

16 I MAIN PROGRAMME: BULGARIAN SELECTION I SHOWCASE

5 юни 20:30 - 22:00
Драматичен театър
Сцена „ Филиал“

HERBS
OF MADNESS

Based on texts by Yordan Radichkov
Adapted and directed by Margarita Mladenova
Set design Boris Dalchev, Mihaela Dobreva
Music Hristo Namliev
Theatre Laboratory “Sfumato” was founded in
1989 by directors Margarita Mladenova and Ivan
Dobchev and it has established a unique style
that has brought them international recognition.
It understands itself as a territory for exploring
the language of theatre and develops thematic programmes that delve into the worlds of
emblematic authors. Margarita Mladenova and
Ivan Dobchev dedicate their latest programme
to one of the most significant and original Bulgarian novelists and playwrights of the second
half of the 20th century – Yordan Radichkov. They
draw on his mythopoeic works deeply rooted in
Bulgarian folklore and traditional beliefs as a
testimonial of a world that becomes extinct.

THEATRE LABORATORY
“SFUMATO“
Programme “Noah‘s Ark“
Cast Albena Georgieva, Zhana Rasheva,
Antonio Dimitrievski, Katalin Stareyshinska,
Ivan Nikolov, Nadya Keranova, Dimitar Krumov,
Rumen Draganov, Bilyana Georgieva, Galya
Kostadinova, Georgi A. Bogdanov
The actors in “Herbs of Madness” recreate on
stage some characters from different short-stories of Radichkov with exceptional vividness and
rich theatrical acting as if to bring them together and board them onto a Noah’s Ark. 25 years
after the first version of Margarita Mladenova’s
staging of the same name, the performance this
time sounds as a reminder of the living bond
with the natural and the magical that is to be
protected as an intransient value.

Театрална работилница „„Сфумато“ е
основана от режисьорите Маргарита
Младенова и Иван Добчев през 1989 г.
През годините на своето съществуване „„Сфумато“ успява да наложи свой
стил и начин на работа и да постигне
международно признание. Тя се заявява
като територия за театрални търсения и развива тематични програми,
които изследват света на значими
автори. Най-новата ѝ програма „„Ноев
ковчег“ отбелязва 90-годишния юбилей
от рождението на един от най-значимите и оригинални български автори
от втората половина на 20. век, Йордан Радичков, и е посветена на негови
творби. Те черпят от необичайния му

ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА
„ СФУМАТО“
Програма „ Ноев ковчег“
Л УД А Т Р Е В А

по текстове на Йордан Радичков
сценична версия и режисура
Маргарита Младенова
сценография Борис Далчев, Михаела Добрева
музика Христо Намлиев

свят, в който странстват образи и
мотиви от българския фолклор, традиционни вярвания и социални типажи, като
свидетелство за един отиващ си свят.
С изключителна живост и богата театрална игра актьорите в „„Луда трева“
пресъздават на сцената герои от различни разкази на Радичков, сякаш за да ги
съберат и качат в един Ноев ковчег. 25
години след първата постановка на Маргарита Младенова „„Луда трева“, спектакълът се стреми да припомни за живата
връзка с природното и магичното и да ги
защити като непреходна ценност.

Със субтитри на английски език.

With English surtitles

Noah’s Ark Project is carried out with the financial
support of National Culture Fund’s Cultural
Programme of the 2018 Bulgarian Presidency
of the Council of the European Union and
Friends of Radichkov Association.

Contacts I Контакти
Theatre Laboratory Sfumato
2 Dimitar Grekov Str.
Sofia 1504
www.sfumato.info
t.r.sfumato@gmail.com

Проектът „„Ноев ковчег“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „„Културна програма
за Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 г.” на Национален фонд
„„Култура“ и Сдружение „„Приятелите на Радичков“.
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5 June 20:30 - 22:00
Drama Theatre
Second Stage

участват Роберт Янакиев, Александър
Тонев, Михаил Стоянов, Йордан Ръсин,
Николай Върбанов, Александър Eвгениев,
Кънчо Кънев, Мимоза Базова, Сребрина
Тимофей, Славена Зайкова, Лора Недялкова

Photo: Yana Lozeva

18 I MAIN PROGRAMME: BULGARIAN SELECTION I SHOWCASE

6 юни 20:30 - 22:00
Драматичен театър
Сцена „ Филиал“

NEW BIBLE
By Yordan Radichkov
Directed by Ivan Dobchev
Music Asen Avramov
Set design idea Ivan Dobchev, Stanislav
Pamukchiev
Sculpture Anton Tsanev
Movement Marion Darova
Video Dimitar Sardzhev
“New Bible” is the second performance of the
Sfumato Theatre Laboratory’s Noah’s Ark Programme dedicated to the works of Yordan Radichkov. Each of the productions is marked by the
distinguished style of its director. They are united by the question of the dynamics between the
local and the global and ask how to be open to
the Other without losing your own identity.
“New Bible” is, in fact, the initial title of Yordan
Radichkov’s first play “Bustle” which marked his
encounter with theatre. The play is also the basis

Ikar 2019 Award for best actor
in a supporting role (Yordan Rasin)
Ikar 2019 Award nomination for
best set design based on an idea
by Ivan Dobchev and Stanislav Pamukchiev
Ikar 2019 Award nomination for
technical accomplishment

THEATRE LABORATORY
“SFUMATO“
Programme “Noah‘s Ark“
Cast Robert Yanakiev, Aleksandar Tonev,
Mihail Stoyanov, Yordan Rasin, Nikolay
Varbanov, Aleksandar Evgeniev, Kancho
Kanev, Mimoza Bazova, Srebrina Timofey,
Slavena Zaykova, Lora Nedyalkova
for Ivan Dobechev’s performance supplemented by passages from other texts of the writer
and improvisation on topics related to the new
Bulgaria history. An absurdist theatrical “bustle”
of parables, odd stories and happenings thus
comes into being where the characters exist
between “here” and “beyond,” between fiction
and reality. Ivan Dobchev cooperated with artist
Stanislav Pamukchiev to create the intriguing
and highly symbolic imagery of the performance.

„„Нова библия“ е вторият спектакъл от
програмата „„Ноев ковчег“, посветена
на творчеството на Йордан Радичков. Всеки от тях носи отличителния
стил на своя режисьор. Това, което ги
обединява, е въпросът за диалога между локалното и глобалното и как да се
съхрани отвореността към Другия, без
да се губи собствената идентичност.
„„Нова библия“ всъщност е първоначалното заглавие на първата пиеса на
Йордан Радичков „„Суматоха“, с която
той се открива с театъра. Пиесата
е и в основата на спектакъла на Иван

по Йордан Радичков
авторски спектакъл на Иван Добчев
музика Асен Аврамов
сценографска идея
Иван Добчев и Станислав Памукчиев
скулптура Антон Цанев
пластика Марион Дърова
видеофилм Димитър Сарджев

Добчев, към който са добавени и пасажи
от други текстове на писателя и импровизации по теми, препращащи към
новата българска история. Така се получава една абсурдистка театрална „„суматоха“ от притчи, необичайни разкази
и случки, в които героите съществуват
между „„тук“ и „„отвъд“, между фикцията
и реалността. За изграждането на въздействащата и изпълнената със символика образност на спектакъла Иван
Добчев си сътрудничи с художника Станислав Памукчиев.

Със субтитри на английски език.

Награда „„Икар“ 2019 за поддържаща
мъжка роля (Йордан Ръсин)
Номинация за наградата „„Икар“ 2019
за сценография по идея на Иван Добчев
и Станислав Памукчиев
Номинация за наградата „„Икар“ 2019
за майсторско техническо осъществяване

With English surtitles

Noah’s Ark Project is carried out with the financial
support of National Culture Fund’s Cultural
Programme of the 2018 Bulgarian Presidency
of the Council of the European Union and
Friends of Radichkov Association.

ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА
„ СФУМАТО“
Програма „ Ноев ковчег“
НОВА БИБЛИЯ

Contacts I Контакти
Theatre Laboratory Sfumato
2 Dimitar Grekov Str.
Sofia 1504
www.sfumato.info
t.r.sfumato@gmail.com

Проектът „„Ноев ковчег“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „„Културна програма
за Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 г.” на Национален фонд
„„Култура“ и Сдружение „„Приятелите на Радичков“.
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6 June 20:30 - 22:00
Drama Theatre
Second Stage

THE DRUNKEN ONES

LITTLE CITY THEATRE
“OFF THE CHANNEL“

By Ivan Vyrypaev
Directed by Javor Gardev
Set design Nikola Toromanov
Music Kalin Nikolov
Costume design Svila Velichkova
Choreography Violeta Vitanova,
Stanislav Genadiev

Cast Vesela Babinova, Ivan Barnev, Luisa
Grigorova - Makariev, Anastasia Lyutova,
Penko Gospodinov, Vladimir Penev, Svetlana
Yancheva, Gerasim Georgiev - Gero, Vasilena
Atanasova, Petar Kalchev, Boyko Krastanov,
Hristo Padev, Nikola Mutafov, Christina
Karaivanova Voice Denitsa Serafimova

All characters in this play by Ivan Vyrypaev,
one of Russia’s interesting contemporary playwrights, are drunk. They are: a film festival Director, a Beautiful Girl, an Ad Executive and other
well-placed representatives of the present-day
society. Each of them gets drunk on a special
occasion and falls into a state where all inhibitions are gone and every instant is experienced
as part of eternity. They reveal themselves in
some extreme situation of life that pushes them
to existential thoughts about what exactly happens in their lives, where truth lies, what love is.

Here, drunkenness is a concept, a metaphor and
a state in which everyone attains a paradoxical
spiritual revelation.
Ivan Vyrypaev composes a philosophical comedy, often bordering on absurdity. Director Javor
Gardev takes any literal meaning out of the play
and, assisted by choreographers Violeta Vitanova and Stanislav Genadiev, creates a memorable
imagery of people who desperately try to get to
the essence of their existence.

6 юни 18:00 - 20:20
7 юни 20:00 - 22:20
Драматичен театър
Основна сцена

МАЛЪК ГРАДСКИ ТЕАТЪР
„ЗАД КАНАЛА“
ПИЯНИТЕ

участват Весела Бабинова, Иван Бърнев,
Луиза Григорова - Макариев, Анастасия
Лютова, Пенко Господинов, Владимир
Пенев, Светлана Янчева, Герасим Георгиев
- Геро, Василена Атанасова, Петър Калчев,
Бойко Кръстанов, Христо Пъдев, Никола
Мутафов, Христина Караиванова
глас Деница Серафимова

от Иван Вирипаев
режисьор Явор Гърдев
сценография Никола Тороманов
музика Калин Николов
костюми Свила Величкова
превод Здравка Петрова
хореограф Виолета Витанова
и Станислав Генадиев

Всички герои в пиесата на Иван Вирипаев, един от интересните съвременни руски драматурзи, са пияни. Те са
Директор на филмов фестивал, Красиво момиче, Рекламен мениджър и други
добре поставени представители на
съвременното общество. Всеки се напива по специален повод и изпада в състояние, в което отпадат всякакви задръжки и всеки миг се преживява като
част от вечността. Те се разкриват
в някаква крайна житейска ситуация,
която ги тласка към екзистенциални
размишления в стремеж да разберат
какво точно се случва в живота им,
къде лежи истината, какво е любовта.

Тук пиянството е концепция, метафора
и състояние, в което всеки достига до
парадоксално духовно откровение.
Въз основа на нея Иван Вирипаев изобретателно съчинява съвременна философска комедия, която често граничи
с абсурд. Режисьорът Явор Гърдев премахва от пиесата всякаква буквалност
и с ярък актьорски ансамбъл, както и със
съдействието на хореографите Виолета Витанова и Станислав Генадиев, създава запомнящ се образ на хора, които
отчаяно се стремят да достигнат до
същността на своето съществуване.

Със субтитри на английски език.

With English surtitles

Ikar 2018 Award for best performance
and for best set design

Contacts I Контакти Madrid Blvd 1504, 1505 Sofia
Little City Theatre
mgt@abv.bg
Off the Channel
www.zadkanala.bg

Награда „„Икар“ 2018 за
най-добро представление и за сценография
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Photo: Pavel Chervenkov

6 June 18:00 - 20:20
7 June 20:00 - 22:20
Drama Theatre
Main Stage

THE LIBERTINE

SOFIA THEATRE

By Eric-Emmanuel Schmitt
Directed by Stoyan Radev
Set design Nikola Toromanov
Costume design Elis Veli
Composer Viktor Stoyanov

Cast Iriney Konstantinov, Lilia Maravilya, Petya
Silyanova, Sofia Marinkova, Simona Halacheva,
Stefan Kondrov

Franco-Belgian playwright, scriptwriter and novelist Eric-Emmanuel Schmitt is widely known on
Bulgarian stages as a master of popular philosophical drama. This is the second staging of
his 1997 play “The Libertine” at Sofia Theatre. It
follows a (fictional) day in the life of 18th-century
French philosopher Denis Diderot when he has to
write the “Morality” article for his “Encyclopédie”.
“Philosophy claims that it explains the world; theatre claims it represents it. I combine them as a
way to try to reflect the human condition on the
stage, to add my personal thoughts and express
my hopes and anxieties with humour and lightness as appropriate for the paradoxes of our
existence” – this is how Eric-Emmanuel Schmitt
describes his credo.

Director Stoyan Radev skilfully enters his exquisite and unostentatious tone. “I used to study
philosophy before I graduated as stage director.
Eric-Emmanuel Schmitt takes some topics that
seem as if they have been resolved once and
for all and begins to twist them so as to make
us doubt, not in order to perplex us but to make
us think deeper. To abandon pure rationality and
understand that truth is grasped rather by the
heart than by the mind.” Stoyan Radev
Actor Iriney Konstantinov who celebrates this year
his 70th anniversary plays the role of Diderot.

8 юни 20:00 - 21:30
9 юни 20:30 - 22:00
Драматичен театър
Основна сцена

ТЕАТЪР „СОФИЯ“
РА З В РАТ Н И К Ъ Т

участват
Ириней Константинов,
Лилия Маравиля, Петя Силянова,
София Маринкова, Симона Халачева,
Стефан Кондров

от Ерик-Еманюел Шмит
режисьор Стоян Радев
превод Снежина Русинова-Здравкова
сценография Никола Тороманов
костюми Елис Вели
композитор Виктор Стоянов

Френско-белгийският драматург, сценарист и писател Ерик-Еманюел Шмит
се ползва с широка известност на българска сцена като майстор на популярната философска драма. Неговата пиеса „„Развратникът“ от 1997 г. се поставя
за втори път на сцената на театър
„„София“. Тя проследява един (измислен)
ден от живота на френския философ от
18. век Дени Дидро – в този ден мислителят трябва да напише есето „„Морал“ за
своята „„Енциклопедия“.

Режисьорът Стоян Радев умело навлиза
в неговия изящен и ненатрапчив тон.
„„Самият аз, преди да завърша режисура за
драматичен театър, съм учил философия.
Ерик-Еманюел Шмит взима теми, които
сякаш са веднъж завинаги решени, и започва да ги върти така, че да ни накара
да се съмняваме – но не за да ни обърка,
а за да мислим по-дълбоко. Да се откажем
от чистата рационалност и да разберем,
че истината се схваща не толкова с ума,
колкото със сърцето.“ Стоян Радев

„„Философията твърди, че обяснява
света; а театърът – че го пресъздава. Аз ги съчетавам като начин да
се опитам да отразя на сцената състоянието на човека, да добавя моите
размишления и да изразя своите надежди и тревоги с хумора и лекотата,
подходящи за парадоксите на нашето
съществуване.“ Така Ерик-Еманиюел
Шмит описва своето кредо.

Ролята на Дидро се изпълнява от актьора-юбиляр Ириней Константинов, заобиколен от четири талантливи актриси.

With English surtitles
Contacts I Контакти
Sofia Theatre
23A Yanko Sakazov Bul
1504 Sofia
sofiatheatre@gmail.com
sofiatheatre.eu

Със субтитри на английски език.
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22 I MAIN PROGRAMME: BULGARIAN SELECTION

Photo: Stephan N. Shtereff

8 June 20:00 - 21:30
9 June 20:30 - 22:00
Drama Theatre
Main Stage

участват
Донка Аврамова-Бочева, Лиляна Шомова,
Мариана Жикич, Анатоли Лазаров, Боян
Младенов, Георги Златарев, Йордан Ръсин,
Свежен Младенов, Христо Станчев

Photo: Ivan Abadzhiev

24 I MAIN PROGRAMME: BULGARIAN SELECTION

10 юни 19:30 - 21:30
Драматичен театър
Сцена „ Филиал“

B E C A U S E T H AT ‘ S
HOW MUM LIKES IT

By Zsolt Pozsgai
Directed by Liliya Abadzhieva
Set and costume design Vasil Abadzhiev
In the aristocratic house of Italian family of Gianturi in Bergamo the numerous family has gathered
together to honour the memory of Salvatore, Mrs.
Maria’s youngest son. They do so monthly, every
first Saturday because that’s how Mrs. Maria likes
it. But a mysterious stranger comes to reveal that
nobody is what they pass off as being. In front
a large canvass, a copy of Titian’s “Sacred and
Profane Love” all truths gradually emerge and the
tangle of lies starts to unravel. Liliya Abadzhieva
intertwines yet again all of the arts into her most
recent theatre performance in which she remains
true to her style of theatre grotesque.

VAZRAZHDANE
THEATRE

Cast Donka Avramova-Bocheva, Lilyana
Shomova, Mariana Zhikich, Anatoli Lazarov,
Boyan Mladenov, Georgi Zlatarev, Yordan Rasin,
Svezhen Mladenov, Hristo Stanchev
Zsolt Pozsgai is a Hungarian playwright, stage
and film director. In the past 25 years his plays
have had almost 100 premieres in Hungary and
abroad. He also writes scripts for TV and cinema. Zsolt Pozsgai is popular on the Bulgarian
stage. His tragicomedy “Liselotte És A Május” was
first staged in Bulgaria fifteen years ago. Zsolt
Pozsgai has won the Europa Award (Berlin, 1996);
Hungary’s Knight’s Cross Order of Merit (2017)
and other prizes.

Askeer 2019 Award nomination for best actress
in a supporting role (Donka Avramova-Bocheva)

В аристократичната къща на италианската фамилия Джанутри в Бергамо многобройното семейството се
е събрало, за да почете паметта на
Салваторе, най-малкия син на госпожа Мария. Те правят това всяка първа събота на всеки месец, защото на
г-жа Мария така й харесва. Но идва
един тайнствен непознат, който
разкрива, че никой не е това, за което се представя. Пред огромно платно – копие на „„Щастие земно, щастие
небесно“ от Тициан, всичките истини
постепенно изплуват и постепенно кълбото от лъжи започва да се
разплита. Лилия Абаджиева за поре-

Contacts I Контакти
Vazrazhdane Theatre
4 Petko Slaveykov Sq

Sofia 1000
theatrevazrajdane.bg
theatrevazrajdane@abv.bg

ТЕАТЪР „ВЪЗРАЖДАНЕ“
ЗАЩОТО НА МАМА
ТА К А Ѝ Х А Р Е С В А

от Жолт Пожгаи
режисьор Лилия Абаджиева
сценография и костюми Васил Абаджиев
превод Нели Димова

ден път преплита всички изкуства в
най-новата си театрална постановка,
в която остава вярна на стила си на
театралната гротеска.
Жолт Пожгаи е унгарски драматург,
театрален и филмов режисьор. През последните 25 години негови пиеси имат
близо 100 премиери в Унгария и в чужбина. Той пише сценарии за телевизионни
и кино филми. Жолт Пожгаи е популярен
и на българска сцена. Той навлиза на нея
преди петнайсет години с трагикомедията „„Лизелота и месец май“. Носител
е на „„Награда Европа“ (Берлин, 1996), на
Рицарския кръст за заслуги на Унгария
(2017) и на други отличия.

Номинация за „„Аскеер“ 2019 за поддържаща
женска роля (Донка Аврамова-Бочева)

25 I ОСНОВНА ПРОГРАМА: БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

10 June 19:30 - 21:30
Drama Theatre
Second Stage

участват Калин Сърменов, Герасим
Георгиев-Геро, Александра Сърчаджиева,
Мартина Вачкова, Боян Арсов, Екатерина
Георгиева, Красимир Куцупаров, Константин Икономов, Мартин Каров, Мирослава
Върбанова, Кирил Бояджиев, Пламен
Великов, Явор Борисов и студенти
от Театрален колеж „„Любен Гройс“

photo: Temelko Temelkov

26 I MAIN PROGRAMME: BULGARIAN SELECTION

10 юни 19:30 - 21:30
11 юни 19:00 - 21:00
Драматичен театър
Основна сцена

W H AT D O Y O U N E E D
DON QUIXOTE FOR?

SATIRICAL THEATRE
“ALEKO KONSTANTIONOV”

Based on the novel “Don Quixote” by Cervantes
Stage version Yuriy Dachev
Directed by Bina Haralampieva
Set design Elitsa Georgieva
Costume design Svila Velichkova
Composer Asen Avramov

Cast Kalin Sarmenov,
Gerasim Georgiev-Gero, Aleksandra
Sarchadzhieva, Martina Vachkova, Boyan Arsov,
Ekaterina Georgieva, Krasimir Kutsuparov,
Konstantin Ikonomov, Martin Karov, Miroslava
Varbanova, Kiril Boyadzhiev, Yavor Borisov,
students of Theatre College “Lyuben Groys”

Don Quixote is at the zenith of his glory as “the
greatest, the most valiant, invincible and famous
Knight of the Rueful Countenance”. Followed by
the little tired and faithful, in his own way, Sancho the hero of La Mancha gets into the lands
of Marcela. His acquaintance with the tempting
duchess is the beginning of the most dangerous
of all adventures Don Quixote has encountered…
“What Do You Need Don Quixote For?” is a present-day rendition of Miguel de Cervantes’s
timeless novel. The performance does not retell
the adventures of the brave knight of La Mancha

and his loyal squire Sancho Panza, but presents
a rather romantic and poetic version of the emblematic characters recreated on stage by one
of the most popular comedians.

Дон Кихот е на върха на славата си на
„„най-велик, най-доблестен, непобедим
и прочут рицар на печалния образ“.
Следван от поизтощения и по своему
верен оръженосец Санчо, героят от Ла
Манча попада във владенията на Марсела. Запознанството с изкусителната херцогиня е началото на най-опасното от приключенията, с които Дон
Кихот се е сблъсквал…
„„За какво ви е Дон Кихот?“ е съвременен
поглед върху безсмъртната творба на
Мигел де Сервантес. Спектакълът не

САТИРИЧЕН ТЕАТЪР
„ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“
ЗА КАКВО ВИ Е
ДОН КИХОТ?
по мотиви от романа
„„Дон Кихот де Ла Манча“ на Сервантес
драматургична версия Юрий Дачев
постановка Бина Харалампиева
декор Елица Георгиева
костюми Свила Величкова
композитор Асен Аврамов

преразказва приключенията на храбрия
рицар от Ла Манча и неговия верен
оръженосец Санчо Панса, а представя
по-скоро романтично-поетична версия
на емблематичните герои, пресъздадени
на сцената от едни от най-популярните
комедийни актьори.
Сътрудничеството между режисьора
Бина Харалампиева и драматурга Юрий
Дачев е с дълга история. То започва през
1995 г. с постановката „„Праведните не
закусват в петък”, след което Бина Харалампиева поставя поредица от негови
авторски пиеси и адаптации.

Director Bina Haralampieva and playwright Yuriy
Dachev have a long-lasting collaboration dating
back to 1995 when they worked together on the
staging of “The Righteous Never Have Breakfast
on Friday” followed by a number of plays and adaptations authored by him that Bina Haralampieva has directed.

Ikar 2019 Award nomination for best actor in a
supporting role (Gerasim Georgiev-Gero)

Contacts I Контакти
Theatre of Satire
“Aleko Konstantinov”

26 Stephan Karadzha Str.
satirata@satirata.bg
www.satirata.bg

Номинация за „„Икар“ 2019 за поддържаща
мъжка роля (Герасим Георгиев-Геро)

27 I ОСНОВНА ПРОГРАМА: БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

10 June 19:30 - 21:30
11 June 19:00 - 21:00
Drama Theatre
Main Stage

3 юни 18:00 - 20:00
Драматичен театър
Сцена „„Филиал“

участват Иван Бърнев, Ана Пападопулу,
Елена Телбис, Валентин Ганев, Цветан
Алексиев, Сава Драгунчев, Валентин Балабанов, Илиана Коджабашева, Васил Илиев

THE WILD DUCK
By Henrik Ibsen
Directed by Kris Sharkov
Set design Nikola Toromanov
Music Asen Avramov
Dramaturge Svetlana Pancheva
Second assistant director
Irina Ivanova, Boryana Miteva
Young director Kris Sharkov has asserted himself
as a strong presence in contemporary Bulgarian
theatre. After “A Doll’s House” and “Enemy of the
People”, “The Wild Duck” is the third play by the
modern playwright Henrik Ibsen that he brings
on the stage shifting the plot in a contemporary
context.
A return from abroad reveals hidden secrets that
lie behind the apparently happy and successful
life of two families in three generations. Gregers
Werle insists on pursuing the absolute truth, or
the “Summons of the Ideal”. However, this produces disastrous results. What is the place of truth in
a society obsessed by the omnipresence of the
image? This is one of the main questions in this

“IVAN VAZOV“
NATIONAL THEATRE
Cast Ivan Barnev, Ana Papadopulu, Elena
Telbis, Valentin Ganev, Tsvetan Aleksiev,
Sava Dragunchev, Valentin Balabanov, Iliana
Kodzhabasheva, Vasil Iliev
powerful staging that pierces through the presence of an unusual pet in the house – a wild duck,
and of photography as an occupation of some of
the characters in the play.
“The play was written at the dawn of 20th century
technological breakthroughs and the subject of
photography is key to its contemporary interpretation. It was a driving force in the structure
of the staging and in the rehearsal process. For
the first time, the problem of the image, of the
reflection, of the simulacrum was introduced in
modern drama. The issue with the illusions in this
play is also a problem of the artist. This makes
it even more existential and tragic.” Kris Sharkov

Крис Шарков се утвърди като силно
присъствие в съвременния български
театър. След „„Куклен дом“ и „„Народен
враг“, „„Дивата патица” е третата
пиеса от „„бащата на модерната драма“ Хенрик Ибсен, който той поставя
на сцената, като пренася сюжета от
края на 19. век в съвременен контекст.
Завръщане от чужбина разкрива неподозирани семейни тайни зад очевидно
щастливия и успешен живот на две
семейства от три поколения. Грегерш
Верле настоява да преследва и да разкрие абсолютната истина. Но това
води до катастрофални резултати.
Какво е мястото на истината в общество, обсебено от вездесъщността
на образите? Това е от водещите въпроси в тази силна постановка, който

НАРОДЕН ТЕАТЪР
„ ИВАН ВАЗОВ“
Д И В АТА П АТ И Ц А
от Хенрик Ибсен
режисьор Крис Шарков
превод Антония Бучуковска
сценография Никола Тороманов
музика Асен Аврамов
драматург Светлана Панчева
втори асистент режисьори
Ирина Иванова, Боряна Митева

се прокрадва през присъствието на необичаен домашен любимец - дива патица,
и на фотографията като основно занимание на главните персонажи.
„„Пиесата е писана в зората на технологичните открития на 20-ти век и
темата за фотографията е ключова за
нейната съвременна интерпретация. Тя
беше движеща в структурирането на
спектакъла и в репетиционния процес.
За пръв път проблемът за образа, за отражението, за симулакрума става водещ
в драматургията. Проблемът за илюзиите в тази постановка е и проблем на
артиста. Това го прави още по-екзистенциален и трагичен.“ Крис Шарков

Със субтитри на английски език.

With English surtitles
Ikar Award 2019 for best set design
(Nikola Toromanov)
Ikar Award 2019 nomination for best actress in a
leading role (Anna Papadopoulou) and for best director

Contacts I Контакти Sofia 1000, Bulgaria
National Theatre „„Ivan Vazov” info@nationaltheatre.bg
5 Dyakon Ignatiy Str.
nationaltheatre.bg

Награда „„Икар“ 2019 за сценография
(Никола Тороманов)
Номинация за наградата „„Икар“ 2019 за режисура
и за водеща женска роля (Ана Пападопулу)

29 I ШОУКЕЙС

28 I SHOWCASE

photo: Stephan N. Shtereff

3 June 18:00 - 20:00
Drama Theatre
Second Stage

продуценти Европейската мрежа
“Undernational Affairs“, Център за култура
и дебат „„Червената къща“, театър „„Максим Горки“/ студио Я (Берлин), театър
„„Ноймаркт“ (Цюрих) в партньорство с
организация „„36 маймуни“

photo: Ute Langkafel MAIFOTO

30 I SHOWCASE

4 юни 18:00 - 18:50
Куклен театър

A HOME FOR SHEEP
AND DREAMS
Written and performed by Zdrava Kamenova
Directed by Gergana Dimitrova
Live music Pavel Terziyski
Live video and costume design Nikola Nalbantov
Assistant director Olga Kochanova
Set design Natasha von Steiger
In 1921 the young girl Vanga, born in an abandoned Turkish house, loses her sight and becomes a fortune teller, later called “The Nostradamus of the Balkans”. Her first vision: a lost
sheep. And the visions keep rolling in her dream.
Vanga sees it all: 1913. Eastern Macedonia and
Thrace. Vanga keeps on dreaming, the year is
2015: Syrian people on boats, trying to reach the
shores of Europe, its new boundaries, its abandoned houses and its animals waiting for justice.
The performance is part of the multinational
coproduction project “Haunted Houses”. In its
frame Bulgarian, Greek and Turkish theatre makers use documentary approaches to dig into the
history of the waves of population displacement

36 MONKEYS

Produced by European Undernational
Affairs Network, The Red House Centre for
Culture and Debate, Maxim Gorky Theatrе/
Studio Я Berlin, Neumark Theater (Zürich) in
partnership with „36 Monkeys“
between 1913 and 1923. The history of violence in
this period, which is during and after the First
World War, is marked by expulsions and ethnic
cleansing in order to assert that these newly
formed nation states were pure and homogeneous, which, centuries ago, were simply multi-ethnic. In a process that’s taken over a year,
the project participants researched, exchanged
ideas and developed three evenings of theatre
for War or Peace. These performances were
created in three separate cities but relate to one
another. Together, they show how frighteningly
similar today’s demands for purity and unity
sound to the ones used back then.

With English surtitles

Ikar 2019 Award 2019 for best original music
Ikar 2019 Award nomination for best actress

Пред малката къща на една сляпа гадателка се вие върволица от хора.
Стоят и чакат да съмне, а тя сънува.
Един бял овен я води през пътеките
на времената. Тя минава през опожарено село в Тракия през 1913 г., пътят
й пресича бягащо на Запад момче от
1990 г., среща една изгубена крава от
2018 г., чува гласовете на неродените
от 2030 г. Хора от всички краища на
света, от минало и бъдеще, я дърпат
за ръцете и искат да разкажат историята си. Всички те търсят нещо или
бягат от нещо, всички къщи са изоставени, а всички хора – бездомни. Но
това е само сън, нали?
Спектакълът е част от проекта
„„Къщи, обитавани от духове“, или
“Haunted Houses“. В неговите рамки
театрални компании от България,
Гърция и Турция използват документални източници, за да проследят

Contacts I Контакти
Contemporary Alternative Art and
Culture Organization “36 Monkeys”
Gergana Dimitvova
gertata@gmail.com
www.36monkeys.org

36 МАЙМУНИ
ДОМ ЗА ОВЦЕ
И СЪНИЩА

автор и изпълнител Здрава Каменова
режисьор Гергана Димитрова
музика на живо Павел Терзийски
видео на живо и костюм Никола Налбантов
асистент-режисьор Олга Кочанова
пространствено решение
Наташа фон Щайгер

историческите вълни на преселения
в периода между 1912–1923 г., връщайки
изоставените къщи и техните жители отново към живот. Тези години по
време и след Първата световна война
са белязани от процеси на насилствено
прогонване на големи маси от население и етническо прочистване на региони. Целта е била да се заяви, че тези
новосформирани национални държави са
чисти и хомогенни, докато само преди
век същите територии са били мултиетнически. Близо година театралните
екипи проучват и разменят идеи, като
резултатът са три различни представления. Те са създадени в три различни
града, но са свързани помежду си. Заедно те разкриват колко плашещо сродни
са днешните политически призиви за
чистота и единство на нацията спрямо тези от близкото минало.

Със субтитри на английски език.

Награда „„Икар“ 2019 за музика (Павел Терзийски)
Номинация за наградата „„Икар“ 2019
за главна женска роля
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4 June 18:00 - 18:50
Puppet Theatre

4 June 21:30 - 23:00
Archaeological Museum

4 юни 21:30 - 23:00
Археологически музей

НОВИ ПЕСНИ,
НОВИ АРАНЖИМЕНТИ
КОНЦЕРТ НА
ИВО ДИМЧЕВ

IVO DIMCHEV:
LIVE CONCERT

NEW SONGS,
NEW ARRANGEMENTS

With Dimitar Gorchakov piano
Vasil Hadzhigrudev bass
An extraordinary songwriter and singer, Ivo Dimchev offers a new live concert of songs that were
created across the span of his career as choreographer and performer as well as from his new
music repertoire.
Ivo Dimchev is a performance artist who uses in
his performances acting, choreography, music,
singing, but above all the metamorphoses of his
body as a manifesto of stage freedom. All these
means of expression contribute to the extraordinary richness of his stage presence and impact.
For several years, Ivo Dimchev gives all over the
world solo concerts of his songs. His performan-

ces are marked by intense emotion and a variety
of techniques and occupy the wide spectrum of
autobiography and fiction, reality and surrealism.
In 2018, Ivo Dimchev released the album “Sculptures”. His participation in the British musical TV
show “X Factor” in the same year caused a sensation. In 2019, in Sydney was the premiere of the
music-dance performance “King”, a collaboration
between the famous Australian choreographer
Shawn Parker on the music and with live performance by Ivo Dimchev.

Иво Димчев се завръща на театралния
фестивал „„Варненско лято“ с нов концерт с песни, създадени през цялата
му кариера като хореограф и изпълнител, както и от новия му музикален
репертоар.
Иво Димчев е пърформанс артист, който използва в авторските си представления актьорска игра, хореография,
музика, пеене, но най-вече метаморфозите на своето тяло като манифест
на сценична свобода. Всички тези изразни средства допринасят за изключителното богатство на неговото
сценично присъствие и въздействие.
От няколко години Иво Димчев се изявява по цял свят със самостоятелни

His breathtaking voice brings out the dark poetry of his lyrics, making for a haunting and deeply
moving musical experience.

Contacts I Контакти
www.ivodimchev.com
ivodimi@yahoo.com

концерти на авторските му песни. Изпълненията му са белязани от интензивна емоционалност и множество техники
и обитават широкия спектър между
автобиография и фикция, реалност и
сюрреализъм. През 2018 г. Иво Димчев
издава албума “Sculptures”, а участието
му в британското музикално тв шоу
“X Factor” предизвиква сензация. През
2019 г. в Сидни е премиерата на музикално-танцовия спектакъл “King”, който
се състои като сътрудничество между
известния австралийски хореограф Шон
Паркър по музика и с изпълнение на живо
на Иво Димчев.
Неговият спиращ дъха глас създава усещане за дълбоко музикално преживяване.
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с Димитър Горчаков пиано
Васил Хаджигрудев бас

LIFE IS A DREAM

After Pedro Calderon de la Barca
Stage vision and directing Dina Markova
Translated by Stoyan Bakardzhiev
Visual environment and
Costume design Boyan Arsov
Choreography and movement Boyan Arsov
Planet Earth. Europe. Poland. The year is not important. An abandoned child is dreaming that he
is a prince. A prince is dreaming that he is an
abandoned child.
In a mutant, radioactive reality a creature is
born and left alone. But what is it – a prisoner, a prince? What turns the human being into
a monster, what makes the human traits in man
mutate? Young theatre director Dina Markova
stages Calderon’s baroque play as a grotesque
comics-like theatrical tale that captivates with
plasticity and devotion of the acting and with
creative visual environment. “Life is a Dream” is
the first stage project by “Song” Theatre that she
creates together with the actor Boyan Arsov.

SONG THEATRE

Cast Boyan Arsov, Vyara Kolarova, Konstantin
Ikonomov, Ralitsa Petrova, Pavel Emilov,
Ventsislav Sariev, Kaloyan Katincharov,
Irina Parvanova – harp
Dina Markova graduated Directing for Drama
Theatre from the National Academy for Theatre
and Film Art in 2016. After her studies, she took
part in various workshops such as a workshop
after the Suzuki Method and Viewpoints, Butoh,
documentary and verbatim theatre.
Boyan Arsov graduated Acting for Drama Theatre from the National Academy for Theatre and
Film Art in 2016. Already as a student he had the
chance to work on professional stage and drew
the attention with his roles both in the repertoire
theatres and in independent productions.

5 юни 18:00 - 19:50
Художествена галерия

ТЕАТЪР „„ЗОНГ“
ЖИВОТЪТ Е СЪН

участват Боян Арсов, Вяра Коларова,
Константин Икономов, Ралица Петрова,
Павел Емилов, Венцислав Сариев, Калоян
Катинчаров, Ирина Първанова – арфа

адаптация и режисура Дина Маркова
превод Стоян Бакърджиев
визуална среда и костюми Боян Арсов
хореография и пластика Боян Арсов

Планетата Земя. Европа. Полша. Годината – без значение. Едно изоставено
дете сънува, че е принц. Един принц сънува, че е изоставено дете.

Дина Маркова завършва режисура за драматичен театър през 2016г. в класа на
проф. Снежина Танковска в НАТФИЗ. След
следването си участва в уъркшопи по
метода Сузуки и Viewpoints, Буто, документален и вербатим театър.

В мутирала, радиоактивна реалност се
ражда едно същество и бива изоставено само. Но какво е то – затворник,
принц? Кое превръща човека в чудовище, как мутира човешкото в човека?
Младият театрален режисьор Дина
Маркова поставя прочутата барокова
пиеса на Калдерон като антиутопична,
гротескова и подобна на комикс театрална приказка, която се откроява
с пластичността и енергията на актьорската игра и с креативната визуална среда. „Животът е сън“ е първият
проект на Театър „Зонг“, който тя създава заедно с актьора Боян Арсов.

Боян Арсов завършва актьорство за
драматичен театър през 2016 г. в класа на проф. Снежина Танковска в НАТФИЗ.
Още по време на следването си има възможност да участва в представления
на професионална сцена, като привлича
вниманието със своите участия както
на репертоарните сцени, така и в независими продукции.

Със субтитри на английски език.

With English surtitles.

Ikar National Theatre Award 2019 for best debut
(Dina Markova) and for best actor
in a leading role (Boyan Arsov)

Contacts I Контакти
Song Theatre
song_theater@abv.bg
www.facebook.com/
SongTheater.ZongTheatre/

Награда „„Икар“ 2019 за дебют (Дина Маркова)
и за водеща мъжка роля (Боян Арсов)
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photo: Yordan Rasin

5 June 18:00 - 19:50
Art Gallery

P L E A S A N T LY S C A R Y

THEATRE 199

By Yana Borissova
Directed by Galin Stoev
Set design Yuliyan Tabakov

Cast Radena Valkanova,
Stefan Valdobrev, Vezhen Velchovski,
Snezhina Petrova, Vladimir Penev

“Pleasantlyscary” is perhaps the most successful
and critically acclaimed new Bulgarian drama of
the passing decade. Playwright Yana Borissova
has a distinct talent for expressing and portraying contemporary sensibilities through intriguing
characters and witty dialogues. She gained popularity with her debut “A Small Play for a Children
Room” (2007) that brought her all theatre awards
in Bulgaria. It was presented also in different international contexts such as the Avignon Festival.
The performance “Pleasantlyscary” was selected
for the former contemporary European drama
festival New Plays from Europe in Wiesbaden, Germany and it has been presented twice at Varna
Summer Theatre Festival.

As in her former plays, in “Pleasantlyscary” the
focus falls on the delicate relationships in a small
group of friends. It depicts a humorous and sensuous story which involves two brothers, two
women, an eccentric choir master and an imaginary garden.
The play is staged by the internationally renowned
Bulgarian theatre maker Galin Stoev who in 2018
became director of Théâtre national de Toulouse
in France. He contributed significantly for the establishment of Yana Borissova on theatre stage.
In 2017, he presented his debut feature movie “The
Infinite Garden” based on “Pleasantlyscary” that
brought him the Award of the Union of the Bulgarian Film Makers at the festival “Love is Folly”
2018 in Varna.

7 юни 17:30 - 19:00
Драматичен театър
Сцена „„Филиал“

ТЕАТЪР 199
П Р И Я Т Н О С Т РА Ш Н О

участват Радена Вълканова, Стефан
Вълдобрев, Вежен Велчовски, Снежина
Петрова, Владимир Пенев

от Яна Борисова
режисьор Галин Стоев
сценография Юлиян Табаков

„„Приятнострашно“ е сред най-успешните и оригинални пиеси в новата
българска драма. Драматургът Яна
Борисова има изявен талант за изразяване на съвременната чувствителност чрез интригуващи герои и
остроумни диалози. Авторката доби
популярност със своя дебют „„Малка
пиеса за детска стая“ (2007), който
и донася всички театрални награди в
България и излиза на международната
сцена с четенe на Авиньонския фестивал. А „„Приятносрашно“ става част
от селекцията на бившето биенале за
европейска драматургия „„Нови пиеси
от Европа” във Висбаден, Германия, и
вече два пъти е представяна и на театралния фестивал „„Варненско лято“.

Както в предходните пиеси на Яна Борисова, фокусът в „„Приятнострашно“ пада
върху фините взаимоотношения в малък
приятелски кръг. Действието пресъздава съвременна и чувствена история, в
която участват двама братя, две жени,
ексцентричен хоров диригент и една въображаема градина.
Галин Стоев e от най-изявените и
международно признати съвременни
български режисьори, който от 2018 г.
е директор на Националния театър в
Тулуза. Той допринася за налагането на
Яна Борисова на театралната сцена, а
през 2017 г. създава по „„Приятнострашно“ и игралния филм „„Безкрайната градина“, който печели Наградата на Съюза на
българските филмови дейци от фестивала „„Любовта е лудост“ 2018.
Със субтитри на английски език.

With English surtitles.

Ikar Award 2010 for best play and best director
Askeer Award 2010 for best
performance and best director

Contacts I Контакти
199 Theatre
8 Slavyanska Str,
Sofia 1000, Bulgaria
theatre199@theatre199.org
www.theatre199.org

Награда „„Икар“ 2010 за
драматургичен текст и за режисура
Награда „Аскеер“ 2010 за най-добро
представление и за режисура
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Photo: Pavel Chervenkov

7 June 17:30 - 19:00
Drama Theatre
Second Stage

7 юни 14:00 - 19:00
8 юни 14:00 - 18:20
(вход на всеки 10 мин.)
Хале 3
участват Антония Николова, Веселин
Даскалов, Венета Стоянова, Александра
Спасова, Саша Кръстарска, Никола Михов,
Милена Димитрова, Искра Проданова

38 I SHOWCASE

копродуценти N/FINITY (Topaz),
workspacebrussels, Gouvernement/ Гент,
wpZimmer/ Антверпен
с подкрепата на Fabrika 126/ София

ETERNAL

Immersive performative installation
Concept and realization Christian Bakalov
Music, scenography Christian Bakalov
Technical consultant Rumen Kalchev
Assistants Tatyana Petrova, Demir Berisha
Costumes Christian Bakalov
assisted by Veneta Stoyanova
Cast Antonya Nikolova, Veselin Daskalov, Veneta
Stoyanova, Alexandra Spasova,
Christian Bakalov is a contemporary dance artist
and since 2009 he has been active on the international scene and has performed in the works
of Jan Fabr, Ivo Dimchev, Jerome Bel a.o. Since
2014 he has been developing the “Eternia” trilogy
of performative installations inspired by Spinoza’s concept of eternity. After “Bright” and “Pure”,
“Eternal” is its last part. The artists describes is
as a collective ritual that gauges the essence
of human condition through an experience of
heightened intimacy and inescapable intensity. It
creates sensorial collusions between visual and
body matter in the framework of an immersive
performative installation thus creating a unique
experience for each visitor.

CHRISTIAN BAKALOV BULGARIA / BELGIUM
Sasha Krastarska, Nikola Mihov,
Milena Dimitrova, Iskra Prodanova
Co-production by IN/FINITY (Topaz) ,
workspacebrussels, Gouvernement/ Gent,
wpZimmer/ Antwerpen
Supported by Fabrika 126/ Sofia
After studying at the State Choreographic School
Christian Bakalov joined immediately the Jeune
Ballet de France in Paris. In Paris Christian received the award Rayonnement de L’Opera de
Paris His dance career continued at the National Choreographic Center Claude Brumachon in
Nantes. Between 2000 – 2005 Christian Bakalov
choreographed internationally for various companies such as for City Center – New York, Theater
de Ranelagh – Paris, Seoul Conservatory – South
Korea, Conservatoire de Lyon – France, Ballet
Arabesque in Sofia, the Sofia National Opera a.o.
Since 2009 he lives and works in Brussels.

Християн Бакалов е съвременен танцов
артист, който от 2009 г. има активно
присъствие на международната сцена
и е участвал в представления на световноизвестни хореографи като Иво
Димчев, Ян Фабър, Жером Бел и др. От
2014 г. той разработва трилогия от
т.нар. имерсивни (от лат.: потапящи)
инсталации “Eternia”, вдъхновена от
концепцията на Спиноза за вечност.
След “Bright” и “Pure”, „„Вечен“ е последната ѝ част. Артистът я описва като
колективен ритуал, който поражда
ситуация на повишена интимност
и интензитет на усещанията. Под
формата на разходка инсталацията
повежда през поредица от провокации
за сетивата и носи уникално преживяване за всеки посетител.

Contacts I Контакти
Christian Bakalov
bakalov@gmail.com
www.superfat.me

ХРИСТИЯН БАКАЛОВ БЪЛГАРИЯ / БЕЛГИЯ
ВЕЧЕН
имерсивна
перформативна
инсталация

концепция и реализация Християн Бакалов
музика, сценография Християн Бакалов
технически консултант Румен Калчев
асистенти Татяна Петрова, Демир Бериша
костюми Християн Бакалов
с асистент Венета Стоянова

Християн Бакалов завършва Държавното хореографско училище – София и веднага след това е ангажиран в трупата
на „„Младия Балет на Франция” в Париж.
Там той печели наградата за изгряваща звезда на Парижката опера. Кариерата му на танцьор продължава в Националния хореографски център “Claude
Brumachon” в Нант. В периода 2000–2005
Християн Бакалов поставя за различни
компании и институции като City Center
– Ню Йорк, Theater de Ranelagh – Париж,
Консерваторията на Сеул - Корея, Консерваторията на Лион - Франция, балет
„„Арабеск“ – София, Софийската национална oпера и др. През 2009 г. се установява в Брюксел.
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7 June 14:00 - 19:00
8 June 14:00 - 18:20
(entrance every 10 min)
Hale 3

7 june 14:00 - 19:08 June 17:30 - 18:30
Puppet Theatre

8 юни 17:30 - 18:30
Куклен театър

MADE FOR
HAPPINESS

BRAIN STORE PROJECT & DNK

Idea and performance
Iva Sveshtarova and Willy Prager
Dramaturge Ivana Ivković (Croatia)
Music Emiliyan Gatsov – Elbi

Lights Ralitsa Toneva
Graphic design and costumes Georgi Florov
Communication Ina Dublekova and Kremena
Hristova (Cultural formation A25)

“Made for Happiness” is a comment on the relation
to happiness stimulated by contemporary culture.
For creating their “happy show” performance makers Iva Sveshtarova and Willy Prager study various
manuals, tests and websites for measuring happiness, documentaries and scientific papers. They
make them understand that besides an emotional
state, happiness has become a product with a very
clear formula and imagery. So it can be a matter of
concrete practices. The artists take the challenge
to produce happiness on the stage. For that purpose they get equipped with stress balls, champagne and other pleasant stimuli...

different international contexts. They were brought
together in their school years by the 4XC experimental theatre classes. Subsequently, Iva Sveshtarova finished Choreography and Performance
MA at the Institute of Applied Theatre Studies in
Giessen, Germany. From 2002 to 2006 she was part
of the company Acto – Instituto de Arte Dramatica,
Portugal. Willy Prager finished Solo/ Dance/ Authorship MA at the Universtität der Künste in Berlin.
He won the Prix Jardin d’Europe Audience Award
at Impulstanz in Vienna for his performance “The
Victory Day”. Iva Sveshtarova and Willy Prager are
part of the artistic collective “Brain Store Project”,
co-founders of the Balkan network Nomad Dance
Academy and of Antistatic International Festival for
Contemporary Dance and Performance in Sofia.

Iva Sveshtarova and Willy Prager are a reputable
tandem in contemporary dance and performance
in Bulgaria. Together, individually or in collaboration
with various artists from the country and abroad
they have created a number of performances at
Ikar 2019 Award for Contemporary
Dance and Performance

The production is carried out with the financial
support of Culture Programme of Sofia
Municipality for 2018 and of the Ministry of Culture,
in partnership with National Palace of Culture and
with the collaboration of Goethe-Institut Bulgarien.

„„Произведени за щастие“ е коментар
върху отношението към щастието в
съвременната култура. Ива Свещарова и Вили Прагер проучват много от
популярните днес наръчници, тестове,
сайтове за измерване на щастието,
документални филми и научни доклади.
От тях научават, че освен емоционално състояние, щастието днес е и продукт с ясен образ и формула. Затова и
те се заемат със задачата да „„произведат“ щастие в едночасов сеанс. За
целта са екипирани с топки против
стрес, шампанско и други приятни,
стимулиращи средства…
Ива Свещарова и Вили Прагер са утвърден тандем в съвременния танц и
пърформанс в България. Заедно, поотделно и в сътрудничество с различни
артисти от страната и чужбина, те
създават поредица от работи на бъл-

гарска и международна сцена. Събират
ги експерименталните театрални класове „„4ХС“ още в училищните им години.
В последствие Ива Свещарова завършва
програмата „„Хореография и пърформанс“
в Института за приложно театрознание в Гисен, Германия. От 2002 г. до 2006 г.
тя е част от трупата на Acto – Instituto
de Arte Dramatica, Португалия. Вили Прагер завършва програмата „„Соло/ Танц/
Авторство” в Университета за изкуства в Берлин. С представлението “The
Victory Day” печели наградата на публиката Jardin d’Europe в рамките на фестивала „ Импулстанц“ във Виена. Ива
Свещарова и Вили Прагер са част от артистичния колектив „„Брейн Стор Проджект“, съоснователи са на балканската мрежа Номадска танцова академия,
както и на международния фестивал за
съвременен танц и пърформанс „„Антистатик“ в София.
Награда „„Икар“ 2019 в категория
„„Съвременен танц и пърформанс“

Contacts I Контакти
www.facebook.com/brainstoreproject
brain_store_project@abv.bg

Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Столична програма „„Култура“
на Столична община за 2018 г. и Министерство
на културата, в партньорство с Национален
дворец на културата и със съдействието
на Гьоте-институт България.

41 I ШОУКЕЙС

идея, реализация и изпълнение
Ива Свещарова и Вили Прагер
драматург Ивана Ивкович (Хърватия)
музика Емилиян Гацов – Елби
осветление Ралица Тонева
графичен дизайн и костюми Георги Флоров
комуникация Ина Дублекова и
Кремена Христова (Културна фондация А25)

Photo: Petya Ivanova

40 I SHOWCASE

БРЕЙН СТОР ПРОДЖЕКТ & ДНК
ПРОИЗВЕДЕНИ
ЗА ЩАСТИЕ

режисура, сценична среда, осветление
и костюми Алесандро Серра
превод на сардински и езиков
консултант Джовани Карони
консултант сценично движение
Киара Микелини
звукови каменни скулптури Пинучо Шола
звукова композиция с камъни
Марчелино Гарау

Photo: Alessandro Serra
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4 юни 19:30 – 21:00
Драматичен театър
Сцена „ Филиал“

MACBETTU
By Alessandro Serra
Based on William Shakespeare’s “Macbeth“
Director, setting, lighting
and costume design Alessandro Serra
Translation into Sardinian
and Language Consultant Giovanni Carroni
Stage Movement Consultant Chiara Michelini
Sound Sculpture Compositions Pinuccio Sciola
In Alessandro Serra’s performance Shakespeare’s classic tragedy is moved from the Kingdom of Scotland amid the carnival culture and
rituals of the inhabitants of the Italian island of
Sardinia. True to the spirit of Elizabethan theatre
men are cast in all roles in the performance. The
original text is translated into Sardinian dialect
whose music and sound start to ring as if coming from other times and out of the depths of
human soul. The performance works, with exceptional precision, with the captivating power of
gesture, image, voice and adds to them sounds
of natural elements.
Alessandro Serra studied martial arts and acting
after the methods of Jerzy Grotowski and Vsevolod Meyerhold who lay an emphasis on physical
Contacts I Контакти
Associazione Culturale Compagnia
Teatropersona www.teatropersona.it
Distribution Danilo Soddu danilo@sardegnateatro.it
Laura Artoni la@lauraartoni.com www.proscena.org

COMPAGNIA TEATROPERSONA
SARDEGNA TEATRO – ITALY
Sound Stones Composition Marcellino Garau
Cast Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo
Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni,
Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino
Supported by the Pinuccio Sciola
Foundation and CEDAC Sardegna
action and voice work. He graduated in Theatre
Research from La Sapienza University of Rome
and wrote a dissertation on the dramaturgy of
the image. In 1999, he founded the “Teatropersona” company. Its productions have been presented in Italy and all over the world. Alessandro
Serra is invited to participate in this year’s Venice
Biennale for theatre with a premiere of Chekhov’s “The Cherry Orchard”.

Спектакълът на Алесандро Серра пренася действието на класическата
Шекспирова трагедия от шотландското кралство сред карнавалната
култура и ритуалите на населението
от италианския остров Сардиния. Вярно на духа на елизабетинския театър,
всички роли в представлението са поверени на мъже. Оригиналният текст е
преведен на сардински диалект, който
зазвучава като музика и звук, идващи
сякаш от други времена и от дълбините на човешкия опит. С изключителна
прецизност той работи с въздействащата сила на жеста, образа, гласа, към
които прибавя и звуци от природните
стихии, опитомени от човека.

КОМПАНИЯ „„ТЕАТРОПЕРСОНА“
ТЕАТРО САРДИНИЯ – ИТАЛИЯ
МАКБЕТ
от Алесандро Серра
по „„Макбет“ от Уилям Шекспир
участват Фулвио Аколи, Андреа
Бартоломео, Леонардо Капуано, Андреа
Карони, Джовани Карони, Маурицио Джордо,
Стефано Мереу, Феличе Монтервино
с подкрепата на фондация
Пинучо Шола и CEDAC Sardegna

Алесандро Серра изучава бойни изкуства
и актьорско майсторство, следвайки
методите на Йежи Гротовски и Всеволод Мейерхолд. Завършва „„Театрални
изследвания“ в Римския университет
„„Ла сапиенца“ с дисертация върху драматургията на образа. През 1999 г. основава компанията „„Театроперсона“, чиито
спектакли са представяни многократно
в Италия и по света – Франция, Швейцария, Русия, Полша, Корея и др., като тази
година им предстои престижно участие
на Венецианското биенале за театър.

Със субтитри на български
и английски език.

With Bulgarian and English surtitles
National Association of Theatre Critics Award and UBU
Theatre Award for best Italian production for 2017
Grand Prix “Golden Laurel Wreath Award“ for best
director at MESS Theatre Festival 2018,
Bosnia and Herzegovina

The guest-performance is supported
by Instituto Italiano di Cultura, Sofia.

Награда на Асоциацията на театралните
критици в Италия и театрална награда „„Юбю"
за най-добро представление за 2017
Златен лавров венец за режисура,
МТФ „„МЕСС" 2018, Босна и Херцеговина

Гостуването на спектакъла се
осъществява с подкрепата на
Италианския културен институт в София.
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42 June 19:30
20:00––21:00
21:15
Drama
Europe
Theatre
Hall
Festival and
Second
Congress
Stage
Centre - Varna

5 юни 14:00 – 16:45
18:30 - 21:15
(с антракт)
Зала „ Европа“
Фестивален и конгресен
център – Варна
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участват Павел Поляков, Сергей Богомолов, Виталий Гудков, Даря Емелянова,
Валерия Кручинина, Георгий Болонев,
Константин Колесник, Елена Жданова,
Ирина Кривонос, Линда Ахметзянова,
Данил Ляпустин, Елена Дриневская
стиховете чете Игор Белозеров

ONEGIN
Screening

By A. S. Pushkin
Directed by Timofey Kulyabin
Set Design Oleg Golovko
Choreographer Artur Oschepkov
Lighting design Denis Solntsev
Sound design Vladimir Bychkovski
Timofey Kulyabin is undoubtedly among today’s most talented and successful Russian
directors of the new generation who has won
recognition all over Europe.
“Onegin” carries Pushkin’s romantic novel in verse
into today’s world, immersed in the inner thoughts,
hopes, despairs, passions and disappointments
stirred by the 4 central characters: Onegin, Tatiana, Olga and Lensky. Instead of a classic “Encyclopaedia of Russian life” the performance shows
a quiet love story, managing to convey the spirit
of the great poet and proving that his work still
resonates with the 21st century reality.

RED TORCH THEATRE –
NOVOSIBIRSK, RUSSIA
Cast Pavel Polyakov, Sergey Bogomolov,
Vitaly Gudkov, Daria Yemelyanova,
Valeriya Kruchinina, Georgy Bolonev,
Konstantin Kolesnik, Elena Zhdanova, Irina
Krivonos,Linda Akhmetzyanova, Daniil
Lyapustin, Elena Drinevskaya
Igor Belozerov reads the verses
“I wanted to liberate the performance of all the
typical attributes of the milieu and the time of
the novel. To place the characters in a vacuum.
The stage box is precisely such a vacuum. As if
the novel is nothing but a story about the acquaintance and the rupture between the four
characters whose relationships are devoid of
any context. So, I have left for myself as much
space as possible to study their characters and
actions. Making a theatrical illustration of the
novel, of its picturesque scenes and images was
uninteresting to us. All this exists already in our
associations and imagination.” Timofey Kulyabin

With Bulgarian and English subtitles

Golden Mask Special Jury Award 2014
Golden Mask Award 2014 for best artistic lighting

Distributed by Stage Russia

Тимофей Кулябин безспорно е от
най-талантливите и успешни днес
руски режисьори от новото поколение,
който печели признание из цяла Европа. „„Онегин“ е от най-играните негови
спектакли от последните години след
премиерата му през 2014 г.
„„Онегин“ на Тимофей Кулябин пренася в
съвременния свят романтическия роман на Пушкин в стихове. Разкриват се
вътрешните мисли, надежди, страсти
и отчаяния, които завихрят четиримата главни персонажи – Онегин, Татяна, Олга и Ленски. Вместо класическа „„енциклопедия на живота в Русия“,
спектакълът представя тиха любовна
история, като съумява да предаде духа
на големия поет, доказвайки, че произведението звучи актуално и в реалността на 21. век.

ТЕАТЪР „ ЧЕРВЕН ФАКЕЛ“ НОВОСИБИРСК, РУСИЯ
ОНЕГИН
прожекция

от А. С. Пушкин
режисьор Тимофей Кулябин
художник Олег Головко
хореограф Артур Ощепков
художествено осветление Денис Солнцев
музикално оформление Владимир Бычковски

„„Исках да избавя спектакъла от всякакви характерни атрибути на средата и
епохата на романа. Да поместя героите
в един вид вакуум. Сценичната кутия е
именно такъв вакуум. Сякаш романът не
е за нищо друго, освен за историята за
запознанството и разрива между четиримата персонажи, чиито взаимоотношения са лишени от всякакъв контекст.
Така си оставих максимално режисьорско
пространство за изучаване на техните
характери и постъпки. Да правим театрална илюстрация на романа, на неговите живописни картини и образи ни
беше безинтересно. Всичко това и без
друго съществува в нашите асоциации
и въображение.“ Тимофей Кулябин

Със субтитри на български
и английски език.

Специална награда на журито „„Златна маска“ 2014
Награда „„Златна маска“ 2014
за художествено осветление

Дистрибутор: Stage Russia
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5 June 14:00 – 16:45
18:30 - 21:15
(with intermission)
Europe Hall
Festival and Congress
Centre - Varna

участва Матео Седда
копродуценти FAB-Международен
фестивал за изкуства в Бордо (Франция),
Театър Tandem Arras-Douai (Франция),
Международен фестивал за съвременен
танц „Импулстанц“ (Австрия)

Photo: Marcel Lennartz
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8 юни 19:00 – 20:00
Драматичен театър
Сцена „„Филиал“

THE GENEROSITY
OF DORCAS

TROUBLEYN / JAN FABRE BELGIUM

Concept, choreography
& direction Jan Fabre
Music Dag Taeldeman
Dramaturgy Miet Martens
Scenography Jan Fabre
Costume Jan Fabre, Kasia Mielczarek

Light Wout Janssens
Performer Matteo Sedda
Co-production FAB-Festival international
des Arts de Bordeaux, Métropole (FR),
Tandem Arras-Douai (FR), ImPulsTanz
Vienna International Dance Festival (AT)

A man with a golden lower lip is dancing in a
stage set of colourful threads. He seems intent
on amazing his audience like a fairground magician. Large sewing needles are dangling from the
threads, and it is with these that a story begins.
It refers to the biblical figure Dorcas (or Tabitha
in Aramaic) who was known for her generosity
and helpfulness: she took care of the poor by
handing out clothes. She died of an unknown disease but Peter the Apostle brought her back to
life. Jan Fabre makes Italian dancer Matteo Sedda slip into the role of Dorcas and, through the
ritual of dance, lets him enter into a higher state
of being. For Fabre and Sedda the generosity of
Dorcas is the starting point in their research of
the vibrating body, the body in ecstasy.

“The Generosity of Dorcas” is one of the grand
solo pieces that the multitalented artist Jan Fabre has created for his “warriors of beauty”, as
he calls his dancers. Regardless of how diverse
these performances are, Jan Fabre essentially
always wants to pay tribute to the performer.
For Fabre Sedda is a performer of untamable
energy and high kinetic intelligence who charmingly and generously welcomes the audience in
his imaginary world.
Jan Fabre is well known as one of the most innovative and versatile artists of his generation. Over
the past 30 years, he has produced works as a
theatre maker, author and visual artist. Jan Fabre
is renowned for expanding the horizons of every
genre to which he applies his artistic vision.

“Troubleyn/Jan Fabre” receives subsidies
from the Ministry of Culture of the Flemish
Community and the City of Antwerp.

Човек с позлатени устни танцува на
сцената сред своеобразна инсталация
от множество висящи цветни нишки. Той изглежда като ловък фокусник,
като истински маг, който иска да
удиви публиката. От върха на нишките се спускат големи игли за шиене и
именно оттук започва една история.
Нейна отправна точка е библейската
история за Тавита, поклонничка на Исус
Христос, която е била известна със
своята щедрост и вършела множество
добри дела, като най-вече шиела дрехи
за бедните. Тя умряла от неизвестна
болест, но според сказанието апостол
Петър я възкресява. Ян Фабър подтиква италианския танцьор Матео Седда
да навлезе в ролята на Тавита и чрез
ритуала на танца да достигне до едно
по-интензивно състояние на съществуване. През извънредната история на
този страничен в Библията образ, Фабър и Седда изследват отдаващия се
на сцената танцьор като вибриращо,
екстатично тяло.

„ Трублейн/ Ян Фабър“ получава субсидия от
Министерството на културата на
Фламандската общност и от Града Антверпен.

КОМПАНИЯ „„ТРУБЛЕЙН“ /
ЯН ФАБЪР - БЕЛГИЯ
Щ Е Д Р О С Т ТА
Н А ТА В И ТА
концепция, хореография
и режисура Ян Фабър
музика Даг Телдеман
драматург Мит Мартенс
сценография Ян Фабър
костюми Ян Фабър, Кашиа Милчзарек
осветление Уот Янсенс

„„Щедростта на Тавита“ е част от поредица сола, които мултидисциплинарният
белгийски артист Ян Фабър създава за
отделни изпълнители. Той ги нарича свои
„„войни на красотата“ и в тези спектакли изтъква някакво тяхно изключително качество. За Фабър Седда носи
необуздана енергия и физическа интелигентност. С неустоима харизма и виртуозност той въвежда зрителите във
въображаемия му свят.
През последните 30 години Ян Фабър се
утвърждава като един от най-значимите артисти на съвремието. Той работи
в сферата на театъра, танца, визуалните изкуства и пърформанса, като всяка
негова творба разширява границите на
изкуството.

Contacts I Контакти
TROUBLEYN / JAN FABRE
Pastorijstraat 23 2060 Antwerp, Belgium
www.troubleyn.be
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8 June 19:00 – 20:00
Drama Theatre
Second Stage

9 June 14:00 – 17:45
18:30 – 22:15
(with intermission)
Europe Hall
Festival and Congress
Centre – Varna

9 юни 14:00 – 17:45
18:30 – 22:15
(с антракт)
Зала „„Европа“
Фестивален и конгресен
център - Варна

прожекция

ANTONY &
C L E O PA T R A

NT LIVE

Screening

By William Shakespeare
Directed by Simon Godwin

Cast Ralph Fiennes, Sophie Okonedo, Tim
McMullan, Tunji Kasim, Hannah Morrish a.o.

In a tragic fight between devotion and duty, obsession becomes a catalyst for war.

As the action jumps from Rome to Egypt and
back, in scenes narrated with details and created with high precision, we see how the fiery
spark between Antony and Cleopatra becomes
the occasion for war and for reckless moves of
the two lovers that will take unforeseen victims.

Recorded live in the National Theatre, Ralph Fiennes and Sophie Okonedo play Shakespeare’s
famous fated couple in his great tragedy of politics, passion and power.
Caesar and his assassins are dead. General Mark
Antony now rules alongside his fellow defenders
of Rome. But at the fringes of a war-torn empire
the Egyptian Queen Cleopatra and Mark Antony
have fallen fiercely in love.

“Epic. Filled with passion.”
The Guardian

With Bulgarian surtitles.
Distribution and Bulgarian subtitles by Cikanek
Management.

В съдбоносната борба между любовта
и дълга, страстта се превръща в катализатор на войната...
В тoзи съвременен прочит на сцената на Британския национален театър,
Ралф Файнс и София Оконедо се превъплъщават в Антоний и Клеопатра – известната трагична двойка, увековечена в изключителния Шекспиров разказ
за политика, страст и власт.
Цезар е мъртъв, мъртви са и убийците
му. Сега в Рим управляват генерал Марк
Антоний и другарите му – защитници
на Рим. Но в близост до разлюляната
от брожения империя се заражда нова
трагедия: огнена искра пламва между египетската кралица Клеопатра и
Марк Антоний.

Докато действието прескача от Рим
към Египет и обратно, в подробно разказани и детайлно изпипани сцени наблюдаваме как огнената искра между Антоний и Клеопатра става повод първо за
война, а после и за необмислени ходове на
двамата любовници, които ще доведат
до непредвидени жертви.
„„Епична постановка,
изпълнена със страст.“ в-к „„Гардиън“

Със субтитри на български език.
Превод на български и дистрибутор за
България: Cikanek Management.

Номинация за наградата „„Оливие" 2019 за най-добра
актриса за София Оконедо
Театралната награда на в-к „„Ивнинг стандарт" и
на в-к „„Уатс он стейдж" за София Оконедо
Olivier Award 2019 Nomination
for best actress for Sophie Okonedo
Evening Standard Theatre Award and
WhatsOnStage Award for Sophie Okonedo

The screening is part of the global
programme NT Live broadcasting the best of
National Theatre in London to cinema houses
around the globe.

Прожекцията е част от програмата NT Live
на Британския национален театър за излъчване
на хитови театрални продукции от
Обединеното кралство в кина по целия свят.
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от Уилям Шекспир
режисьор Саймън Гудуин
участват Ралф Файнс, София Оконедо, Тим
Макмълън, Тунджи Касим, Хана Мориш и др.

Photo: Jason Bell.
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БРИТАНСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН
ТЕАТЪР НА ЖИВО
АНТОНИЙ &
К Л Е О П АТ РА

9 юни 19:00 – 20:00
Драматичен театър
Сцена „„Филиал“
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автори и изпълнители: Джонатан Бу,
Клеман Дазен, Мартен Сер, Богдан Илуз,
Рено Руе, Мартен Швиецке, Тома Хотцел

HUMANOPTÈRE
Conception Clément Dazin
Light designer Tony Guérin
Sound designer Grégory Adoir
Sound engineer Mathieu Ferrasson
Choreographic outside eyes and
assistant to the Director Hervé Diasnas
Costume Fanny Veran

“Humanoptere” by young juggler and director
Clément Dazin stages a microsociety composed
of seven jugglers, in which appear complex
exchanges. The visual power of balls in space
and the fragility of human beings get together magnificently. The repetition of an action ad
absurdum is the driving force of a continuing
impetus toward virtuosity. This unusual show
offers through a visual and rhythmic score for
seven jugglers an allegorical vision of notions
as work, success, productivity and efficiency.
Already since an early age Clément Dazin has
been fascinated by movement and body control.

Contacts I Контакти
Compagnie La Main de l’homme – Strasbourg
martin@magnanerie-spectacle.com
www.magnanerie-spectacle.com

COMPAGNIE
“LA MAIN DE L’HOMME” –
FRANCE
With and by
Jonathan Bou, Martin Cerf, Clément Dazin,
Bogdan Illouz, Martin Schwietzke, Thomas
Hoeltzel, Renaud Roué

He first started with gymnastics and after that he
turned toward circus and especially juggling. He
continued learning movement and stage attitude
by taking hip-hop dance and theatre classes and
by practicing juggling and acrobatics in different
places. In 2009 he joined the National Centre of
Circus (CNAC) in 2009. There, he had the opportunity to meet some distinguished artists and got
interested in mixing contemporary dance, Hip
Hop technics and juggling. Gradually he started
working on own creations which he has been
presenting successfully throughout Europe. With
“Humanoptère” Clément Dazin opens to juggling
new perspectives for the stage.

The guest-performance is supported by Institut
français in Bulgaria and National Culture Fund.

КОМПАНИЯ
„„LA MAIN DE L‘HOMME“ ФРАНЦИЯ
ХУМАНОПТЕР
концепция и режисура Клеман Дазен
светлинен дизайн Тони Герен
звуков дизайн Грегори Адоар
звуков инженер Матьо Ферасон
асистент хореограф
и режисьор Матьо Ферасон
костюми Фани Веран

В „„Хуманоптер“ (нещо между човек и насекомо) младият жонгльор и режисьор Клеман Дазен поставя едно мини общество
от седем жонгльори, между които във
въздуха непрекъснато прелитат топки.
Свободно летящи и падащи, те създават
внушителен образ, на фона на който
човешкото тяло изглежда особено уязвимо. Повторението на действието до
абсурд и до виртуозност е движещата
сила в това необичайно представление.
В една визуална и ритмична партитура
за седем жонгльори то предлага алегоричен образ на представите за работа,
успех, продуктивност и ефикасност.

Още от детска възраст Клеман Дазен се
вдъхновява от движението и постигането
на контрол върху тялото. Тренира гимнастика, а на 16 години започва да се занимава
с цирк и най-вече с жонглиране. Преминава
също през класове по хип-хоп, театър и
акробатика, изучавайки възможностите
и границите на различните техники. През
2009 г. става част от Националния център за цирк във Франция, където се среща
с изявени артисти и развива интерес към
смесването на съвременен танц, хип-хоп
и жонглиране. Постепенно той започва
самостоятелна кариера и представя свои
работи из цяла Европа. С „„Хуманоптер“ Клеман Дазен преоткрива жонглирането за
танцовата сцена.

Coproducers / Копродуценти Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, La Maison des Jonglages –
Scène conventionnée de La Courneuve, Le Manège,
scène nationale de Reims, Furies, Art de la Rue – Pôle
National Arts du Cirque en préfiguration à Châlonsen-Champagne, l’Odyssée Scène conventionnée de
Périgueux – Institut national des Arts du Mime et
du Geste. With the support of / С подкрепата на

Ministère de la Culture et de la Communication DGCA
Aide à la création cirque et DRAC- Grand Est, The Regional
Council of Grand Est, Département de Seine-Saint-Denis,
City of Strasbourg, City of Paris, la Spédidam, de l’Adami
– La Culture avec la copie privée, du Groupe Geste(s) et
de la SACD Residencies / Резиденции 2r2c, Coopérative
de rue et de cirque – Espace Périphérique (Ville de Paris
La Villette), La Brèche – PNAC de Cherbourg-Octeville, Les
Migrateurs – Strasbourg.

Продукцията гостува с подкрепата
на Френския институт в България
и Национален фонд „„Култура“.
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9 June 19:00 – 20:00
Drama Theatre
Second Stage

хореограф Димитрис Сотириу
участват Звездана Ангеловска,
Никола Ристановски, Петре Арсовски,
Емил Рубен, Благой Веселинов, Дария
Ризова, Дамян Цветановски, Сашка
Димитровска, Тина Търпкоска,
Славиша Кайевски, Аксел Мехмед

Photo: Petar Kochiski

52 I MAIN PROGRAMME: INTERNATIONAL SELECTION

11 юни 19:30 – 22:00
(с антракт)
Драматичен театър
Сцена „„Филиал“

THE SEAGULL
By A. P. Chekhov
Directed by Nina Nikolikj
Dramaturge Dragana Lukan-Nikolski
Stage design Vishna Vuykovic
Costume design Ivana
Karanfilovska – Ugurovska
Light design Chris Jeger
Composer of the main musical
theme Vlatko Stefanovski
“The Seagull” by the Russian playwright A. P.
Chekhov’s is the first of his plays, which have become part of the canon of modern drama and
changed forever the laws of theatre. The pursuit
of revolution in art and living according to one’s
own rules are also the main topics in this tragic
story which was paradoxically dubbed a comedy
by its author. It interweaves the fates of famous
writer Boris Trigorin, romantic Nina Zarechnaya,
actress Irina Arkadina whose career is on the
wane and her rebellious son with theatrical ambitions Konstantin Treplyov.
And yet the question of why Chekhov again and
what his meaning is today constantly reappears. For Nina Nikolikj, the young and promising Macedonian director the answer is clear:

MACEDONIAN NATIONAL
THEATRE - SKOPJE, REPUBLIC
OF NORTH MACEDONIA
Choreographer Dimitris Sotiriu
Cast Zvezdana Angelovska, Nikola Ristanovski,
Petre Arsovski, Emil Ruben, Blagoy Veselinov,
Daria Rizova, Damyan Tsvetanovski, Sashka
Dimitrovska, Tina Tarpkoska, Slavisha Kayevski,
Aksel Mehmed
“We will stop asking ourselves that question
when we finally realize that Chekhov’s plays
are life – a pure, cruel, concentrated life that
happens everywhere, in all languages and at
any time.” Her performance with international
collaborators and the committed actors of the
Macedonian National Theatre is a proof of it.

„„Чайка“ на руския драматург А. П. Чехов
е първата от неговите превърнали се
в канон на модерната драма пиеси, променили завинаги законите на театъра.
Стремежът за революция в изкуството и живеене по собствени правила са
и основните теми в тази трагична
история, парадоксално определена от
автора ѝ като комедия. В нея се преплитат съдбите на известния писател Борис Тригорин, романтичната
Нина Заречная, намиращата се в залеза
на своята кариера актриса Ирина Аркадина и нейния син-бунтар с амбиции
в театъра Константин Треплев. И все
пак неизменно се появява въпросът
защо отново Чехов и какво е неговото
значение днес?

Nina Nikolikj was born in 1987 in Skopje. She
graduated Theater Directing on the Faculty
of Dramatic Arts – Skopje. At the moment
she works as theatre director at the Macedonian National Theatre. Since 2012 she is
member of the artistic council of the Open
Youth Theater Festival.

With Bulgarian and English surtitles.

МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН
ТЕАТЪР – СКОПИЕ,
Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
ЧАЙКА
от А. П. Чехов
режисьор Нина Николич
драматург Драгана Лукан – Николски
сценограф Вишна Вуйовик
костюмограф Ивана Каранфиловска – Угуровска
художествено осветление Крис Йегер
композитор на основната музикална
тема Влатко Стефановски

За младата надежда на македонския театър Нина Николич отговорът е ясен:
„„Ще престанем да си задаваме този
въпрос, докато най-накрая не осъзнаем,
че пиесите на Чехов са живот – чист,
жесток, концентриран живот, който се
случва навсякъде, на всички езици и във
всеки момент.“. Нейната постановка с
международен творчески екип и с всеотдайните актьори от Народния театър в Скопие го доказва.
Нина Николич е родена през 1987 г. Завършва театрална режисура във факултета по театрално изкуство в Скопие.
Понастоящем е режисьор в македонския
Народен театър. От 2012 г. е член на артистичния съвет на театралния фестивал „„Отворена младеж“.

Със субтитри на български
и английски език.

Contacts I Контакти
Macedonian National Theatre
3 “11 March” Str. Skopje 1000
Republic of North Macedonia
info@mnt.mk / www.mnt.mk
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11 June 19:30 – 22:00
(with intermission)
Drama Theatre
Second Stage

S O N YA Y O N C H E V A .
SEMPRE LIBERA

ARTO+

A documentary movie

Director and producer Georgi Toshev
Camera Rumen Vassilev and Ivo Staynov
Editor Ema Konstantinova

“Sempre Libera” follows the fate, full with vicissitudes, of the most promising soprano today
– 36 years old Sonya Yoncheva.
Only for 10 years she had succeed to impress
conductors and theater managers and to sing
one of the most difficult arias in the title roles
of “La Traviata”, “Tosca”, “Norma”, “Don Carlos”,
“La Boheme”, “Medea”… Season 2017/18 was specially successful for her when she became the
only artist in the history of Metropolitan Opera,
who in one season was staring in 3 productions,
each one transmitted live in 2000 cinemas all
over the world.

Cast Sonya Yoncheva, Placido Domingo,
Antonio Pappano, Valery Gergiev, Massimo
Zanetti, Michael Fabiano, Thomas
Hampson, Temenuga Yoncheva

How has she become a favourite artist to both
critics and audiences? What pushes her constantly to take risks in her professional and live
choices?

2 юни 20:00 – 21:15
Зала „„Европа“
Фестивален и конгресен
център – Варна

ARTO +
СОНЯ ЙОНЧЕВА.
SEMPRE LIBERA

участват Соня Йончева,
Пласидо Доминго, Антонио Папано,
Валерий Гергиев, Масимо Дзанети,
Майкъл Фабиано, Томъс Хемпсън,
Теменуга Йончева и др.

режисьор и продуцент
Георги Тошев
оператори Румен Василев
и Иво Стайнов
монтаж Ема Константинова

„„Sempre Libera“ проследява драматичната и пълна с превратности съдба на
световноизвестното сопрано – 36-годишната Соня Йончева.

Метрополитън опера в Ню Йорк, който
в един сезон участва в три спектакъла,
всеки от които е предаван на живо в
2000 киносалона по цял свят.

Само за 10 години тя успява да впечатли диригенти и директори на
оперни театри по света и да изпълни
едни от най-големи оперни роли като
Травиата, Тоска, Норма, Медея, Мими
от Бохеми… Сезон 2017/18 е особено успешен за нея, когато тя става единственият артист в историята на

Как Соня Йончева се превърна в любимка
на критика и публика? Какво я кара непрекъснато да рискува в професионалните си и житейски избори?

This is a film, which follows in development the
happening of a spectacular career.

Intermezzo Programme is a joint
initiative with Varna Summer
International Music Festival.

Програма „„Интермецо“ е съвместна
инициатива с Международния музикален
фестивал „„Варненско лято“.

документален филм

Филмът „„Соня Йончева. Sempre Libera”
проследява случването на една изключителна кариера в развитие.
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54 I INTERMEZZO PROGRAMME

2 June 20:00 – 21:15
Europe Hall
Festival and Congress
Centre - Varna

7 June 20:00 – 21:30
Hall 1
Festival and Congress
Centre - Varna

7 юни 20:00 – 21:30
Зала 1
Фестивален и конгресен
център – Варна

ДЖАЗОРКЕСТЪР
НА КОНЦЕРТГЕБАУ АМСТЕРДАМ &
МАДЕЛИН БЕЛ
ТРИБЮТ НА
РЕЙ ЧАРЛС
И С Т И В И У О Н ДЪ Р

TRIBUTE TO
R AY C H A R L E S A N D
STEVIE WONDER

JAZZ ORCHESTRA
OF THE CONCERTGEBOUW
AMSTERDAM &
MADELINE BELL

Conductor Rob Horsting

The Royal Concertgebouw in Amsterdam is the
only concert hall in the world that keeps a jazz
big band together with the classical orchestra.
For years its jazz orchestra with chief conductor
Dennis Mackrel is renowned as one of the best in
Europe and stands out for its own style and high
quality. It gained international fame thanks to its
unique cooperation with first-class soloists.
The first visit of the Jazz Orchestra of the Concertgebouw in Bulgaria is with a special concert
together with the American soul music diva
Madeline Bell. Conducted by Rob Horsting they

The concert is supported by the Netherlands
Embassy in Sofia and Air France KLM Delta Bulgaria.

will perform arrangements of the greatest hits
of two icons of R&B and pop music such as Ray
Charles and Stevie Wonder.
Madeline Bell entered the music stage in late
1960s and made a remarkable career between
USA and Europe in the styles of gospel, pop, soul
and jazz music. The richness and deep emotionality of her voice is conquering. In 2003, she was
honoured with a Lifetime Achievement Award
from the Music Heritage Federation in the United Kingdom for her “outstanding contribution to
the music industry”.

Intermezzo Programme is a joint
initiative with Varna Summer
International Music Festival.

Кралският Концертгебау в Амстердам е единствената концертна зала в
света, която поддържа джаз биг бенд
заедно с класически състав. Години
наред джазовият ѝ оркестър с главен
диригент Денис Макрел има славата на
един от най-добрите в Европа, открояващ се със собствен стил и високо
качество. Той постига международна
известност със своите сътрудничества с първокласни солисти.
Първото гостуване на Джазоркестъра
на Концертгебау в България е с концерт с американската дива на соул
музиката Маделин Бел. Под диригентството на Роб Хорстинг те ще изпъл-

Програма „„Интермецо“ е съвместна
инициатива с Международния музикален
фестивал „„Варненско лято“.

нят аранжименти на големите хитове
на двама легендарни музиканти, променили света на музиката – Рей Чарлс и
Стиви Уондър.
Маделин Бел навлиза на музикалната
сцена в края на 60-те години и прави
впечатляваща кариера между САЩ и
Европа и между госпъл, поп, соул и джаз
музиката. Тя покорява с богатството и
дълбоката емоционалност на гласа си.
През 2003 г. в Обединеното кралство
е удостоена с Наградата за цялостно
творчество на Фондацията за музикално наследство заради изключителния ѝ
принос към музикалната индустрия.

Концертът се осъществява
с подкрепата на Холандското посолство в София
и на Air France KLM Delta Bulgaria.
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диригент Роб Хорстинг

8 юни 20:30 – 22:00
Зала 1
Фестивален и конгресен
център – Варна

56 I INTERMEZZO PROGRAMME

с участието на
хор Големите български гласове
диригент Илия Михайлов

LA BELLE
NIVERNAISE

A cinema concert based on
the film “La Belle Nivernaise”
directed by Jean Epstein (1923)
With the participation of
the Great Voices of Bulgaria Choir
Conducted by Iliya Mihaylov
“La Belle Nivernaise” is an unusual combination of a silent film by the great director in the
history of European cinema Jean Epstein, the
Great Voices of Bulgaria choir conducted by
Iliya Mihaylov and the Trio of the French jazz
pianist François Raulin. Presented to great success in Italy, France and Bulgaria it earned rave
reviews describing it as “an event of European
scale, a real symbiosis of impressionist cinema
and Eastern Balkan music.”
This cinema concert is devised as a series of
musical pictures developing against the background of the images from the film by commenting or supplementing them. The magic power of
Bulgarian folklore music is a unique match to
the original compositions of the trio of jazz mu-

François Raulin Trio - France
François Raulin piano, composer
François Corneloup saxophone, composer
Bruno Chevillon contrabass
sicians. Thus, an intriguing dialogue between the
European jazz and its improvisational element
and the timeless music of folk songs is attained.
Diverse music sensibility creates a new and rare
sound and becomes an unexpected co-author of
the cinema narrative.
Iliya Mihaylov has been director of the Great
Voices of Bulgaria choir since 1999. The conductor, who is a graduate of the prestigious Juilliard
School in New York, the Associated Board of the
Royal Schools of Music in London and the Lausanne Conservatory, has led the choir to global
recognition. In 2010, МEZZO the European Music
TV dedicated it a one-hour film that caused a
great deal of interest.

Intermezzo Programme is a joint
initiative with Varna Summer
International Music Festival.

Спектакълът „„Лодката на влюбените“
е неочаквана комбинация между ням
филм на големия режисьор в историята на европейското кино Жан Епщайн,
хора „„Големите български гласове“ с
диригент Илия Михайлов и триото на
френския джаз пианист Франсoа Рюлан. Представян с голям успех в Италия, Франция и България, той получава
възторжени отзиви, определящи го
като „„събитие от европейски мащаб,
истинска симбиоза между импресионистичното кино и музиката на Източните Балкани“.
Този кино концерт е замислен като поредица от музикални картини, които се
развиват на фона на образите от филма, като ги коментират или допълват.
Българският фолклор по уникален начин

Програма „„Интермецо“ е съвместна
инициатива с Международния музикален
фестивал „„Варненско лято“.

Л О Д К АТА
НА ВЛЮБЕНИТЕ
Кино концерт по филма
“La Belle Nivernaise”
на Жан Епщайн (1923)

Франсоа Рюлан Трио - Франция
Франсоа Рюлан пиано, композитор
Франсоа Корнолу саксофон, композитор
Бруно Шевийон контрабас

се съчетава с оригиналните композиции на музикантите от джаз триото.
Така се достига до въздействащ диалог
между европейския джаз и неговата импровизационна стихия с неподвластната
на времето музика на фолклорните песни.
Разнообразната музикална чувствителност създава нов и рядък звук и става
неочакван съавтор на кино разказа.
Илия Михайлов ръководи хора „„Големите
български гласове“ от 1999 г. Завършилият престижното училище Джулиард скул
в Ню Йорк, Асоциирания борд на Кралските музикални училища в Лондон и Лозанската консерватория диригент отвежда хора до световно признание. През 2010
година европейската музикална телевизия МEZZO му посвещава едночасов филм,
който предизвиква голям интерес.
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8 June 20:30 – 22:00
Hall 1
Festival and Congress
Centre - Varna

14 юни 19:00 – 22:20
(с антракт)
Зала 1
Фестивален и конгресен
център – Варна

участват
Анна Нетребко Аида
Анита Рачвелишвили Амнерис
Александър Антоненко Радамес
и др.

AIDA
Screening

By Giuseppe Verdi
Libretto Antonio Ghislanzoni
Conductor Nicola Luisotti
Production Sonja Frisell
Set Designer Gianni Quaranta
Costume Designer Dada Saligeri
Lighting Designer Gil Wechsler

The great diva of the opera world Anna Netrebko
stars again on the stage of the Met, yet for the
first time in the role of Aida. She debuted triumphantly as Aida at the Salzburger Festspiele
in 2017. This time the role of her rival Amneris is
taken by the fiery Georgian singer Anita Rachvelishvili, and they both will be fighting for the
heart of the great warrior Radames, sung by the
Ukrainian tenor Aleksandrs Antonenko.
“Aida” is among the grandest of grand operas.
Set in ancient Egypt during the time of the pharaohs it is packed with magnificent choruses,
complex ensembles and elaborate ballets. The
librettist Antonio Ghislanzoni does not specilfy
precisely the historical time, but rather lets the

METROPOLITAN OPERA LIVE
FROM NEW YORK

Cast Anna Netrebko Aida
Anita Rachvelishvili Amneris
Aleksandrs Antonenko Radames
a.o.

audience experience “Aida” as a part of the Egyptian mythology.
The Met revives Sonja Frisel’s staging, which
premiered in 1988 and had been compared to
the spectacular productions of Franco Zeffirelli.
Sonja Frisel is convinced that it is possible for
a classical staging, when it remains truthful to
its original author’s vision, to be exciting for the
contemporary audiences as well. She entrusts
the sets to the big scale imagination of the set
designer master Gianni Quaranta. She makes
use of a large chorus and a lot of extras for the
mass scenes, which create the backdrop of the
eternal story of the three characters torn between love and duty.
Presented jointly with Varna Summer International
Music Festival and with the support of America for
Bulgaria Foundation.

Голямата звезда на оперната сцена
Анна Нетребко отново изгрява на сцената на Метрополитън опера, но за
първи път в ролята на Аида, в която
дебютира триумфално на Залцбургския
фестивал през 2017 г. Този път нейна съперница е страстната грузинка Анита
Рачвелишвили като Амнерис, а двете
се борят за сърцето на великия воин
Радамес – в ролята се представя латвиецът Александър Антоненко.
„„Аида“ е сред най-грандиозните произведения в оперния репертоар. Джузепе
Верди композира великолепни хорови,
ансамблови и балетни сцени, поставени в сърцето на Древния Египет
от времето на фараоните, а автор
на либретото е Антонио Гисланцони,

Представя се съвместно с Международния
музикален фестивал „„Варненско лято“ и с
подкрепата на фондация „„Америка за България“.

МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА
НА ЖИВО ОТ НЮ ЙОРК
AИДА
прожекция

от Джузепе Верди
либрето Антонио Гисланцони
диригент Никола Луизоти
режисьор Соня Фризел
сценография Джани Куаранта
костюми Дада Салигери
осветление Гил Уекслър

който не уточнява историческия период, а по-скоро кара публиката да гледа
на „„Аида“ като на част от египетската
митология.
Метрополитън опера възстановява
постановката на Соня Фризел от 1988г.,
която сравняват по пищност с тези
на Франко Дзефирели. Режисьорката е
уверена, че е възможно класическата визия, вярна на авторовата идея, да въздейства и на модерната публика в наши
дни. Затова се доверява на майстора на
декорите Джани Куаранта с неговото
мащабно мислене. Използва огромен хор
и много статисти за масовите сцени,
на фона на които се разиграва вечната
история на тримата герои, разкъсвани
между любовта и дълга.
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На снимката: сцена от „Аида“
Снимка: Marty Sohl/Met Opera

14 June 19:00 – 22:20
(with intermission)
Hall 1
Festival and Congress
Centre - Varna

3 юни 22:00 – 22:30
пл. „„Независимост“

1 June 21:30 - 22:10
Nezavisimost Square

3 June 22:00 - 22:30
Square Nezavisimost

МИМ-ФОРМАЦИЯ
„„ЖАР ТЕАТЪР“
Н О Щ ТА Н А
БЕЛИТЕ КОНЕ

светлинен площаден спектакъл
концепция Елена Пап, Пламен Радев, Диана Петрова, Давид Коле сценарий, дизайн на куклите и
маските, визуална среда Елена Пап и Пламен Радев
режисьор, дизайн на костюмите Елена Пап музика
Йордан Владев участват Диана Петрова, Стела
Иванова, Вероника Ханджиева, Теменуга Методиева - Меги, Елиза Ханиф, Цветелина Радева, Давид
Колев, Стивън Генчев, Иван Недялков, Жан Илиев,
Пламен Радев, Елена Пап

FIRE THEATRE MIME COMPANY
THE NIGHT OF
WHITE HORSES
A light performance on the square

Concept Elena Pap, Plamen Radev, Diana Petrova,
David Kolev Script, puppets and masks design, visual
environment Elena Pap, Plamen Radev Director and
Costume Designer Elena Pap Music Jordan Vladev Cast
Diana Petrova, Stela Ivanova, Veronika Handzhieva,
Temenuga Metodieva - Megi, Eliza Hanif, Tsvetelina
Radeva, David Kolev, Stivan Genchev, Ivan Nedyalkov,
Zhan Iliev, Plamen Radev, Elena Pap

„„Нощта на белите коне“ е визуална поема с
големи светещи кукли, маски и експресивна
пластика на актьорите, които създават на
площада магична атмосфера.
Мим-формация „„Жар театър“ е независима
театрална компания с 25-годишна история
под ръководството на своите създатели
– режисьорите Елена Пап и Пламен Радев.
Те са от водещите български формации,
работещи в сферата на невербалния театър, сюжетния огнен театър и театъра на
открито и в нетрадиционни пространства.
Техни спектакли са показвани на множество
фестивали в България и по света.
“The Night of White Horses” is a visual poem
with big illuminated dolls, masks and expressive
movements of the actors who create a magical
atmosphere on the square. The Fire Theatre
Mime Company is an independent Bulgarian
theatre company of 25-year experience, run by its
founders, directors Elena Pap and Plamen Radev.
They are among Bulgaria’s leading companies
working in the field of non-verbal theatre, plot fire
theatre and open-air theatre and in non-traditional
spaces. Their performances have been shown at a
number of festivals in Bulgaria and abroad.
„„Нощта на белите коне“ е продукция на Мим-формация
„„Жар театър“ с подкрепата на Асоциация „„АКТ-УНИМА –
България“. / “The Night of White Horses” is a production of Fire
Theatre Mime Company with the support of UNIMA Bulgaria.

КАЛ И КАНТО
ТЕАТРО - ИСПАНИЯ
Г РА Д И Н АТА
НА ВЕТРОВЕТЕ
улично представление от
Ана Ортега и Маркос Кастро

„„Градината на ветровете“ поражда спомен
за онези модернистични градини, населени
с носталгични герои, които се чувстват
изгубени и отчуждени и с които хората в
забързаното и напрегнато съвремие чес-

CAL Y CANTO TEATRO – SPAIN
THE WIND GARDEN
A street performance by Ana Ortega and Marcos Castro

“The Wind Garden” is a reminiscence of those
Modernist Gardens inhabited by nostalgic,
characters who feel empty and alienated and
whom residents of fast and anxious cities

Гостуването на продукцията се осъществява с
подкрепата на Посолството на Испания в България
и на Институт Сервантес в София.

то се асоциират. Колоритната и атрактивна испанска улична театрална компания
„„Кал и Канто“ съчетава в това улично шествие хвърчила и въздушни елементи с емблематични флорални форми, изобразени в носталгичния и изпълнен с копнеж и изящество
стил на движението ар нуво.
От 2002 г. насам основателите й, Ана Ортега и Маркос Кастро, продължават да работят за развитието на уличното изкуство,
уличния и обектния театър. Продукциите им
неизменно са белязани от индивидуален стил
и са показвани в над 22 държави от цял свят.

sometimes feel so identified with. The colorful
and attractive Spanish street theatre company
“Cal y Canto Teatro” combines kites and aerial
elements with the forms depicted by Art Nouveau
and Modernism.
Since 2002, its founding members, Ana Ortega
and Marcos Castro, have kept working in the
development of street arts, object theatre and
puppetry and their productions have a very
personal style.
The guest-performance
is supported by the Embassy
of Spain in Bulgaria
and Cervantes Institute Sofia.
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1 юни 21:30 – 22:10
пл. „„Независимост“

5 юни 19:30 - 21:00
6 юни 19:00 - 20:30
Куклен театър

2 June 20:30 - 22:00
Drama Theatre
Second Stage

5 June 19:30 - 21:00
6 June 19:00 - 20:30
Puppet Theatre

ТЕАТЪР „„СОФИЯ“
СЪГЛАСИЕ
от Нина Рейн
превод Матей Тодоров
режисьор Недялко Делчев
сценография и костюми Борис Далчев
композитор Калоян Димитров
видео Димитър Сарджев
оператор Кирил Проданов
участват Мартин Гяуров, Неда Спасова,
Росен Белов, Силвия Петкова, Мартин Димитров,
Ирина Митева, Невена Калудова

Нина Рейн е успешна съвременна британска
театрална авторка и режисьорка. Премиерата на пиесата й „„Съгласие“ се състои в

SOFIA THEATRE
CONSENT
By Nina Raine
Director Nedyalko Delchev
Scenography Boris Dalchev
Costumes Boris Dalchev
Music Koloyan Dimitrov
Video Dimitar Sardzhev
Camera Kiril Prodanov
Cast Martin Gyaurov, Neda Spasova,
Rosen Belov, Silvia Petkova, Martin Dimitrov,
Irina Miteva, Nevena Kaludova

Nina Raine is a successful contemporary British
playwright. Her play “Consent” premiered at the

Националния театър в Лондон през 2017 г. и
получава много добри отзиви. Тя пресъздава
света на интелигентни млади хора, част
от лондонския елит, от върха на социалната пирамида. И въпреки всичко, те са много
объркани, като че ли нещо много важно липсва в техния най-добър от всички възможни
светове – целта и близост с другия… Какъв
е пътят до тях?
„„Ключовата дума в пиесата е състрадание.
Способни ли сме да го изпитаме? Вярваме
ли, че чуждата болка трябва да е и наша? В
състояние ли сме да надмогнем егоизма и
себедостатъчността си и да съградим една
по-справедлива човешка общност?“ Н. Делчев

National Theatre in London in 2017 and earned
her very good reviews. The play recreates the
world of some intelligent young people, part of
the London elite, at the top of social pyramid.
And yet, they are quite confused, as if something
very important is missing in their best-of-allpossible worlds – the purpose and the closeness
to the Other… What is the road to them?
“The key word in the play is compassion. Are
we able to feel it? Do we believe that the pain
of others must also be ours? Are we able to
overcome our selfishness and self-sufficiency
and build a fairer human community?“ N. Delchev

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР
АЗ, ФОЙЕРБАХ
от Танкред Дорст
превод Мила Паспаланова
режисьор Владимир Люцканов
сценография Венелин Шурелов
композитор Петър Дундаков
участват Стефан Мавродиев,
Живка Ганчева и Ахмед Юмер

Пиесата „„Аз, Фойербах“ на прочутия немски
драматург Танкред Дорст разказва за актьор, който след седем години пауза се завръща на театралната сцена, за да се яви
на кастинг за желана от него роля. Той се
подготвя за последния си шанс да бъде отново на сцената и показва всичко, на което е
способен, разказвайки със страст и остроумие за очарованието на професията, за света зад кулисите, за магията на театъра. В
ролята на актьора с името Фойербах влиза
доайенът на Младежкия театър и един от
големите български театрали Стефан Мавродиев. Спектакълът е посветен на неговия
75-годишен юбилей.

By Tankred Dorst
Directed by Vladimir Lyutskanov
Set design Venelin Shurelov
Composer Petar Dundakov
Cast Stefan Mavrodiev, Zhivka Gancheva
and Ahmed Yumer

The play “I, Feuerbach” by the renowned German
playwright Tankred Dorst is about an actor who,
after a 7-year pause, makes a comeback on stage
to go to a casting for a role he wants. He prepares
for his last chance of being on stage again and
does his best while telling, with passion and wit,
about the charm of his profession, the world
behind the curtain, and the magic of theatre.
One of the great Bulgarian actors, the Youth
Theatre doyen Stefan Mavrodiev plays the actor
named Feuerbach. The performance is dedicated
to his 75th anniversary.

Спектакълът се реализира
с подкрепата на Банка ДСК.

The performance is
supported by DSK Bank.

YOUTH THEATRE
I, FEUERBACH
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2 юни 20:30 – 22:00
Драматичен театър
Сцена „„Филиал“

Photo Orlin Ognyanov

10 юни 18:00 – 19:15
Художествена галерия

10 June 20:00 - 21:20
11 June 18:00 - 19:20
Puppet Theatre

ТЕАТЪР АЗАРЯН I 22:22
АПАРТ
Документален спектакъл по разкази и интервюта
от сборника „„Артисти със сребро в косите“
драматург Людмила Сланева
режисьор Илко Ганев
визуална среда Владислав Илиев
графично оформление Николай Димитров
участват Антъни Пенев, Бориса Сарафова,
Димитър Крумов, Надя Керанова,
Петя Бончева и Севар Иванов

Заглавието „„Апарт” идва от термин в театъра, който означава думи на персонажа,
произнесени директно към публиката. Доку-

AZARYAN THEATRE | 22:22
À PA R T
Documentary performance of stories and interviews
from the collection “Artists with silver in the hair“
Texts compilation Lyudmila Slaneva
Directed by Ilko Ganev
Visual environment Vladislav Iliev
Graphic design Nikolay Dimitrov
Cast Antani Penev, Borisa Sarafova, Dimitar Krumov,
Nadya Keranova, Petya Boncheva and Sevar Ivanov

The title is derived from the theatrical device
“à part” in French (“aside” in English) in which
the character speaks directly to the audience.
The documentary performance is a sensual
exploration of actor’s nature. Six young Bulgarian
actors impersonate and tell stories by some of

менталният спектакъл „„Апарт“ е чувствено
изследване на актьорската природа. Шест
млади артисти влизат в образите и разказват истории на едни от най-изявените български творци от театъра и киното като
Наум Шопов, Крикор Азарян, Стефан Илиев,
Христо Домусчиев, Ицхак Финци, Гинка Станчева, Емилия Радева, Красимира Казанджиева,
Жоржета Чакърова и др.
Спектакълът отстранено коментира живота им, приближавайки техните лични емоции, радости и тревоги към съвременното
светоусещане и към все така парадоксалното съществуване на онези, които са избрали театралната професия за своя мисия.
the most beloved Bulgarian theatre and cinema
artists. Among the authors of the texts are
Naum Shopov, Krikor Azaryan, Stefan Iliev, Hristo
Domuschiev, Itshak Fintsi, Ginka Stancheva,
Emiliya Radeva, Stefan Germanov, Krasimira
Kazandzhieva, Zhorzheta Chakarova, Anton Tonev,
Lyubomir Bachvarov, Georgi Velchovski, Gergana
Kofradzhieva, Korneliya Petkova, and others.
The performance is a detached comment on
their lives by getting the personal emotions,
joys and anxieties closer to the contemporary
sensibility and to the yet paradoxical existence
of those who have chosen the profession of
theatre as their mission.
Спектакълът се осъществява с подкрепата
на Програма „„Култура“ на Столична община
и Министерството на културата.

САТИРИЧЕН ТЕАТЪР
С ТА Р И В Р Е М Е Н А
от Харолд Пинтър

превод Галина Томова – Станкева
постановка Николай Младенов
сценография Чайка Петрушева
музика Мартин Каров
художествено осветление
Ружиян Добридолски
участват Димитър Баненкин,
Албена Павлова, Ана Вълчанова

SATIRICAL THEATRE
OLD TIMES
by Harold Pinter

Translated by Galina Tomova – Stankeva
Directed by Nikolay Mladenov
Set design Chayka Petrusheva
Music Martin Karov
Lighting Designer Ruzhiyan Dobridolski
Cast Dimitar Banenkin, Albena Pavlova,
Ana Valchanova

Нобеловият лауреат за литература Харолд
Пинтър пише „„Стари времена” като пиеса за
капризите на паметта, които правят неуловимото минало настоящ съперник. То става
повод за развихряне на напрегнати битки с
чувствата, стигащи до емоционални „„изригвания”, ловко овладени от опитните актьори.
Борбата за сила и контрол е от най-стихиен
вид, а оръжията са секс и слово, намеци, смущение, неудобство, осуетяване на планове... Няма
ясна граница между истина и лъжа, между реалност и нереалност. Спектакъл, който привлича
с взирането си в страни от човешката природа, които могат да изглеждат едновременно
заплашителни, необясними и енигматични.
The winner of the Nobel Prize in Literature Harold
Pinter wrote “Old Times” as a play about the whims
of memory that turn the elusive past into a present
adversary. It becomes the occasion for unleashing
some tense battles with the feelings bordering
on emotional “outbursts” skillfully overmastered
by the experienced actors. The struggle for
power and control is of the most elemental
type and the weapons are sex and words, hints,
embarrassment, awkwardness, discomfiture...
There is no clear boundary between truth and lie,
between reality and unreality. A performance that
is staring at some aspects of human nature that
can seem threatening, inexplicable and enigmatic
at the same time.
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10 June 18:00 - 19:15
Art Gallery

10 юни 20:00 - 21:20
11 юни 18:00 - 19:20
Куклен театър
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1 June 11:00 - 11:40
Puppet Theatre

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН
ТЕАТЪР – ВАРНА
Ч Е Р В Е Н А ТА
ШАПЧИЦА
сценарий и постановка Стоян Стоянов
сценография и кукли Адриана Добрева
композитор Иван Кръстев
текст на песните Вера Стойкова
участват Мария Томова,
Елица Данаилова, Иван Шумаро

STATE PUPPET
THEATRE – VARNA
LITTLE RED
RIDING HOOD
Stage version and staging Stoyan Stoyanov
Set design and puppets Adriana Dobreva
Composer Ivan Krastev
Lyrics Vera Stoykova
Cast Maria Tomova, Elitsa Danailova, Ivan Shumarov

В Деня на детето Варненският куклен театър и театралният фестивал „„Варненско
лято“ поздравяват най-малките зрители с
нова постановка върху „„Червената шапчица“. Едни от най-популярните приказни герои на Шарл Перо се срещат в гората, но не
за да се надхитряват, а за да станат приятели. Към играта ги примамват трите палави елфчета, които живеят във всяко детско въображение. И приключението започва…

Оn the occasion of the International Children’s
Day the Varna Summer Theatre Festival and State
Puppet Theatre – Varna invite their youngest
audience to a new production of “Little Red
Riding Hood”. Some of the most popular fairytale characters of Charles Perrault meet in the
forest, however, not to outwit one another but to
become friends. The three naughty elves living in
every child’s imagination entice them to play. So the
adventure begins…

1 юни 19:00 – 22:00
Куклен театър

1 June 19:00 – 22:00
Puppet Theatre

Ф РА Н К О Ф О Н С К И
ФЕСТИВАЛ ЗА
УЧЕНИЧЕСКИ
Т Е АТ Ъ Р

F E S TI VA L
OF FRANCOPHONE
S C H O O L T H E AT E R

участници Театрални трупи от ГПЧЕ „„Йоан
Екзарх“, Варна, ПГРЕ „„Г.С. Раковски“, Бургас,
IV ЕГ „„Фредерик Жолио – Кюри“, Варна
организатори Алианс Франсез Варна, Френски
институт България - представителство
Варна, Българската асоциация на учителите по
френски, Министерство на образованието и
науката, Община Варна, Солвей Соди и Технофос.

Participants Troupes from Secondary Bilingual School
“Yoan Ekzarh” Varna, “Rakovski” Bourgas and
“Frédéric Joliot-Curie” Varna.
Organizers Alliance Française de Varna, Institut français
de Bulgarie in Varna, APFB (Bulgarian Association of
French Teachers), Bulgarian Ministry of Education
and Science, Municipality of Varna, Solvay Sodi and
Technofos

Представяне на кратки пиеси на френски
език от ученически театрални групи на
езикови гимназии в България след участие
в 26-ия Международен франкофонски ученически театрален фестивал /FITSF/ в Стара
Загора 2019.

Presentation of short plays in French performed
by pupils of bilingual high schools from Bulgaria
following the 26th International School Festival of
Francophone Theater of Stara Zagora (FITSF 2019).

2 юни 14:00 – 15:00
Драматичен театър
Основна сцена
Фоайе 1 балкон

2 june 14:00 – 15:00
Drama Theatre
Main Stage
Foyer I balcony

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА
С П О М Е Н З А РА Д А .
БЕЛЕЖКИ КЪМ
ЕДИН ЖИВОТ

BOOK PRESENTATION
IN MEMORY OF RADA.
NOTES ON A LIFE

Книгата, под редакция на Георги Тошев,
включва спомени на режисьори и актьори,
работили в театрите с актрисата Рада
Спасова (1945–2008).

In this book edited by the cultural journalist
Georgi Toshev, theatre directors and actors
share their memories of Bulgarian actress
Rada Spassova (1945–2008).

Presented by Albena Alexandora, Georgi Toshev

водещи Албена Александрова, Георги Тошев
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1 юни 11:00 - 11:40
Куклен театър

5 June 11:00 – 12:30
Social Teahouse

5 юни 11:00 – 12:30
Социална чайна

СРЕЩА ШОУКЕЙС

Moderated by Asen Terziev

модератор Асен Терзиев

An informal meeting of the festival guests
with the participants of the Showcase programme of Varna Summer International
Theatre Festival.

Срещата предоставя възможност на
фестивалните гости и на българските
артисти – участници в програмата Шоукейс, да се представят и да разговарят
за своята работа.

NATIONAL CONFERENCE
PANEL DISCUSSION
3 0 Y E A R S T H E AT R E
L A B O R AT O R Y
“ SF U M AT O ”
Moderated by Kamelia Nikolova
Panelists Konstantin Iliev, Anna
Topaldjikova, Veneta Doytcheva, Javor
Gardev, Nikolay Iordanov
With the participation of Margarita
Mladenova and Ivan Dobchev, founders of
Theatre Laboratory “Sfumato”
Working language Bulgarian

INTERNATIONAL CONFERENCE
PANEL DISCUSSION
PICTURING THE
CONTEMPORARY
TH E ATR E B E T W E E N
OPEN AND CLOSED
COMMUNITIES
Moderated by
Kamelia Nikolova, Asen Terziev
Panelists Patrice Pavis, Savas
Patsalidis, Yun-Cheol Kim, Ian Herbert
Working language English
with translation into Bulgarian

7 June 10:30 – 13:30
Drama Theatre
Main Stage
Foyer I balcony
On the occasion of the 30th anniversary
of Theatre Laboratory “Sfumato”, which
has become one of the emblems of the
new theater in the period of transition
in Bulgaria, festival participants and
guests discuss its contribution to the
national theatre. What is SFUMATO – an
aesthetic platform, a working method,
a creative space? The discussion stimulates reflections and debate on the past
and present of the theater laboratory.

8 June 10:30 – 13:30
Festival and Congress
Centre - Varna
Press Centre
Contemporary theater confronts us not
only with a variety of aesthetics, approaches and forms, but also with the
existence of different audiences sometimes with diametrically opposed attitudes and values. How do we grasp this
complex picture and how to tune our
assessment of it? What happens in the
encounter of creative and tolerant theatrical aesthetics with rigid expectations
of some audiences, and vice versa?

7 юни 10:30 – 13:30
Драматичен театър
Основна сцена
Фоайе I балкон

По повод 30-годишния юбилей на театралната работилница, станала една
от емблемите на новия театър на прехода, участници и гости на фестивала
дискутират нейния принос към българската сцена. Какво е СФУМАТО – естетическа платформа, работен метод,
креативно пространство? Рефлексии
и дебат върху миналото и настоящето на театралната лаборатория.

8 юни 10:30 – 13:30
Фестивален
и конгресен център
зала „„Пресцентър“
Съвременният театър ни изправя не
само пред разнообразие от естетики,
подходи, форми, но и пред съществуването на различни публики понякога
с диаметрално противоположни нагласи и ценности. Как да осмислим тази
сложна картина и как да нюансираме
нашата оценка за нея? Какво се случва при срещата на креативни и толерантни театрални естетики с ригидни зрителски очаквания и обратното?

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ
30 ГОДИНИ
Т Е АТ РА Л Н А
РА Б О Т И Л Н И Ц А
„„С Ф У М АТ О “
модератор Камелия Николова
панелисти Константин Илиев, Анна
Топалджикова, Венета Дойчева, Явор
Гърдев, Николай Йорданов
с участието на нейните основатели
Маргарита Младенова и Иван Добчев
работен език български

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ
К А Р Т И Н АТА Н А
СЪВРЕМЕННИЯ
Т Е АТ Ъ Р : М Е Ж Д У
ОТВОРЕНИ И
З АТ В О Р Е Н И О Б Щ Н О С Т И
модератори
Камелия Николова, Асен Терзиев
панелисти Патрис Павис, Савас
Пацалидис, Юн-Чеул Ким, Ян Хърбърт
работен език английски
с превод на български
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70 I PARALELL PROGRAMME I MEETINGS AND DISCUSSIONS

SHOWCASE MEETING

Б И О Г РА Ф И Я ТА
НА ФЕСТИВАЛА
В ЦИФРИ
THE FESTIVAL‘S BIOGRAPHY
IN NUMBERS

1993

представления в българската селекция
performances in the Bulgarian Selection

226

представления в международната селекция
performances in the International Selection

181

C

M

Y

CM

MY

CY

държави
countries

39

CMY

K

84

представления в Програма „„Шоукейс“
performances in the Showcase

235

събития в паралелната програма
events in the Parallel programme

Открий следващото си
приключение
Кажи ни какво точно търсиш – или остави
вариантите отворени – и ние ще ти помогнем да
избереш дестинации, в които ще се влюбиш.
Пробвай раздел Destinations на klm.bg

Royal Dutch Airlines

концерти
concerts

28
31

прожекции
screenings

62
33
29
270 000

конференции, кръгли маси, срещи
conferences, round table discussions, meetings
изложби
exhibitions
обучителни събития
educational events
над 270 000 зрители
over 270 000 spectators
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