
Софийски духов оркестър
17.00 - 18.00 пред театъра

пресконференция Малък сезон 2017
18.00 - 18.30 друго пространство

с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Предназначено за събаряне
от Тенеси Уилямс
режисьор Кристина Беломорска (студент II курс РДТ)
сценограф Михаела Добрева (МА Сценография НХА)
Уили - Мартина Георгиева (студент I курс АДТ); 
Том - Божидар Йорданов (студент II курс AДТ)

19.00 - 19.30 пред театъра

с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
2134
по „Говори ми като дъжда, а аз ще слушам” 
на Тенеси Уилямс, режисьор Каис Бармауи
участват Славена Зайкова, Петър Петров

20.00 - 20.30 зала Underground

Концерт
с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Нашия сигнал
показ на видео клип и концерт
автор на кавър, аранжимент и клип Мила Роберт
оригинална песен Емил Димитров
участват Мила Роберт и Елена Дечева

20.30 - 21.30 пред театъра

с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
ММД или кой пръв почна
по текстове на Деян Дуковски и на участниците
режисьор Боян Крачолов

21.30 - 22.30 пред театъра

Чуждестранни гости в рамките на фестивал „Малък сезон“ 2017

с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Три
„Три“ е авторска форма, вдъхновена от поезията 
на Ейми Лоуъл и Робърт Фрост
режисьор Елица Йовчева - дипломен проект

17.00 - 18.00 камерна зала

с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
За любовта и други демони
по текстове на Габриел Гарсия Маркес
драматургична версия и режисура проф. М. Младенова 
участват студенти от класа на проф М. Младенова

20.00 - 22.00 голяма зала

Анимация
Риби, Плувци, Кораби  10:00 мин., анимационен филм,
по стихотворението РИБИ на Пол Елюар
сценарист и режисьор Андрей Кулев, Дмитрий Гелер
продуцент анимационен институт Дзилин
Любов с превалявания  7:00 мин., анимационен филм, 
сценарист Христо Ганев, режисьор Ася Кованова, 
Андрей Кулев, музика Петър Дундаков,
продуцент Кулев филм продукция
Нощите на един самотен вестоносец  20:00 мин. 
игрален късометражен филм
сценарист Николай Грозни, в ролите Китодар Тодоров, 
Насо Русков, Сибила Серафим, oператор Светла Ганева b.a.c, 
музика Иво Стоядинов Чарли, режисьор Андрей Кулев

Късометражно кино
с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Капия  20:00 мин.
сценарий и режисура Елена Тончева
оператор Марин Маринов, монтаж Волен Пенев 
художници Мария-Елиза Бакова и Николай Кирилов

22.00 - 23.30 голяма зала

18.00 - 19.30 друго пространство

Бурята/Der Sturm von William Shakespeare
по Уилям Шекспир
режисура Илиян Марков и Савина Бързева
костюми и светлинен дизайн Бояна Бъчварова
музикално оформление Илиян Марков
участват актьори от театрална група “GEIST”

15.00 - 16.00 голяма зала

танцово-пантомимен моноспектакъл
Забвение
вдъхновен от „Приказка за стълбата“ на Христо Смирненски
сценарист, режисьор и хореограф Янита Кирова
изпълнява Симона Тодорова

18.00 - 19.00 голяма зала

Концерт
Рене/Макаронов
участват Рене Ранев и Тома Марков

19.00 - 20.00 зала Underground

с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Споменът на един мечтател
по „Бели нощи” на Ф. М. Достоевски
адаптация и режисура Денислав Янев
изпит по режисура за драматичен театър, клас проф. М.Младенова

20.00 - 21.30 камерна зала

с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Практики на принуденото тяло
по разкази и поезията на Ани Илков
клас на проф. Иван Добчев

22.00 - 23.30 голяма зала

Дискусия
„Пространството Сфумато - перспективи“
показ на филм Черните Бегълци - 
режисьор Любомир Младенов и представяне 
на проект „Пристройката“

11.00 - 13.00 голяма зала

Подземни чайки
от Алфонсо Вайехо

19.00 - 20.00 зала Underground

Църква за сънища
представяне на книга, автор Боян Крачолов 

20.00 - 21.00 голяма зала

Концерт
21.00 - 22.00 пред театъра

проекти на Изкуство в действие
1ви проект  Третата особеност  15:00 мин. 
автор Юлия Лазаркова

2ри проект  Неосъзнаема свръхпредметност  20:00 мин. 
мултимедиен пърформанс
автори Адриана Иванова и Радина Николова

3ти проект  Видео рисунка  7:05 мин.
координатор на проекта Орлин Дворянов
видео по идея на Иво Димитров

17.00 - 18.00 камерна зала

Корекции в пейзажа
Станислав Памукчиев и приятели представят

16.00 пред театъра

С подкрепата на:

 

ЖАН-ПИЕР ТИБОДА, журналист (Франция) JEAN-PIERRE THIBAUDAT
      Дългогодишен журналист във в. „Либерасион“, създаден от студенти през 
май 1968 г. Завеждаш рубриката за театър, кореспондент в Москва и 
специален репортер. Напуска вестника през 2006 г. и създава блог „балаган“ 
на сайта на електронния вестник „Rue89“ („Улица89“), а сега на „Médiapart“. 
От 2006 до 2016 г. е артистичен консултант на фестивала „Пасажи“ (в Нанси, 
после в Метц) - „фестивал на театрите от Изтока и другаде“. Между 
произведенията, които е издал е „История на световния фестивал на театъра 
в Нанси 1963-1983“, чиято премиера ще бъде през месец юли на Авиньонския 
фестивал.

ЕНИКЬО ЕСЕНИ, директор на театър „Вигсинхаз“, Будапеща 
(Унгария) ENIKŐ ESZENYI     
Носител на наградите „Кошут“ и „Мари Ясаи“, унгарската актриса и театрален 
режисьор Енико Есени е пожизнен член на „Трупата на безсмъртните“* и 
директор на театър „Вигсинхаз“. Режисирала е многобройни 
творби/постановки във „Вигсинхаз“, в „Пещи Синхаз“, както и в други театри в 
Унгария и в чужбина. В момента тя работи върху един от шедьоврите на 
класическата драматургия "Хамлет" на Шекспир, който ще бъде представен 
през есента на 2017 г. във „Вигсинхаз“.

ЖОАО ЛОРЕНЦО, актьор (Португалия ) JOÃO LOURENÇO
Жоао Лоренцо е роден в Порто. Първоначално завършва инженерство и в 
течение на четири години работи по специалността си. След това осъзнава, 
че бяга от съдбата си и напуска работа. Завършва актьорско майсторство и 
участва в няколко ателиета за театър. Най-новата му роля като актьор е в 
постановката „Последните дне на човечеството“, режисирана от Нуно 
Каринас и Нуно Кардосо в Националния театър „Сао Жоао“ - Порто.

МАРИЯ КИНТЕЛАС, актриса (Португалия) MARIA QUINTELAS
Мария Кинтелас е родена в Порто през 1992 г. През 2014 г. завършва 
актьорско майсторство във Висшето училище за музика и сценични изкуства 
на Политехническия институт в Порто.
През 2015 г. дебютира в Националния театър „Сао Жоао“ – Порто, в пиесата 
„Краят на възможностите“ от Жан-Пиер Саразак, режисирана от Нуно Каринас 
и Фернандо Мора Рамос. Следващите й роли са в „Розенкранц и Гилдестерн 
са мъртви“ от Том Стопард, режисьор Марко Мартинс; „Приключенията на 
Аурън, малкият сериен убиец“ от Джоузеф Данан, режисьор Пауло Калатре; 
„Фен“ от Регина Гимараес, режисьор Нуно Каринас. Тази година взима участие 
в майсторския клас на Оскарас Коршуновас върху „Молителките“ от Елфриде 
Йелинек в „Театро ди Рома“, Рим, организиран от Съюза на театрите на 
Европа. 

ИРИНИ МУНДРАКИ, драматург и театрален критик (Гърция) 
IRENE MOUNDRAKI
Драматург и театрален критик. От 1999 г. е специален артистичен сътрудник 
и завеждащ отдел „Международни връзки“ на Националния театър на 
Гърция, Атина. Създател и ръководител на проекта „Гръцки пиеси“ 
(www.greek-theatre.gr) – динамична платформа за съвременен гръцки театър. 
Член е на борда на Елинската/Гръцката асоциация на критиците в областта 
на театъра и сценичните изкуства.

Трупа EXTRAVAGANT UNION (Гърция) Extravagant Union е 
театрален колектив, с база в Париж. Неговите членове са французи и гърци, 
които се стремят да превърнат групата в пан/общо европейска като 
разширяват сътрудничеството и взаимодействието. M.A.Z.I. е третата част от 
трилогията, озаглавена „Monoi-Mazi-Monoi” („Сам – Заедно – Сам“), с първа 
част „Човешкият глас“ на Жан Кокто (Лион 2016) и втора „Моята смърт или Те 
казаха, че ме обожават“ (Лондон 2014, Атина2016 и София, в рамките на 
„Малък сезон“ 2016). 

ХАНДАН ЙОЗБИЛГИН, Асоцииран, артистичен директор на 
LaGuardia Performing Arts Center (LPAC), и преподавател по актьорско 
майсторство в LaGuardia Community College (LAGCC). Куратор и основател 
на The Rough Draft Theater Festival, който е ежегодна платформа за 
представяне на продукции в процес на развитие (Work in progress).

ДЖОН МАЙКЪЛ ДИРЕСТА (САЩ), Театрален драматург, 
режисьор и продуцент

МАЛЪК СЕЗОН се провежда с финансовата подкрепа 
на Министерство на културата и е включен 
в „Културен календар” на Столична община.

26.06 (понеделник) 

27.06 (вторник) 

28.06 (сряда) 

Театрални срещи 1
Енико Есени /Унгария/, актриса и театрален режисьор, 
директор на театър „Вигсинхаз“ - Будапеща
Мария Кинталес /Португалия/, актриса 
Жао Лоренцо /Португалия/, актьор
Разказват за своята работа пред българските участници 
на фестивала

29.06 (четвъртък) 

22.00 - 23.30 голяма зала
Януари
режисьор Ованес Торосян
участват Марияна Иванова, Мак Маринов, Александър Кънев, 
Марио Топалов, Васил Витанов, Мартин Петрушев, Ненчо Костов, 
Христо Стефанов, Константин Гечев, Анатолий Ставрев, 
Пламен Добрев, Димитър Петров, Крис Атанасов



Концерт
19.30 - 21.00 пред театъра

02.07 (неделя) 

26.06
05.07
2017

17.00 - 19.00 голяма зала
Свободен театър представя
За мишките и хората
по Джон Стайнбек
режисьор Петър Върбанов
участват бивши възпитаници на Театрална Студия “Игра”

22.00 - 23.30 голяма зала
Това име го забравете
филм за Юлия Огнянова
режисьор Боян Папазов 
сценаристи Боян Папазов и Румянка Емануилиду

16.00 - 16.30 голяма зала
Задача с едно неизвестно
по „Скъпа Елена Сергеевна“
от Людмила Разумовская, постановка Любомир Сапунджиев

18.30 - 20.00 камерна зала
ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград
NO{R}WAY.TODAY
от Игор Бауерзима
режисьор д-р Николай Ламбрев - Михайловски
студент от класа на реж. д-р Николай Ламбрев 
и ас. Веселин Мезеклиев

20.30 - 21.00 пред театъра
Концерт
Лайка
глас и китара Явор Петков

21.00 - 22.30 голяма зала
Светлото бъдеще на битака
по романа на Светлана Алексиевич „Време секънд хенд“
сценична версия и постановка Иван Добчев

17.00 - 18.00 камерна зала
Косите на Голем
дипломен проект по литература - 
творческо писане на Димитър Радев
участват Васил Ряхов, Благой Бойчев, Милко Йовчев и др.

15.30 - 17.00 камерна зала
Разходка по луната
автор Константин Кучев, участват Константин Кучев, 
Михаил Недков и деца-изпълнители

17.00 - 18.00 голяма зала
Ателие 313
Спомням си 
сценарий и режисура Петър Пашов-младши 
 участва Даниел Русев

18.30 - 20.00 камерна зала
*Театър Друг*
пиеси от годините на романтизма ZevsaView exart
*Love 5*„Проект 5” 1995 г. 
*Love 6* „Шестият от дните” 2017 г. 

20.00 - 21.00 пред театъра
Концерт
ЛаТекст
група за поезия и алтернативен рок
Петър Чухов, Елена Пенева, Иван Вълев и Гриша Маникатов

21.00 - 22.15 голяма зала
с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Шошана
по сценария на филма „Безславни копелета“ 
на К. Тарантино и лични истории на актьорите
режисьор Благой Бойчев, сценография Анна Янакиева
участват абсолвенти от класа на проф. П. Марков, 2017 г. 

18.00 - 19.30 голяма зала
СътвоРиМи
автори и участници Мартин Петрушев и Константин Кучев 

21.00 - 22.00 голяма зала
Високо там горе
по текстове на Ана Ахматова
идея Крум Янков и Кателина Кънчева, режисура Крум Янков
с участието на Кателина Кънчева, Силвия Станоева, 
Галина Борисова

21.00 - 23.00 зала Underground
Театър на сетивата
Сетивен портал
участват зрители и артисти

22.00 - 23.30 голяма зала
с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Антигона
по Софокъл, режисьор Стефан Зарев - абсолвент 
от реж. клас на проф. Пламен Марков, участват студенти 
от класа на проф. П. Марков

19.30 - 21.00 камерна зала
Филми 

18.00 - 19.00 зала Underground
с участието на възпитаници от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Семьон
по текстове на Андрей Платонов
режисьор Ивайло Гандев, участва Димитър Марков

19.00 - 20.00 голяма зала
Национален театър на Гърция - Експериментална сцена I - 
Атина, Гърция
M.A.Z.I. - репетиция на маса 
концепция Extravagant Union
драматургичен консултант София Полихрониду
сценография Марин Бросе, костюмография Матина Мегла, 
осветление Семина Папаалександрупулу
участници Зое Льомоние и Андреас Адреу

22.00 - 23.00 голяма зала
Филм
Корабът Слънчоглед 1
България 67
режисьор Васил Горанов, музика Камен Иванов

20.00 - 22.00 голяма зала
Филми НБУ департамент „Кино, реклама и шоубизнес“- 
майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров 2017

Блок 1 - 69:00 мин
Пет минути до края на лятото 11:00 мин.,
реж. Александър Лебедевски 
Чудовище под леглото 5:00 мин., реж. Стела Иванова 
Йордан 11:00 мин., реж. Ярослав Марковски
Пинг Понг 4:00 мин., реж. Иван Михалков
Насаме с всички 12:00 мин., реж. Катрин Радославова 
Момичето 12:00 мин., реж. Петър Минов
Изненада 3:00 мин., реж. Дарина Шопова-Станчева
@Младост 11:00 мин., реж. Оля Желева

Блок 2 - 29:00 мин 
Посещението 11:00 мин., реж. Мартин Негрев
Сладки 11:00 мин., реж. Деян Цвятков
Линията на ръката 7:00 мин., реж. Богомил Димитров

20.00 - 21.00 пред театъра

21.00 - 22.00 зала Underground

Театрални срещи 2
Хандан Йозбилгин, директор на Център за сценични 
изкуства „Ла Гуардия“, Ню Йорк

17.00 - 18.30 зала Underground
Театрални срещи 3
Ирини Мундраки (Гърция), драматург и театрален критик, 
завеждащ отдел „Международни връзки“ 
на Националния театър на Гърция, Атина.
„Гърция, дом на драмата, в реално време“

19.00 -20.00 камерна зала
Филм
Снегурочка/Снежното момиче
Естония, България, 2016, 28:00 мин.
сценарий и режисура Илина Перянова
Филм
Изяж ме! Eat me! 20:56 мин.
режисьор Илина Перянова
сценаристи Илина Перянова, Ягама, Катариина Ребане 

30.06 (петък) 

01.07 (събота) 

03.07 (понеделник) 

04.07 (вторник) 

18.00 - 19.30 голяма зала
гостува ДТ „Иван Димов”, Хасково
Оркестър Титаник
от Христо Бойчев
режисьор Дамян Тенев дипломен спектакъл от 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”с номинация за „Икар 2017“

21.00 - 22.00 голяма зала
Университетски театър към НБУ департамент „Театър”
Ние, Гераците
по едноименната повест на Елин Пелин
режисьор доц. Снежина Петрова, участват абсолвенти 
от БП „Театър“ и МП „Театрално изкуство и общество“ на НБУ

23.00 - 24.00 голяма зала
Моля, изключете си телефоните!
авторски спектакъл на Никола Стоянов
участват Лилия Гелева, Алиса Атанасова, Стефан Димитров, 
Ивайло Димитров

05.07 (сряда) 

Ателие „Същият ден“
26.06 - 28.06, 10 - 16 ч. репетиционна зала
29.06, 10.00 - 16.00 ч. зала Underground
Драматургът Стефан Иванов и режисьорът 
Джон Майкъл ДиРеста (САЩ) представят ателие 
по пиесата „Същият ден“ пред публика


