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АСТ ФЕСТИВАЛ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР     #8

POST
Ще отмерим нов театрален пулс с два майсторски класа 
за свободните артисти - с провокативната пърформанс – 
танц компания United Cowboys  (Холандия) и екипа на Nullo 
Facchini  Cantabile 2 (Дания) с техния оригинален 
„human specific” театър.  Също към независимите творци 
са насочени и еднодневните уъркшопи с чуждестранни 
водещи Still To Come и Развитие на нова драматургия.

POST
Ще погледнем към есента на 2019 с нова работна 
група подготвяща първите стъпки на очаквания с 
огромно внимание Център за съвременно изкуство 
“Топлоцентрала”.

POST
 
Ще обрисуваме различията при белези на прилика със 
срещата “Европейската карта на свободния театър” и 
представим реализиращия се мащабен и амбициозен проект 
за единна Европейска асоциация.

POST
Ще откриваме и още много. Но на тази страница нямаме 
достатъчно символи, за да продължим. Затова разлистете 
напред.

POST-POST
DELIVERED

SEEN

АСТ Фестивал за свободен театър 2018 се реализира с финансовата подкрепа 
на Столична община, Министерство на културата на Република България и 
Национален фонд култура. Проектът се организира с финансовата подкрепа 
на Гьоте-институт България, Френски институт в България и Посолство 
на Държавата Израел.

“Племенните общества живели в един установен цикличен 
свят, земеделците от библейските времена имали понятие 
за „преди“ и за „след“, работниците от вселената на 
часовниковия механизъм отброявали времето с тиктакане. 
Ние, съществата от дигиталната ера, мерим времето, 
както се мери пулс.”

Дъглас Рушков 

Уморени от тривиалното и в търсене на изненадващото 
обявяваме начало на осмото издание на АСТ Фестивал 
за свободен театър. POST-POST време на непознатото. 
За осма година театралната платформа е в търсене на 
новите форми и експеримента в изкуството.

POST
Какъв е пулсът на света днес? Каква е честотата му? 
Измерим ли е този ритъм изобщо? Къде стоим в тази 
паяжина от постове – през съзвездия от смисли като 
„постмодернизъм“, „постдраматично“, „постдигитално“, 
до постовете в социалните мрежи, оплитащи ни в безкраен 
поток от информация? Ние не знаем, но опитваме, търсим, 
откриваме.

POST
И някъде между безкрайните кликове, откриваме на живо. 
С 8 български представления  (от последната година) и 
4  международни театрални спектакъла от Германия, 
Франция, Израел и немско-балканска копрудукция. Със 
съвременно, будно, смело изпълнителско изкуство.

POST
АСТ Фестивал ежегодно представя съвременния театър, 
танц и пърформанс – като ярки представители на 
времето на откривателство, без да запитва дали те са 
отговори или въпроси.

POST
Ще отбележим 50-годишнината от важната за света ни 
1968-ма година с голяма публична дискусия и спектакъл 
„Невидимата република“, направен в копродукция с една 
от водещите берлински независими групи.



4 5

“The tribal community lived in the totality of circular time; the 
farmers of God’s universe understood before and after; workers 
of the clockwork universe lived by the tick; and we creatures of 
the digital era must relate to the pulse.”

Douglas Rushkoff
 

Tired of the trivial and in search of the surprising, we announce 
the beginning of the eighth edition of ACT Independent The-
atre Festival. POST-POST time of the unfamiliar. For the eighth 
year, the theatrical platform is in search of new forms and exper-
iments in art.

POST
What is the world pulse of today? What is its frequency? Is this 
rhythm measurable at all? Where do we stand in this web of posts 
– from the constellations of meanings such as postmodernism, 
postdramatic, postdigital to posts in the social networks, entwin-
ing us in an endless information stream? We do not know, but we 
try, we seek, we find.

POST
And somewhere between the endless clicks, we launch live. With 
8 Bulgarian performances (from the previous year) and 4 
international theater performances from Germany, France, 
Israel and a German-Balkan co-production. With contemporary, 
awake, brave performing art.

POST
Annually, ACT Festival presents the contemporary theater, 
dance and performance – as bright representatives of the time 
of discovery without asking whether they are answers or ques-
tions.

POST
We will celebrate the 50th anniversary of 1968 (an important 
year in our world) with a big public discussion and The Invisible 
Republic performance, created in coproduction with one of Ber-
lin’s leading independent groups.

ACT INDEPENDENT THEATRE  FESTIVAL          #8

POST
We will measure a new theater pulse with two Master classes for 
independent artists – with the provocative performance-dance 
company United Cowboys (Netherlands) and Nullo Facchini 
team with Cantabile 2 (Denmark) with their original “human 
specific” theater. Also to the independent creators are targeted 
the two one-day workshops with foreign facilitators Feminist 
Pornscape and New Play Dramaturgy.

POST
We will glimpse at 2019’s autumn with the assistance of the new 
work group, which is preparing the first steps of the greatly an-
ticipated Center for Contemporary Arts “Toplocentrala”.

POST
We will outline the differences in resemblance traits with the 
meeting The European Map of Independent Theater and we 
will present the implementation of the large and ambitious 
project for United European association.

POST
We will discover much more. But we do not have enough symbols 
on this page to continue. So go to the next page.

POST-POST
DELIVERED

SEEN

ACT Independent Theater Festival 2018 is realized with the financial support of 
Sofia Municipality, the Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria and the 
National Culture Fund. The project is organized with the financial support of the 
Goethe-Institut Bulgarien, Institut Français de Bulgarie and the Embassy of Israel 
in Bulgaria.
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10 лв. цена за предварителна продажба/
15 лв. на място преди представлението
 
Билети за всички спектакли онлайн на
www.epay.bg. Билетите ще се продават и 
на съответните локации.

Повече информация можете да откриете на сайта 
www.actfest.org
 
Входът за откриващия концерт на Les Animaux 
Sauvages е свободен.
 
Всички спектакли от българската селекция са 
с английски субтитри или превод.

 

ЛОКАЦИИ
 
ДНК – пространство за съвременен танц и пър-
форманс - пл. „България“ 1 (срещу фонтаните в 
подлеза на НДК)

Център за култура и дебат „Червената къща“ 
ул. „Любен Каравелов“ 15

Театър „Азарян“ 
пл. „България“ 1 (срещу фонтаните в подлеза на 
НДК)

Галерия „Етюд“
ул. Цанко Церковски 34, площад Журналист

Гьоте-институт България
ул. „Будапеща“ 1

Move.bg
ул. „Сердика“ 20

Театрална работилница Сфумато
ул. „Димитър Греков“ 2

Посолство на Дания в България
бул. „княз Александър Дондуков“ 54

Френски институт България
пл. “Петко Р. Славейков“ 3

Studio Dance Zone
ул. „Софроний Врачански“ 62

Вечерно място за срещи
Център за култура и дебат „Червената къща“
ул. „Любен Каравелов“ 15

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ ЗА АСТ ФЕСТИВАЛ 
ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР 2018 

„POST-POST“

6

TICKET PRICES FOR ACT INDEPENDENT 
THEATER FESTIVAL 2018 

“POST-POST”:

10 BGN on presale /
15 BGN on-site prior to the performance

You can buy tickets online at www.epay.bg or
on-site at the venues.

For additional information you can visit our websitе
www.actfest.org
 
The opening concert of Les Animaux Sauvages is 
free of charge.

All the performances from the Bulgarian selection will 
have English subtitles or consecutive interpreting. 

VENUES

DNK - space for contemporary dance and performance 
– 1 “Bulgaria” sq. (opposite the fountains at the NDK 
underpass)

Centre for Culture and Debate “The Red House” 
Str. „Lyuben Karavelov“ 15

Azaryan Theatre
1 “Bulgaria” sq. (opposite the fountains at the NDK 
underpass)

ETUD Gallery
str. „Tsanko Tserkovski“ 34, Journalist Square

Goethe-Institut Bulgarien
Str. “Budapesta” 1

Move.bg
Str. „Serdika” 20

SFUMATO Theatre Laboratory 
Str. “Dimitar Grekov” 2      

Embassy of Denmark in Sofia, Bulgaria
Boulevard “Alexander Dondoukov” 54

Institut Français de Bulgarie
Sq. „Petko R. Slaveykov“ 3      

Studio Dance Zone
str. „Sofroniy Vrachanski” 62А

Night Meeting Point
Centre for Culture and Debate “The Red House”
Str. „Lyuben Karavelov“ 15
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В Европа нови политически партии, пропагандиращи фашист-
ки форми на управление, стават все по популярни или са вече 
на власт, както е в Унгария. Защо обещанието на демократич-
ните общества губи своята привлекателност? Защо в авто-
ритарното управление се провижда някакво решение в момен-
ти на криза? Кое е онова желание, което провокира фашизма? 

Артистичният колектив LIGNA /Германия / е носител на 
престижната награда за независим театър на името на Ге-
орг Табори. От години техните продукции анализират с раз-
лични средства механизмите и динамиките, които стоят в 
основата на разни групови и масови социални движения. Така 
те търсят отговор на въпроса какво поражда, контролира и 
манипулира различни обществени групи, както и – какво те 
предизвикват и променят и как могат да бъдат разбрани.

ОПИЯНЕНИЕ И ГНЯВ.
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ
АВТОРИТАРНИЯ 
ХАРАКТЕР

19.10 (петък), 18:00
Tеатър Азарян

ТЕКСТ, КОНЦЕПЦИЯ, РЕЖИСУРА ОТ И С LIGNA (ОЛЕ 
ФРАМ, ТОРСТЕН МИХАЕЛСЕН, МИХАЕЛ ХЮНЕРС) 
КОНЦЕПЦИЯ, РЕЖИСУРА, ПРОДУКЦИЯ СТЕФАН ЩЕРЕВ 
МУЗИКА И ЗВУКОВА СРЕДА ЕМИЛИЯН ГАЦОВ ПРЕВОД 
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА

Продукция на Музонтурм, Франкурт и Информбюро, 
България

С подкрепата на Министерството на науката и изкуството на Хесен, културна 
служба Франкфурт на Майн, Nationales Performance Netz, Фондация „Robert Bosch“/ 
Международен театрален институт, като част от програмата „Szenenwechsel“, 
Гьоте-институт България и на Министерството на културата, България

Театър 
На български и английски език 
82 мин.Б
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МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ
ЗА КУЛТУРА

In Europe, new political parties propagating fascist forms of gov-
ernment are gaining ground or, as in Hungary, already in power. 
Why is the promise of democratic societies losing its appeal? 
Why authoritarian leadership seems to appear as a solution in 
moments of crisis? Which desire is connected to fascism?

Recently awarded the George Tabori Prize for Independent The-
atre, the performance and media collective LIGNA / Germany / 
have analysed for years the mechanics and dynamics of group 
and mass movements in order to find out what moves, controls, 
manipulates groups and what in turn moves, changes, destroys 
or makes them accessible to experience in the first place.

RAPTURE AND RAGE. 
STUDIES ON THE 
AUTHORITARIAN 

CHARACTER

PRODUCTION, TEXT, DIRECTORS BY AND WITH LIGNA (OLE 
FRAHM, MICHAEL HUENERS, TORSTEN MICHAELSEN) 
CONCEPT, DIRECTOR, PRODUCTION STEPHAN A. 
SHTEREFF MUSIC EMILIAN GATSOV TRANSLATION 
GERGANA DIMITROVA

Produced by Mousonturm, Frankfurt and InformBureau, 
Bulgaria

B
ulgarian artistic program

Supported by Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Kulturamt Frankfurt 
am Main, Nationales Performance Netz, Robert Bosch Stiftung / Internationales Theater-
institut as part of the “Szenenwechsel” – Programme, Goethe-Institut Bulgaria and the 
Ministry of Culture Bulgaria.

19.10 (Friday), 18:00
Azaryan Theatre

Theatre
In Bulgarian and English
82 min.

© Jörg Baumann
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Les Animaux Sauvages са три недодялани артистични сродни 
души, които се събират през 2014г. като една електро/ми-
нимал увейв/пост-пък същност. Сибила Серафим (актриса, 
певица и пианистка), Насо (певец и вихрен вокал) и Чарли (про-
дуцент, китарист и капитан) тръгват от София, България, 
но еуфоричната танцувалност и биполярното настроение се 
носи от тяхната музика, която отчасти е оформена в Париж, 
Лондон и Берлин. В резултат на това групата пише и пее на 
френски, английски и немски. Юни 2018 вижда едновременно-
то издаване на Джекил/Хайд дуета на новите албуми на Les 
Animaux – жизненият „THOSE WORDS“ и ноктюрно-тъжният 
„DRESS NOIR“. Групата получава подкрепа от легендарния ди-
джей и продуцент Андрю Уедърол, който добавя техни песни 
както към плейлиста на своето радиопредаване, така и в 
живите си изпълнения! Аржентинският топ DJ и продуцент 
Томас Джаксън също хвали триото.

АСТИВНО ОТКРИВАНЕ С 
LES ANIMAUX SAUVAGES

19.10 (петък), 21:00
ДНК - пространство 
за съвременен танц и 
пърформанс
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Откриващ концерт
Електро / минималуейв / постпънк
ВХОД СВОБОДЕН

WITH THE SPECIAL SUPPORT 
OF JAMESON IRISH WHISKEY.

Les Animaux Sauvages are three louche artistic soulmates who 
came together in 2014 as one electro/minimalwave/postpunk 
entity. Sibylla Seraphim (actress, singer & pianist), Nasso (singer 
& whirlwind frontman) and Charlie (producer, guitarist & captain) 
hail from Sofia, BG, but the euphoric danceability and bipolar 
mood swings of their music were also partly formed in Paris, 
London and Berlin. Consequently the band write and sing in 
French, English and German. June 2018 saw the simultaneous 
release of a jackyll/hyde duo of new Les Animaux albums - the 
vibrant THOSE WORDS and the nocturnally grim DRESS NOIR. 
The band has gained high profile support from legendary DJ and 
producer Andrew Weatherall, the latter adding LAS tracks to 
both his radio show playlist and live sets! Top Argentinian DJ, 
producer and label owner Thomass Jackson has also been very 
complimetary of the trio.

ACTIVE OPENING 
WITH LES ANIMAUX 

SAUVAGES

A
C

T
ive O

pening

19.10 (Friday), 21:00
DNK - space for 

contemporary dance and 
performance

Opening Concert
Electro / minimalwave /postpunk

FREE OF CHARGE
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Основните теми в този майсторски клас са присъствието на 
сцена, даването и вземането на пространство. Този подчер-
тано физически уъркшоп започва с представянето на техники 
за радикално присъствие на сцена с баланс между уязвимост-
та и силата. Всички участници са поканени да представят 
своята физичност и да защитят своята лична територия. 
Индивидуалните профили ще бъдат основата за насочена и 
структурирана импровизация. Колкото по-нататък продъл-
жава, толкова повече свобода и пространство ще бъдат зав-
ладени. Като резултат ще бъде изграден мини-биотоп. 

United Cowboys е компания за живо изкуство, базирана в 
Айндховен, работеща в пресечните точки между танца, 
визуалните изкуства и пърформанса, прегръщаща заб-
раненото и неизвестното. Основната цел е създаване на 
проекти, простиращи се в различни дисциплини, с танц и 
пърформанс като начална точка и център. Маартен ван 
дер Пут (концепция, режисура и сценография) и Паулине 
Ролантс (хореография и концепция) поставят под въпрос 
театралните конвенции като ги разтягат и предизвик-
ват, за да проникнат до същината и квинтесенцията на 
изкуството. От 2014г. United Cowboys изгражда „биото-
пи“ на различни локации. Тези „еко-системи“ с танцьори, 
пърформъри и музиканти са самодостатъчни. Простран-
ствата биват предефинирани и публиката може да наблю-
дава и да преживее техните светове от всички ъгли.

www.unitedcowboys.ne

ВРЕМЕ /
ПРОСТРАНСТВО /
ЕНЕРГИЯ

20.10 (събота) -
21.10 (неделя), 
10:00 – 17:00
STUDIO DANCE ZONE

ДВУДНЕВЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС ВЪРХУ ПСИХИКАТА В 
СЦЕНИЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ С UNITED COWBOYS 
/ХОЛАНДИЯ/

Брой участници – 15
Кандидатства се чрез CV и мотивационно писмо до 
registration@actassociation.eu

Краен срок за кандидатстване - 15.10.2018

Част от дългосрочно сътрудничество между 
ACT Фестивал и United Cowboys.
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Работен език: английски

Main subjects in this masterclass is presence on stage, giving 
and taking space. This strongly physical workshop starts by in-
troducing tools for a radical presence on stage with a balance 
between vulnerability and power. All participants are invited to 
present their physicality and defend their individual territory. 
The individual profiles will be the fundament for a guided and 
structured improvisation. The further it goes, the more freedom 
and space will be conquered. As a result, a mini-biotope will be 
built.

United Cowboys is a live-art company, based in Eindhoven, 
working at the interface between dance, image and perfor-
mance art and embracing the obscure and the unknown. Main 
goal is creating projects across disciplines, with the dance 
performative art as starting point and core. Maarten van 
der Put (concept, direction, scenery) and Pauline Roelants 
(choreography and concept) question theatrical conventions, 
stretching and challenging them, in order to penetrate to the 
key point and quintessence of art. Since 2014, United Cow-
boys builds “biotopes” on location. These environments with 
dancers, performers and musicians are self-sufficient. The 
space is being redefined and the audience allowed to observe 
and experience their worlds from all angles.

www.unitedcowboys.net

TIME / 
SPACE / 

ENERGY

А TWO-DAY MASTERCLASS ON THE MENTALITY OF 
PERFORMING WITH UNITED COWBOYS (HOLLAND)

Number of participants - 15
Application by CV and motivation letter to:
registration@actassociation.eu

Deadline for applications - 15.10.2018

Part of a long term collaboration between 
ACT Festival and United Cowboys

A
C

T
ual Educational Program

20.10 (Saturday) –
21.10 (Sunday),

10.00 - 17.00
STUDIO DANCE ZONE

Working language: English

© Tuur Uyttenhove
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Премествайки границите между изпълнителското изкуство 
и визуалната инсталация, Бакалов развива редица методи за 
потапяне на публиката в поетично театрално пространство, 
като ги стимулира индивидуално чрез различни сетива. PURE 
е проектиран като потапящ перформативен паркур, който 
изследва влиянието на въображението и разказите върху на-
шето възприемане на реалността и тяхното влияние върху 
отношенията, които съставят “Аз-ът “ и „другите неща“.

PURЕ е втората част от трилогията ETERNIA, вдъхновена 
от концепцията за “вечност” на Барух Спиноза и е тясно свър-
зана с раждането и смъртта.

PURE е колективен ритуал, който измерва същността на 
нашето човешко състояние чрез преживяване с повишена ин-
тимност и неизбежна интензивност.

PURE

20.10 (събота),
14:00 – 17:00
и 18:00 – 21:00
ДНК - пространство 
за съвременен танц и 
пърформанс

Имерсивно перформативна инсталация
На български и английски език
40-60 мин.

ИДЕЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ, СЦЕНОГРАФИЯ, МУЗИКА ХРИСТИЯН 
БАКАЛОВ АСИСТЕНЦИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТАТЯНА ПЕТРОВА, 
ДЕМИР БЕРИША, ТЕО ФДИДА АСИСТЕНЦИЯ АКСЕСОАРИ 
ВЕНЕТА СТОЯНОВА С УЧАСТИЕТО НА ТАТЯНА ПЕТРОВА, 
ДЕМИР БЕРИША, ТЕО ФДИДА, МАРИЯ ВЪЛКОВА, ПЕТЯ 
БОЖИНОВА, САША КРЪСТАРСКА, ВЕНЕТА СТОЯНОВА, 
ПАТРИСИЯ КУТЮР ГУРКОВСКА, ДЖИНА  КУТЮР 
ГУРКОВСКА, АНТОНИЯ НИКОЛОВА, ХРИСТИЯН БАКАЛОВ

Необходимо е предварително записване!
Влизат по двама зрители на всеки 10 минути.
За повече информация, посетете actfest.org

Продукция на Фондация АртЕаст и копродуценти 
workspacebrussels/ Life Long Burning

С подкрепата на European Union Culture Program, Фабрика 126 - София , wpZimmer – 
Антверпeн,  в партньорство с ДНК – пространство за съвременен танц и 
пърформанс.
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ДОЗА ВДЪХНОВЕНИЕ 
ВСЕКИ ДЕН!

Blurring the boundaries between performative action and instal-
lation, Bakalov develops a series of methods to introduce the 
audience into a poetic universe by addressing them one-on-one 
through different senses. PURE is designed as a guided parkour 
that investigates the influence of imagination and narratives on 
our perception of reality and their impact on the relations that 
compose “Мe“and the “other things“.

PURE is the second part of the ETERNIA trilogy, inspired by Ba-
ruch Spinoza‘s „eternity“ concept, and is closely related to the 
birth and the death.

PURE is a collective ritual that measures the essence of our hu-
man condition through experiencing of increased intimacy and 
inevitable intensity.

PURE

IDEA, REALIZATION, STAGE DESIGN, MUSIC CHRISTIAN 
BAKALOV ASSISTANTS OF REALIZATION TATYANA 
PETROVA, DEMIR BERISHA, THEO FDIDA ASSISTANT 
ACCESSORIES VENETA STOYANOVA WITH TATYANA 
PETROVA, DEMIR BERISHA, THEO FDIDA, MARIYA 
VULKOVA, PETYA BOZHINOVA, SASHA KRASTARSKA, 
VENETA STOYANOVA, PATRICIA GURKOVSKA, GINA 
GURKOVSKA, ANTONIA NIKOLOVA, CHRISTIAN BAKALOV

Preliminary booking needed! 
Two people entering each 10 min.
For further information, visit actfest.org

Production of ArtEast Foundation and coproducers – work-
spacebrussels / Life Long Burning

With the support of European Union Culture Program, Fabric 126 - Sofia , wpZimmer – 
Antwerp, in partnership with DNK – space for contemporary dance and performance.

20.10 (Saturday)
14:00 -17:00 

and 18:00-21:00
DNK - space for 

contemporary dance and 
performance

Immersive performative installation
In Bulgarian and English language
40-60 min.

B
ulgarian artistic program
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„Всичко е измислено, освен как да се живее.“ Жан Пол Сартър

Хиперактивна физическа театрална комедия, надзъртаща в 
живота на една двойка и мислите й за смъртта. Средно човек 
живее 70 години, ходи по голяма нужда 127 750 пъти, къпе се 
51 100 пъти, сменя дрехите си 76 650 пъти и умира веднъж! А 
как бихте искали да умрете? Ние работим, тичаме, идваме, 
отиваме, обичаме, караме се, създаваме, разрушаваме и всичко 
това – за какво?

Одед Задок и Казуйо Шионоири се завръщат в нов дует, заигра-
вайки се със смисъла на живота, докато следват ежедневната 
си рутина като двойка, използвайки радикална физичност и 
изтощаването на тялото.

20.10 (петък),18:00
Център за култура и дебат 
„Червената къща“

СЪЗДАТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ ОДЕД ЗАДОК СЪЗДАТЕЛ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛ КАЗУЙО ШИОНОИРИ ОСВЕТЛЕНИЕ И ЗВУК 
ЙОНИ ТАЛ
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THIS IS HOW 
WE DO IT

Физически театър
50 мин.

ЖИВОТЪТ. НАКУП.

„Everything has been figured out, except how to live.“ – Jean-
Paul Sartre

A  hyperactive physical theatre comedy -  peeking into the life 
of a couple, and thoughts about death. The average man lives 
70 years, defecates 127,750 times, takes a shower 51,100 times, 
changes his clothes 76,650 times and dies once! So how would 
you like to die? 

We work, run, come, go, love, fight, create, destroy, and all that 
– for what?

Oded Zadok and Kazuyo Shionoiri return in a new duet, toying 
with the meaning of life while performing their daily routines 
as a couple. Using radical physicality and the exhaustion of the 
body.

CREATOR, PERFORMER ODED ZADOK CREATOR 
PERFORMER KAZUYO SHYONORI LIGHT AND SOUND 
DESIGN JOHNNY TAL

20.10 (Friday), 18:00
Centre for Culture and 

Debate “The Red House”

International  artistic program

Physical Theater
50 min.

© Eli Katz
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ИЗЛОЖБА

Изложбата „Действащи лица” на Яна Лозева предлага поглед 
към проекти и събития от календара на Програмата за бъл-
гаро-американски театрален обмен. Програмата има десет-
годишна история и се изпълнява от Фондация „Арт Офис” от 
българска страна и The Drama League of New York от американ-
ска, като в последните години се включват още много и раз-
нообразни партньори – университети и колежи, фестивали, 
независими артисти.  Експозицията, както и представените 
в нея проекти и артистични взаимодействия, са осъществени 
със съдействието на Фондация „Америка за България”, посол-
ството на САЩ в София и Тръста за взаимно разбирателство 
в Ню Йорк.

20.10 (събота), 19:00
Център за култура и дебат 
„Червената къща“
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ДЕЙСТВАЩИ
ЛИЦА

EXHIBITION

The exhibition of Yana Lozeva “Acting Bodies” offers an overview 
on projects and events from the calendar of the Bulgarian-American 
Тheater Еxchange Program. This Program has a 10 years history 
and has been realized by Art Office Foundation Sofia and The Drama 
League of New York while involving numerous and diverse partners 
– universities, colleges, festivals, independent artists. The exposition 
as well as the presented projects and artistic collaborations are 
realized with the support of America for Bulgaria Foundation, US 
Embassy in Bulgaria and Trust for Mutual Understanding.

ACTING BODIES

20.10 (Saturday), 19:00
Center for Culture and

Debate “The Red House”

A
C

T
ive Professional and Public M

eetings

© Yana Lozeva

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗЛОЖБАТА
5.10.2018 - 24.10.2018

DURATION OF THE EXHIBITION
5.10.2018 - 24.10.2018
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„Щастливият Бекет“ е интерактивен театрален спектакъл 
вдъхновен от структурата и образния свят в пиесата “О, 
щастливи дни” на Самюъл Бекет. Това, от което творчески-
ят екип се отказва, е оригиналния текст на пиесата. Вместо 
него ще бъдат използвани текстове на зрителите, присъст-
ващи на спектакъла съответната вечер. Всяко отделно 
представление ще има свой уникален драматургичен език, 
но структурата винаги ще се запазва същата. Целта е да се 
постигне подреждането на една многоцветна мандала, която 
в края да се разпръсне от вятъра. Функционирането на по-
добен формат е сложно и изисква предварителното активно 
участие на зрителите. За да се превърне в драматург на пред-
ставлението, всеки един от 25-те зрители на „Щастливият 
Бекет” трябва да посети сайта happybeckett.com, да избере 
дата, да попълни кратка анкета и след това да си купи билет.

ЩАСТЛИВИЯТ
БЕКЕТ

20.10 (събота), 20:00
Център за култура и дебат 
„Червената къща“

КОНЦЕПЦИЯ И РЕЖИСУРА МАРИЙ РОСЕН СЦЕНАРИЙ 
МАРИЙ РОСЕН И АНА ВЪЛЧАНОВА СЦЕНОГРАФИЯ 
ПЕТЯ БОЮКОВА МУЗИКА КОНСТАНТИН ТИМОШЕНКО 
УЧАСТВАТ АНА ВЪЛЧАНОВА, МАРИЙ РОСЕН, ПЕТЯ 
БОЮКОВА, КОНСТАНТИН ТИМОШЕНКО

Продукция на Център „Алос“

Местата са ограничени. Изисква се предварително запис-
ване на www.happybeckett.com не по-малко от 72 часа преди 
началото на спектакъла.

С финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ на Столична община за 
2017г.

Интерактивно театрално представление 

На български с английски субтитри
90 - 100 мин.Б
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ВАШИЯТ ГИД В СВЕТА
НА ИЗКУСТВОТО!

“Happy Becket” is an interactive performance inspired by the 
structure and the imagery world in Happy Days – Samuel Beck-
ett‘s play. The creative team renounces the play’s original text. 
The texts of the performance’s spectators will be used instead. 
Each individual performance will have its own dramaturgic lan-
guage, but the structure will always be the same. The aim is to 
achieve the creation of a multicolored mandala, which is blown 
away by the wind in the end. The functioning of this format is 
complicated and requires preliminary active participation of the 
spectators. In order to become a performance play-writer, each 
of the 25 spectators of “Happy Becket” must visit the happybeck-
ett.com website, to choose a date, to fill in a brief questionnaire, 
and then to buy a ticket.

HAPPY 
BECKETT

CONCEPT AND DIRECTION MARIY ROSEN SCENARIO 
MARIY ROSEN AND ANA VALCHANOVA STAGE DESIGN 
PETYA BOYUKOVA MUSIC KONSTANTIN TIMOSHENKO 
WITH ANA VALCHANOVA, MARIY ROSEN, PETYA
BOYUKOVA, KONSTANTIN TIMOSHENKO

Production of Center Alos 

Limited seats. Pre-subscription is required at 
www.happybeckett.com at least 72 hours 
before the performance.

With the financial support of the Sofia Municipality Program “Culture” for 2017.

20.10 (Saturday), 20:00
Center for Culture and 

Debate “The Red House”

© Yana Lozeva

Interactive theatrical performance

In Bulgarian with English subtitles
90 - 100 min. 

B
ulgarian artistic program
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Бихме искали топло да ви поканим (с потенциал за пови-
шаване на температурата) да прекарате време с нас и 
да преживеете някои споделени практики, които създа-
дохме за нашето произведение ‚STILL TO COME: feminist 
pornscape‘.

Искаме заедно с вас да потърсим удоволствието, да 
надмогнем дуалността и нуждата от кулминация, а 
вместо тях да потърсим тантрично преживяване с 
лъстта към това, което предстои. Искаме да споделим 
пространство, където всички заедно да можем по раз-
личен начин да желаем.

По време на нашия работен процес, събрахме практи-
ки около темите за мекотата, многообразието, от-
въдността, лъстта към това, което предстои, раз-
тварянето и повторното събиране, които искаме да 
споделим с вас. Каним ви да танцуваме с нашите задни 
дупки заедно, изчезвайки един в друг в една безкрайна 
любовна афера. Искаме да си пращаме секс съобщения 
като през 96-та   – като своите детски същности, сле-
ти с измисления «аз» от мутиращи възраст и пол, за 
когото девствеността не е нищо повече от зодиакално 
състояние.

Уъркшопът е отворен за широка аудитория. Молим 
кандидатите да участват да изпратят имейл за регис-
трация на registration@actassociation.eu, с кратък отго-
вор на следното: „моля, опишете накратко интереса си 
към порното, танца, живота или към нас“.

21.10, 11:00 – 16:30
Център за култура и 
дебат “Червената къща”

ЕДНОДНЕВЕН УЪРКШОП С РАХЕЛ БАРА 
(ГЕРМАНИЯ), ИДА ДАНИЕЛ (БЪЛГАРИЯ), АНА 
ДУБЛЙЕВИЧ (СЪРБИЯ), ФРИДА ЛАУКС (ГЕРМАНИЯ) 
И ЗРИНКА УЖБИНЕЦ (ХЪРВАТИЯ)
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STILL TO COME

Работен език: английски

We would like to invite you warmly, with a potential for tem-
perature rise, to spend time with us and experience some shared 
practice we made for our piece „STILL TO COME, a feminist 
pornscape“.

We want to go with you for the pleasure, to transcend duality and 
peak and instead go for a tantric experience of a lust for what is 
yet to come. We want to share a space where we can all together 
desire otherwise.

Over our working process, we gathered practices around the top-
ics of softness, multiplicity, beyondness, lust for what is yet to 
come, dissolving and gathering anew that we want to share with 
you. We invite you to dance together with our buttholes and to 
afterwards disappear in ourselves and in an infinite love affair. 
We would like to sext with you like it was 1996, like our child-
hood selves merged to a fictional “I” of mutating age and gender, 
to whom virginity was nothing more than a zodiac state.

The workshop is open to wild variety of people. Partici-
pants are just asked to send an email to registration@
actassociation.eu to register, answering to the following: 
„please, describe shortly your interest in porn, dance, life 
or us”. Deadline for applications - 15.10.2018

1 DAY WORKSHOP WITH RAHEL BARRA (GERMANY), 
IDA DANIEL (BULGARIA), ANA DUBLJEVIĆ ( SERBIA), 
FRIDA LAUX (GERMANY) AND ZRINKA UŽBINEC 
(CROATIA)

21.10 (Sunday), 11.00 - 16.30
Centre for Culture and

Debate “The Red House”

A
C

T
ual Educational ProgramWorking language: English
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„Съвършено розово” отправя поглед към темата за женско-
то тяло като субект, върху който е въздействано и като 
субект, който въздейства. Използвайки наложени стере-
отипи, клишета и свръх-еротизирани образи, представле-
нието отваря въпроси за удоволствието, желанието и еро-
тичната фасцинация.

СЪВЪРШЕНО
РОЗОВО

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична програма „Култу-
ра“ на Столична община за 2018 г. и със съдействието на галерия ЕТЮД и Гьоте-ин-
ститут България.

21.10. (неделя), 18:00
ДНК – пространство 
за съвременен танц и 
пърформанс

Съвременен танц и пърформанс
75мин.

ИДЕЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИВА СВЕЩАРОВА ДРАМАТУРГИЧЕН 
КОНСУЛТАНТ ЕЛЕНА БОТО (ГЕРМАНИЯ/ПОРТУГАЛИЯ) 
МУЗИКА ЕМИЛИЯН ГАЦОВ-ЕЛБИ СЦЕНОГРАФИЯ 
РАЛИЦА ТОНЕВА УЧАСТВАТ ВИОЛЕТА ВИТАНОВА И ИВА 
СВЕЩАРОВА

Продукция на Ива Свещарова, фондация „Асоциация Ин-
формбюро” и ДНК – пространство за съвременен танц и 
пърформанс
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LIFE IS BEAUTIFUL

“Perfect Pink” casts a glance towards the topic of the female body 
as both an influenced subject and an influencing subject. Using 
imposed stereotypes, clichés and super-erotic images, the per-
formance opens up questions about pleasure, desire and erotic 
fascination.

PERFECTLY
PINK

IDEA AND REALIZATION IVA SVESHTAROVA 
DRAMATURGY CONSULTANT ELENA BOTO (GERMANY 
/ PORTUGAL) MUSIC EMILIAN GATSOV-ELBY STAGE 
DESIGN RALITSA TONEVA WITH VIOLETA VITANOVA 
AND IVA SVESHTAROVA

Production of Iva Sveshtarova, Association InformBureau 
Foundation and DNK - space for contemporary dance and 
performance

The project is realized with the financial support of the Sofia Municipality Program “Culture” of 
for 2018 and with the cooperation of ETUDE Gallery and Goethe-Institut Bulgaria.

21.10 (Sunday), 18:00
DNK -  space for 

contemporary dance and 
performance

Contemporary dance and performance
75min.

B
ulgarian artistic program
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„Интервюта с душата“ е авторско представление-провока-
ция в сферата на личното и взаимоотношенията тяло-ду-
ша. “Плът моя, родена, изхранена, израснала с мен, любима 
моя. Изтрай, та да се разкъса тягостната и за двете ни 
общност.“ Сценичните картини взаимстват реалността 
на съня. Символите и образите допълват чувството за 
непреживяното познато. “Нима, когато спя, аз не съм аз?” 
Сцената се отваря за публиката, която е поканена да бъде 
част от действието.  По текстове на Бонавентура  „За тя-
лото и душата“, из „ Изповеди“ на Св. Августин, из „Болес-
тта на смъртта“ на Маргьорит Дюрас, из „Дух и Любов“ 
Симон Вейл. Представлението поставя началото на цикъла 
„Драматизирайки интимността“, в което Юлиана Сайска 
събира опита си на артист и на психодрама терапевт и 
професионално изследва чувствата на вътрешната сцена 
на човека.

ИНТЕРВЮТА 
С ДУШАТА
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С финансовата подкрепа на Министерство на Културата.

21.10. (неделя), 20:00
Галерия „Етюд“

Изповед
На български език с английски субтитри
55 мин.

AВТОР, РЕЖИСЬОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ ЮЛИАНА САЙСКА 
КОНСУЛТАНТ ДРАМАТУРГ ЛЕДА ХРИСТОВА-ПАТАШЕВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЕЛИСЛАВ ПАВЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЯНА 
МОРОЗ  МУЗИКАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ ЕЛИЦА АЛЕКСИЕВА 
ОСВЕТЛЕНИЕ ИВАН НИКОЛОВ СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМИ 
ЕЛЕНА СТУМБОВА

Местата са ограничени – препоръчва се предварително 
закупуване на билети.

Продукция на Фондация Колелото и Галерия ЕТЮД

ВСИЧКО, КОЕТО СИ ЗАСЛУЖАВА 
ДА БЪДЕ ВИДЯНО

“Interviews With The Soul” is provocation in the sphere of the 
personal and in the body-soul relations. „My flesh, born, fed, 
raised along with me, my beloved one. Wait patiently so the bur-
densome bond we have will be broken forever. „The stage scenes 
reproduce the reality of sleep. The symbols and images comple-
ment the feeling of unrequited familiarity. „When I am sleep, isn‘t 
it still me?“ The stage opens for the audience, that is invited to be 
a part of the experience. Based on the texts of Bonaventure „For 
the Body and the Soul“; „Confessions“ by Augustine Aurelius; 
Marguerite Duras‘ The Malady of Death and “Spirit and love” 
by Simone Weil. The performance marks the beginning of the 
“Dramatizing Intimac” cycle, in which Juliana Saiska combines 
her experience of an actor and psychodrama therapist and pro-
fessionally explores the feelings on the human’s inner stage.

INTERVIEWS 
WITH THE SOUL

AUTHOR, DIRECTOR, PERFORMER YULIANA SAISKA 
DRAMATURGY-CONSULTANT LEDA HRISTOVA-
PATASHEVA PERFORMER VELISLAV PAVLOV PERFORMER 
YANA MOROZ SOUND DESIGN ELITZA ALEXIEVA 0PNN – 
LIGHTING DESIGN IVAN NIKOLOV STAGE DESIGN ELENA 
STUMBOVA 

Limited capacity - preliminary booking is recommended.

Production of Foundation Koleloto and Etud Gallery

With the financial support of Ministry of Culture, Bulgaria.

21.10 (Sunday), 20:00
ETUD Gallery

Confession
In Bulgarian with English subtitles

55 min.

B
ulgarian artistic program

© Ani Collier
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Уъркшопът ще се фокусира върху изследването на инте-
рактивността и интимността. Участниците заедно ще 
изследват как да създават емоционални и сетивни връзки 
със своите зрители чрез откровена, небазирана върху фик-
ция комуникация. Границите на интимността между непо-
знати ще бъдат предизвикани, отключвайки автентични, 
възприемчиви и доверяващи се форми на съучастие. Фокус 
ще са интерактивните игри и ритуали между зрител и из-
пълнител. Работейки индивидуално, по двойки или в мал-
ки групи, участниците ще изследват артистични езици, 
които говорят директно на сетивата и които заместват 
фикцията с истинско присъствие тук и сега.

Нуло Факини е основател и артистичен директор 
на датската театрална компания Cantabile 2 от 
1980-та и на фестивал Waves от 1991г. Той е съз-
дателят на методологията ‚human specific work‘ и 
на жанра наречен ‚human specific theatre‘, най-меж-
дународно признатият пример, за който е интерак-
тивния спектакъл «Лабиринтът на Венера» (2003).

www.cantabile2.dk

ТРАНСФОРМИРАЩИ 
СРЕЩИ
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22.10 (понеделник), 
10:00 – 17:00
Посолство на Кралство 
Дания в София

ЕДНОДНЕВЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС С НУЛО ФАКИНИ
(ИТАЛИЯ / ДАНИЯ)

Част от дългосрочно сътрудничество между 
ACT Фестивал и Cantabile2

Брой участници – 15

Кандидатстване чрез кратко CV и мотивационно писмо до 
registration@actassociation.eu

Краен срок за кандидатстване - 15.10.2018

The workshop will be focused on exploring interactivity and inti-
macy. Participants will investigate how emotional and sensorial 
responses are created together with their spectators, through 
sincere, non-fiction-based communication. The boundaries for 
intimacy between strangers will be challenged, evoking authen-
tic, receptive and trusting modalities of participation. A focus 
will be put on exploring interactive games and rituals between 
spectator and performer. Working individually, in pairs or in 
small groups, the participants will research an artistic language 
that speaks directly to the senses and that replaces fiction with 
true “here and now” presence.

Nullo Facchini is the founder and artistic director of the 
Danish Theatre Company Cantabile 2 since 1980 and 
of the International Waves Festival since 1991. He is a 
creator of the methodology Human Specific Work and a 
new genre called Human Specific Theatre, the most in-
ternationally renowned example of which is “The Venus 
Labyrinth” / 2003 /

www.cantabile2.dk

TRANSFORMATIVE
ENCOUNTERS

A 1 DAY MASTERCLASS WITH NULLO FACCHINI
(ITALY / DENMARK)

Part of a long term collaboration between ACT Festival and 
Cantabile2.

Number of participants – 15.

Application by CV and motivation letter to
registration@actassociation.eu 

Deadline for applications - 15.10.2018

22.10 (Monday), 
10:00 – 17:00

Embassy of Denmark in 
Bulgaria
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Награждаваните драматурзи Тим Лорд и Найлън ще прове-
дат уъркшоп за запознаване с техниките, използвани в пи-
сането в новата американска драматургия и по-конкретно 
процесите на четене и редакция, прилагани към създава-
нето на нови текстове за театър. Процесът на усъвър-
шенстване на идеите, сюжетите и героите, води до рабо-
та, която съзнателно укрепва намерението на автора. В 
този процес ние ще попитаме: Коя е възможно най-силната 
идея? Как може текстът да бъде усъвършенстван така, 
че да даде на тази идея нейното най-ярко и въздействащо 
представяне? Как могат актьорите, режисьорите, драма-
турзите и зрителите да помогнат на автори на театрал-
ни текстове да открият нови прозрения, които създават 
необикновено театрално изкуство?

РАЗВИТИЕ НА НОВА 
ДРАМАТУРГИЯ
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22.10 (понеделник), 
14:00 – 17:00
Театрална работилница 
“СФУМАТО”

УЪРКШОП С TИМ ЛОРД / САЩ / И НАЙЛЪН /САЩ/

Участието в уъркшопа изисква добро владеене на 
английски език.

Работен език: английски

С подреката на  Посолство на САЩ в София, Фондация „Америка за България”, 
Фондация „Арт Офис” и Drama League of New York

С предварителна регистрация на 
registration@actassociation.eu

Краен срок за записване - 15.10.2018

Award-winning playwrights Tim Lord and Nilan will offer a 
workshop for writers interested in learning techniques used in 
American new play development - specifically, the processes of 
revision and readings, applied to the creation of new texts for 
theatre. The process of refining the ideas, plotlines and char-
acters results in work that consciously strengthens the author‘s 
intent.  In this process, we will ask: what is the strongest possible 
idea?  How can the text be refined to bring that idea to its most 
vivid and powerful presentation?  How can actors, directors, dra-
maturgs and audiences help playwrights discover new insights 
that create extraordinary theatrical art?

NEW PLAY 
DRAMATURGY

WORKSHOP WITH TIM LORD AND NILAN /USA/

Participation in this workshop requires fluency in English.

22.10 (Monday), 
14:00 – 17:00

SFUMATO
Theatre Laboratory

A
C

T
ual Educational Program

Working Language: English

With the support of U.S Embassy in Bulgaria, “America for Bulgaria” Foundation, “Art 
Office” Foundation and Drama League of New York

With preliminary registration by email to
registration@actassociation.eu

Deadline for registration - 15.10.2018
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Между стени, завеси и тапети шестима артисти мечтаят 
в пространството с несигурни намерения и временни реше-
ния. Колко често се чувстваме самотни в присъствието на 
околните?

„Никога спомените не действат така силно, както в със-
тояние на душевна слабост“ Л. Н. Толстой.

„Разумно или безсмислено е да се пишат дневници? Едва ли 
има по-деликатен въпрос. Повече от десет години аз тър-
сих удовлетворителен отговор. Мисълта за това често ме 
мъчеше до такава степен, че в края на краищата реших да я 
изоставя. Но тя всеки път се възраждаше. И когато четях 
дневниците си, което вършех с удоволствие, ме спираха 
същите тези съмнения и същите изкушения да приключа 
с това занимание. Но всеки път, когато тетрадката ми 
свършваше, аз взимах нова.”

ИСТОРИЯТА НА 
ВЧЕРАШНИЯ ДЕН
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С финансовата подкрепа на Министерство на културата и фондация „Етюд“.

22.10 (понеделник), 18:00
Галерия „Етюд“

Невербален театър
70 мин.

ИДЕЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЛИНА БОРИСОВА УЧАСТВАТ 
АЛЕКСАНДРА СПАСОВА, ВИЛИ ПРАГЕР, ИВА СВЕЩАРОВА, 
МИРОСЛАВА ЗАХОВА, НЕЙТЪН КУПЪР И СТЕФАН А. 
ЩЕРЕВ ДИЗАЙН ПЕРДЕТА ЕВА ГЕБРЕВА ФОТОГРАФИЯ 
ТАПЕТ ИРЕНА ЦВЕТАНОВА 

Местата са ограничени – препоръчва се предварително 
закупуване на билети.

Продукция на Номад Денс Академи-България в 
партньорство с галерия Етюд

ВАШАТА СИЛА Е ВДЪХНОВЕНИЕТО. 
НАШАТА СИЛА Е ДА ГО ОТКРИЕМ 
ЗАЕДНО С ВАС.

Between walls, curtains and wallpapers six artists dream within 
a space with uncertain intentions and temporary decisions. How 
often do we feel lonely in the presence of others?

„Memories never act as strongly as in the state of mental weak-
ness.“ Lev Tolstoy

„Is writing diaries sensible or pointless? There is hardly a more 
delicate question. For more than ten years I have been searching 
for a satisfying answer. Often the thought about it tortured me 
to such extent that eventually I made the decision to abandon it. 
But every time it reemerged. And while I was reading my diaries, 
which I always did with pleasure, the same doubts and tempta-
tions to end this activity stopped me. But every time when my 
notebook was finished, I started a new one.“

THE STORY OF 
YESTERDAY

IDEA AND REALIZATION GALINA BORISSOVA WITH 
ALEXANDRA SPASSOVA, WILLY PRAGER, IVA 
SVESHTAROVA, MIROSLAVA ZAHOVA, NATHAN COOPER, 
STEPHAN A. SHTEREFF DESIGN CURTAINS EVA GEBREVA
WALLPAPER PHOTOGRAPHY IRENA TSVETANOVA

Limited capacity - preliminary booking is recommended.

Produced by Nomad Dance Academy-Bulgaria and 
ETUD Gallery

With the financial support of Ministry of culture of Bulgaria and ETUD Foundation.

22.10 (Monday), 18:00
ETUD Gallery

Non-verbal theatre
70 min.

B
ulgarian artistic program

© Stefan Galibov
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Минавайки отвъд дуалността и кулминацията, STILL TO 
COME, feminist pornscape иска нещо различно. Мекота, много-
образие, отвъдност, лъст към предстоящото, разтваряне и 
повторно събиране. Ние танцуваме с дупките на задниците 
си, докато се събличаме, преобличаме, покриваме лицата, кра-
ката, правейки хореография с езици 1,2,3. Нашите коси са ра-
дикална мекота, ние изчезваме един в друг и в една безкрайна 
любовна афера. Ние играем господари на тъмници, където из-
граждаме острови от хора без лица и нашите тела се сливат. 
Искаме да пращаме секс съобщения като през 96-та – като 
своите детски азове, слети с измисления аз от мутиращи 
възраст и пол, за когото девствеността не е нищо повече от 
зодиакално състояние.

Можем ли да доближим една утопична научно-фантастична 
порно-хореография, заземена в тук-и-сега?

22.10 (понеделник), 20:00
Център за култура и дебат 
„Червената къща“

КОНЦЕПЦИЯ, ХОРЕОГРАФИЯ И УЧАСТИЕ РАХЕЛ БАРА 
(ГЕРМАНИЯ), ИДА ДАНИЕЛ (БЪЛГАРИЯ), АНА ДУБЛЙЕВИЧ 
(СЪРБИЯ), ФРИДА ЛАУКС (ГЕРМАНИЯ) И ЗРИНКА 
УЖБИНЕЦ (ХЪРВАТИЯ) ОСВЕТЛЕНИЕ И СЦЕНОГРАФИЯ 
КАРИНА ПРЕМЕР КОСТЮМИ СИЛВИО ВУЖИЧИЧ ФОТО 
И ВИДЕО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЮЛИЯ НОВАЧЕК МЕНИДЖЪР 
ПРОДУКЦИЯ МАРИЯНА ЦВЕТКОВИЧ 

Колаборация между Künstlerhaus Mousonturm и MA 
Choreography and Performance, Justus-Liebig-Universität 
Gießen, в рамките на of Hessische Theaterakademie.
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STILL TO COME, 
A FEMINIST PORNSCAPE

Пърформанс
На английски език
75 мин..

Копродукция на: Station Service for contemporary dance заедно с Departures and 
Arrivals, с подкрепата на Creative Europe Programme, the Международния копро-
дукционен фонд на Гьоте-институт, ACT Фестивал за свободен театър, София, 
Гьоте-институт България и Гьоте-институт Белград.

УСЕЩАНЕ ЗА ЖЕНА

Transcending duality and peak, “STILL TO COME, a feminist 
pornscape” desires otherwise: softness, multiplicity, beyondness, 
lust for what is yet to come, dissolving and gathering anew. We 
are dancing with our butt holes while undressing, redressing, 
covering my face, your foot, our prosthetic holes, making tongue 
choreography 1,2,3. Our hair is radical softness, we disappear 
in ourselves and in an infinite love affair. We play masters of 
dungeon where we build islands of faceless people and our bod-
ies morph. We want to sext like it was 1996, like our childhood 
selves merged to a fictional “I” of mutating age and gender, to 
whom virginity was nothing more than a zodiac state.
 
Can we approximate a utopian sci-fi-pornochoreography ground-
ed in the here and now?

CONCEPT AND CHOREOGRAPHY RAHEL BARRA 
(GERMANY), IDA DANIEL (BULGARIA), ANA DUBLJEVIĆ 
(SERBIA), FRIDA LAUX (GERMANY), ZRINKA UŽBINEC 
(CROATIA) PERFORMANCE RAHEL BARRA, IDA DANIEL, 
ANA DUBLJEVIĆ, ZRINKA UŽBINEC LIGHTS AND STAGE 
CARINA PREMER COSTUMES SILVIO VUJIČIĆ COVER 
PHOTO, PHOTO AND VIDEO DOCUMENTATION JULIA 
NOVACEK PRODUCTION MARIJANA CVETKOVIĆ 

A cooperation between Künstlerhaus Mousonturm and MA 
Choreography and Performance, Justus-Liebig-Universität 
Gießen, in the frame of Hessische Theaterakademie.

22.10 (Monday), 20:00
Centre for Culture and

Debate “The Red House”

International  artistic program

Performance
In English Language
75 min.

© Eli Katz

Coproduced by: Station Service for contemporary dance with Departures and Arrivals, 
with the support of Creative Europe Programme, the International Coproduction Fund 
of the Goethe-Institute, Act Independent Theatre Festival, Sofia, Goethe Institut 
Bulgaria and Goethe Institute Belgrade
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Център за съвременни изкуства ТОПЛОЦЕНТРАЛА – съв-
местен проект от 2014-та година на коалиция на незави-
сими артисти и Столична община е вече в решителна фаза 
на своята материализация.  След одобрението на идейния, 
технически и работен архитектурни проекти, са в ход под-
готвителните дейности преди началото на строителство.

В очакване на съграждането на формата и с мисъл за съ-
държанието, АСТ Фестивал за свободен театър организи-
ра с любезното домакинство на Френски институт поред-
на информационна работна среща, подпомагаща процеса на 
развитие на Топлоцентрала.

Тази година акцентите ще са два:
 – артистичните резиденции  с презентация на един от 
големите европейски експерти Давиде Д‘антонио
– конкурси за изпълнителни и артистични директори 
със специалиста в тази област Катя Зонеман (Берлин) 
и артистичния и технически директор на едно утвърде 
пространство за независими изпълнителски изкуства в 
Европа – Ондржей Храб (Театър Арка, Прага).

След презентациите по темите, ще обсъдим заедно 
възможните следващи стъпки и  конкретните задачи 
по проекта за 2019-та година.

ТОПЛОЦЕНТРАЛА: 
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
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23.10 (вторник)
11:00 – 15:00
Френски институт 
България

Работен език: английски

ОТВОРЕНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

С ДАВИДЕ Д‘AНТОНИО (IDRA, ETRE, ИТАЛИЯ), КАТЯ 
ЗОНЕМАН (НЕЗАВИСИМ МЕНИДЖЪР, ГЕРМАНИЯ), 
ОНДРЖЕЙ ХРАБ (ARCHA DIVADLO, ЧЕХИЯ) И 
АСОЦИАЦИЯ ТОПЛОЦЕНТРАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, 
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, МЕДИИ, 
ГРАЖДАНИ, ПРОЯВЯВАЩИ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЕКТА

ВАШАТА СИЛА Е ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ 
НАПРЕД. НАШАТА СИЛА Е ДА СЕ 
ПРОМЕНЯМЕ ЗАЕДНО С ВАС

TOPLOCENTRALA: 
RELOAD

23.10 (Tuesday),
 11:00 – 15:00

Institut Français 
de Bulgarie

Working language: English
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Centre for contemporary arts TOPLOCENTRALA – a joint 
project since 2014 between a coalition of independent 
artists and Municipality of Sofia is already in its decisive 
phases of realization. After the official acceptance of the 
ideal, technical and working architectural projects, now 
preparatory procedures are taking place before the actual 
construction‘s start soon.

While waiting for the materialization of the form and thinking 
about the content, ACT Festival with the kind hosting of 
French institute Bulgaria invite you to another informative 
working session which will support Toplocentrala 
development process.

This year we will be focused on two topics:
-  the artistic residencies with a presentation of the European 
expert Davide D’antonio
-    the open calls for executive and artistic directors with 
the European expert Katja Sonnemann (Berlin) and a 
contribution from the artistic and technical director of one 
well established independent artistic venue - Ondrej Hrab 
(Theatre Archa Prague). 

After the presentations on the topics, we will discuss together 
the next steps and concrete tasks for Toplocentrala in 2019.

INFORMATIVE WORKING SESSION

WITH DAVIDE D’ANTONIO (IDRA, ETRE, ITALY), KATJA 
SONNEMANN (INDEPENDENT MANAGER, GERMANY), 
ONDREJ HRAB (THEATRE ARCHA, CHECH REPUBLIC) AND 
ASSOCIATION TOPLOCENTRALA, REPRESENTATIVES 
OF MUNICIPALITY OF SOFIA, MINISTRY OF CULTURE OF 
BULGARIA, THE FOREIGN CULTURAL INSTITUTES, MEDIA, 
CITIZENS, INTERESTED IN THE PROJECT
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През последните две години политическите, социалните 
и икономическите промени в Съединените щати дълбоко 
промениха американската театрална практика.  В този 
разговор, американските театрални режисьори  Аликхан, 
Фадул, Мартинез, Уотсън, Стелиян-Шанкс, драматурзите 
Найлън и Тим Лорд и филантропът Сюзан Ланг ще споде-
лят тези трансформации. Ще разкажат повече за новите 
репетиционни подходи, въвеждането на наблюдател в репе-
тиционния процес, неотчитащия цвета срещу осъзнатия за 
цвета на кожата подбор на актьори, вълната на оставки 
на артистични лидери след кампанията #MeToo, театъ-
рът-като-съпротива, защитата на транс-сексуалните, 
продуцираните сега драматурзи (и онези, отстранявани от 
полето). Панелистите ще бъдат отворени към въпроси и 
дискусия, а след това ще се присъединят към аудиторията 
за отпразнуване на 10-годишнината на международния об-
мен между The Drama League of New York и Фондация „Арт 
Офис”, София.

ПРОМЕНИТЕ В САЩ И 
ТЕАТЪРЪТ
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23.10 (вторник),
16:00 - 19:30
Център за култура и дебат 
„Червената къща“

С подкрепата на Посолство на САЩ в София, Фондация „Америка за България”, 
Фондация „Арт Офис” и Drama League of New York

Работен език: английски

In the last two years, the political, social, economic changes in 
the United States have profoundly altered American theatrical 
practice. In this conversation, American stage directors Alikhan, 
Fadul, Martinez, Watson, Stelian-Shanks, playwrights Nilan, 
Tim Lord and philanthropist Susan Lang will share these trans-
formations including new rehearsal practices, intimacy staging 
techniques, color-blind versus color-conscious casting, the wave 
of artistic leader resignations from the #MeToo scandals, the-
atre-as-resistance, transgender representation, and the play-
wrights now produced (and those being removed from the field). 
The panelists will welcome questions and discussions, and after-
ward will join the audience in a celebration of the 10-year inter-
national exchange collaboration between The Drama League of 
New York and Art Office.

AMERICAN CHANGE 
AND ITS THEATRE

With the support of U.S Embassy in Bulgaria, “America for Bulgaria” Foundation, “Art 
Office” Foundation and Drama League of New York

23.10 (Tuesday),
16:00 - 19:30

Centre for Culture and
Debate “The Red House”

A
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Working Language: English
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Необходимостта от празни пространства и липсата им в 
нашите градове. Принципът на разрушение, радостното чув-
ство в акта на чупенето, истинското удоволствие на при-
ключването с това, което ни тежи, с това което закрива хо-
ризонта ни, като по този начин намираме условията за ново 
начало, за възможна промяна. Паметта е разбита на парчета, 
тялото на старото е демонтирано, пространството се от-
варя, няма повече ограничения. Какво следва? „Buffet A Vif“ е 
необикновен, изненадващ пърформанс, който изследва грани-
ците на театъра и пърформанса.

Пиер Мьоние, роден през 1957г. в Париж, през 1992г. основава 
La Belle Meunière, за да твори в областа на киното, театъра, 
музиката и живописта. Неговите творения привличат вни-
манието заради тяхната специфична оригинална смесица от 
реализъм и поезия. Мьоние често работи с учени, философи 
или артисти от други дисциплини.

Маргьорит Борда, родена през 1974г. в Париж, учи сценография в 
ENSATT. Работила е с Лакаскад, Кирш, Гато, Шапален, Ларош, Ла-
зар... и Пиер Мьоние, когото среща през 1999г. Тя става редовен 
член на Belle Meunière и сега работи в дует с Мьоние.

Рафаел Котен завършва Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse в Париж, преподава техниката на Вилф-
рид Пиоле. Със своята компания La Poétique des Signes той е 
създал седем спектакъла като хореограф и е копродуцент на 
Buffet A Vif.

23.10 (вторник), 20:00
ДНК - пространство 
за съвременен танц и 
пърформънс

ПЪРВИ СТАДИЙ, ПОСЛЕДВАН ОТ ВТОРИ СТАДИЙ 

ОТ И С МАРГЬОРИТ БОРДА, РАФАЕЛ КОТEН И ПИЕР 
МЬОНИЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ФРЕДЕРИК КУНЦЕ И ХАНС 
КУНЦЕ МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ КАРОЛИН ТИЖО - ЛИЗ 
ДАЙНАК

Продукция на La Belle Meunière - La Poétique des Signes
Копродукция на SACD / Festival d’Avignon - le Théâtre de la Bastille
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Пърформънс
75 мин.

La Belle Meunière се осъществява с подкрепата на Министерство на културата 
на Франция - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, регионалния съвет на Auvergne-Rhône-
Alpes и окръжния съвет на Allier Département. От 2014 г. La Poétique des Signes 
получава финансова подкрепа от Френското министерство на културата - DRAC 
Centre Val de Loire, регионалния съвет Val de Loire, окръжния съвет на Indre et Loire 
Département и от град Тур.

BUFFET A VIF /
SMASHED TO PIECES

КОГАТО ВСЯКО ДОБРО ДЕЛО ИМА 
ЗНАЧЕНИЕ!

The need and lack of empty spaces in our cities. The principle 
of destruction, the happy and joyful feeling in the act of break-
ing, the real pleasure of coming to an end with what burdens us, 
with what obscures our horizon, thus finding the conditions of a 
new start, of a possible change. Memory smashed to pieces, the 
body of old dismantled, space opens, no more obstacle, what’s 
next?  “Buffet A Vif” is an extraordinary, surprising show that 
explores the borders of theatre and performance. 

Pierre Meunier, born in 1957 in Paris, founder of La Belle 
Meunière in 1992 to create in the fields of cinema, theatre, 
music, painting. His creations draw attention for their specific 
original blend of realism and poetry. Meunier often works with 
scientists, philosophers or artists from other disciplines

Marguerite Bordat, born in 1974 in Paris, studied scenography 
at the ENSATT, she has worked with Lacascade, Kirsch, Gatteau, 
Chapalain, Laroche, Lazare… and Pierre Meunier, whom she met 
in 1999. She became a regular member of the Belle Meunière and 
now forms a duo with Meunier. 

Raphaël Cottin, graduated from the Conservatoire na-
tional supérieur de musique et de danse in Paris, he 
teaches Wilfride Piollet’s technique, with his company 
La Poétique des Signes, he has created seven shows as a 
choreographer and is co-producer of Buffet A Vif.

FIRST STATE FOLLOWED BY SECOND STATE

BY AND WITH MARGUERITE BORDAT, RAPHAËL COTTIN AND 
PIERRE MEUNIER THANKS TO FRÉDÉRIC KUNZE AND HANS 
KUNZE SALES MANAGER CAROLINE TIGEOT - LISE DAYNAC 

Production La Belle Meunière - La Poétique des Signes
Co-production SACD / Festival d’Avignon - le Théâtre de la Bastille

23.10 (Tuesday), 20:00
DNK - space for contemporary 

dance and performance

International  artistic programPerformance
75 min.

© Jean-Pierre Estournet

La Belle Meunière is supported by the French Ministry of Culture-DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, the Regional Council Auvergne-Rhône-Alpes and the County Council of 
the Allier Département. La Poétique des Signes has received financial support from 
the French Ministry of Culture – DRAC Centre Val de Loire, the Regional Council Val 
de Loire, the County Council of the Indre et Loire Département and from the city of 
Tours since 2014.

Спектакълът пристига в България с подкрепата
на Unimasters Logistics.
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„Скъпи другари, скъпа държавна сигуpнoст…” Преди да ус-
пее да продължи, тайната полиция прибира лидера на ляво 
настроената западно-германска група КД Волф. Сцена от 
Деветия Световен Фестивал на младежта и студентите 
в София 68. Малко млади хора знаят, че столицата ни е 
единственото място през тази историческа година, къде-
то реално Изтокът и Западът са се срещнали; два месеца 
след барикадите в Париж и две седмици преди интервенци-
ята в Прага. Властите са искали хармоничен фестивал, но 
времената не са били такива... Какво се е случило? Какво 
не? В изследване на революциите и траекториите на изми-
налото време в Европа, известната берлинска независима 
театрална трупа andcompany&co, заедно с АСТ Фестивал 
за свободен театър и Гьоте-институт България канят 
в София К.Д. Волф 50 години по-късно. Заедно с междуна-
родно известния български писател Георги Господинов и 
артистичния директор на прочутия независим театър 
Арка в Прага Ондржей Храб, те ще дискутират ролята на 
изкуствата във времена на революции, контра-революции 
и потушени революции.

ГОВОРЕЙКИ
ЗА РЕВОЛЮЦИЯ?

24.10 (сряда),
11:00 – 14:00
Гьоте-институт България

(50 години по-късно: свобода, бунт,
политически театър или липсата им)

УЧАСТНИЦИ КАРЛ-ДИТРИХ ВОЛФ (ГЕРМАНИЯ), ГЕОРГИ 
ГОСПОДИНОВ (БЪЛГАРИЯ), ОНДРЖЕЙ ХРАБ (ЧЕХИЯ)
МОДЕРАТОРИ МИГЛЕНА НИКОЛЧИНА (БЪЛГАРИЯ), 
АЛЕКСАНДЪР КАРШНИЯ (ГЕРМАНИЯ)

ДОБРИТЕ В НОВИНИТЕ

“Dear comrades, dear secret-service...” Before he could continue, 
the secret-service pulled KD Wolff away. A scene during the 9th 
World Festival of Students and Youth in Sofia. Only few young 
people know, that our capital was the only place where the youth 
of the East and the West have actually met in 68: two months 
after the Paris barricades and two weeks before the interven-
tion in Prague. The authorities wanted a harmonious festival, 
but the times were not like that - What happened? What failed 
to happen? Exploring revolutions in Europe and the trajectories 
of the passing time, the famous Berlin independent theatre col-
lective andcompany&Co. in cooperation with ACT Festival and 
Goethe-Institut Bulgarien invite KD Wolff 50 years later in Sofia. 
Together with the internationally known Bulgarian writer Georgi 
Gospodinov and the artistic director of the famous independent 
theatre Archa in Prague Ondrej Hrab, they will discuss about the 
role of arts in times of revolutions, counter-revolutions and su-
pressed revolutions.

TALKING ’BOUT A 
REVOLUTION?

24.10 (Wednesday),
11:00 – 14:00

Goethe-Institut Bulgarien

(50 years later: freedom, rebellion,
political theatre or their lack)

WITH K.D. WOLF (GERMANY), GEORGI GOSPODINOV (BULGARIA), 
ONDŘEJ  HRAB (CZECH REPUBLIC) MODERATED BY MIGLENA 
NIKOLCHINA (BULGARIA), ALEXANDER KARSCHNIA (GERMANY)

© Kathrin Krottenthaler 

The project was supported in the context of Change of Scene, a programme by the 
Robert Bosch Stiftung and the International Theatre Institute and with the local 
support of Goethe-Institut Bulgarien. 

Проектът се реализира с подкрепата на Change of Scene към програма 
Robert Bosch, The International Theatre Institute и с местната подкрепа на 
Гьоте-институт България.
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„Което остава” е документален спектакъл-променада, в 
който публиката, водена от актьорите, предприема пъте-
шествие между три знакови софийски улици, за да стане 
свидетел на ситуации от един паралелен живот на града. 
Пред паметните плочи, контейнерите за боклук, графити-
те и невидимите скривалища изведнъж проговарят негови-
те енигматични обитатели - хората, които се грижат за 
онова, “което остава”.

При подготвителнaта си работа, екипът се среща с десет-
ки рециклатори в различни райони на София. Биват посе-
тени повечето пунктове за събиране на отпадъци в града, 
записани са историите на хората, които ежедневно изхран-
ват себе си и семействата си с получените средства. Тези 
“анонимни” събирачи на боклук, които често подминаваме с 
апатия и мнителност, всъщност са сред най-важните дви-
гатели за постоянното обновление на София.

КОЕТО ОСТАВА
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С финансовата подкрепа на Екологично сдружение „За Земята” и 
Фондация „Фридрих Еберт”.

24.10 (сряда)
16.30 и 18.00
Център за култура и 
дебат „Червената къща“

Документален театър / променада
На български и английски език
80 мин.

РЕЖИСЬОР НЕДА СОКОЛОВСКА СЦЕНОГРАФ ИВАН-
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ КООРДИНАТОР РАДА ЕЗЕКИЕВА 
С УЧАСТИЕТО НА ПЕТКО КАМЕНОВ, ПЛАМЕНА ПЕНЧЕВА, 
СТОЙКА СТЕФАНОВА, ГЕОРГИ НАЛДЖИЕВ

Местата са ограничени – препоръчва се предварително 
закупуване на билети.

Продукция на Студио за документален театър VOX 
POPULI и Екологично сдружение „За Земята”

ЛИЦАТА НА ГРАДА

“All Тhat Remains” is a documentary performance, in which the 
audience led by the actors takes a trip between three significant 
streets in Sofia to witness situations from a parallel city life. In 
front of memorial plates, garbage cans, graffiti and invisible hid-
ing places, the audience suddenly finds themselves talking to the 
people who live with “what remains”.

During the preparation work, the team met dozens of recyclers in 
different regions of Sofia. Most of the waste collection points in 
the city were visited, the stories of people who daily feed them-
selves and their families with the money received were recorded. 
These „anonymous“ garbage collectors, who we often pass by 
with apathy and suspicion, are in fact among the most important 
engines for Sofia‘s continuous renewal.

АLL THAT REMAINS

DIRECTOR NEDA SOKOLOVSKA STAGE DESIGN IVAN-
ALEXANDER TODOROV COORDINATOR RADA EZEKIEVA  
WITH PETKO KAMENOV, PLAMENA PENCHEVA, STOYKA 
STEFANOVA, GEORGI NALDGIEV

Limited capacity - preliminary booking is recommended.

Production of VOX POPULI Studio for documentary theatre 
and the ecological association „Za Zemyata”

With the financial support of Ecologial association “Za Zemyata” and 
Friedrich Ebert” Foundation.

24.10 (Wednesday)
16:30 and 18:00

Centre for Culture and 
Debate “The Red House”

Documentary theatre / promenade
In Bulgarian and English
80 minutes

B
ulgarian artistic program

© Mihail Georgiev
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Идеята за движение обособява петте части на „Мовимен-
то/Вариации“. В този своеобразен разговор, режисьорката 
Гергана Димитрова включва гласовете на пет авторки с 
различна националност, език и творчески интереси. Фраг-
ментите, които формират спектакъла са силно фокуси-
рани върху динамиката на съвременността. Авторките 
от България, Германия и САЩ осмислят  движението като 
хореография, като природна и житейска потребност, като  
противопоставено на статичното, като разпространение 
на идеи, като дигитална динамика, като миграционни про-
цеси на тела, стоки, услуги, информация, пари, природни 
ресурси, вируси, души, мисли, мечти. 

МОВИМЕНТО / 
ВАРИАЦИИ
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С финансовата подкрепа на Министерство на културата и в партньорство с 
Гьоте-институт България.

24.10 (сряда), 20:00
ДНК – пространство 
за съвременен танц и 
пърформанс

Tеатър
На български език с английски субтитри
90 мин.

ПЕТ МИНИАТЮРИ И ЕДНО ИНТЕРВЮ НА ТЕМА ДВИЖЕНИЕ 

ИДЕЯ И КОНЦЕПЦИЯ ГЕРГАНА ДИМИТРОВА АВТОРИ 
ЗДРАВА КАМЕНОВА, МАРИАНА СЪБЕВА, УЛРИКЕ СИХА 
(ГЕРМАНИЯ), ИВ ЛЕЙ (САЩ/ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) ИНТЕРВЮ 
С ГАЛИНА БОРИСОВА СЦЕНОГРАФИЯ, КОСТЮМИ И ВИДЕО 
ЕЛЕНА ШОПОВА МУЗИКA ПАВЕЛ ТЕРЗИЙСКИ АСИСТЕНТ-
РЕЖИСЬОР ОЛГА ИВАНОВА С УЧАСТИЕТО НА ЕЛЕНА 
ДИМИТРОВА, КРАСИМИРА КУЗМАНОВА-КОКРАН, ТОНИ 
КАРАБАШЕВ 

Продукция на Организация за съвременно алтернативно 
изкуство и култура – „36 маймуни“ и ДНК – пространство 
за съвременен танц и пърформанс

bg

bg

bg

ЗА ДА НЕ ИЗЧЕЗНЕ 
ДОБРИЯТ ВКУС

The concept of movement is what unites the five separate parts 
of Movimento/Variations. In this dialogue-resembling form, the 
director Gergana Dimitrova gives outlet to the voices of five fe-
male authors with different nationalities, language background 
and creative aspirations. All fragments are focused on the dy-
namics and motions of the contemporary world. The authors who 
come from Bulgaria, Germany and USA all examine movement as 
choreography, as a natural and existential necessity, as the op-
posite of static, as distribution of ideas, as digital motion, as the 
migration of bodies, goods, services, information, money, natural 
resources, viruses, souls, thoughts, dreams. 

MOVIMENTO / 
VARIATIONS

FIVE MINIATURES AND ONE INTERVIEW ON MOVEMENT

AUTHOR OF THE CONCEPT AND DIRECTOR GERGANA 
DIMITROVA AUTHORS ZDRAVA KAMENOVA, MARIANA 
SABEVA, ULRIKE SYHA (GERMANY), EVE LEIGH (US/UK) 
INTERVIEW WITH GALINA BORISOVA STAGE DESIGN, 
COSTUME DESIGN, VIDEO ELENA SHOPOVA MUSIC PAVEL 
TERZIYSKI ASSISTANT DIRECTOR OLGA IVANOVA CAST 
ELENA DIMITROVA, KRASIMIRA KUZMANOVA-COCHRAN, 
TONI KARABASHEV

Production of Contemporary Alternative Art and Culture Or-
ganization “36 Monkeys” and DNK - space for contemporary 
dance and performance

With the financial support of the Ministry of Culture and in partnership with Goethe-
Institut Bulgarien.

24.10 (Wednesday), 20:00
DNK - space 

for contemporary dance
and performance

Theatre
In Bulgarian with English subtitles
90 min.

B
ulgarian artistic program
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„Революцията! Обичахме я толкова много.“ Но тя пусна децата 
на Карл Маркс и Coca Cola и се обърна към ново поколение: ‚Дока-
то 1917г. беше фокусирана върху държавата, 1968г. бе насочена 
към индивида. Бъдещето трябва да бъде търсено в начините, 
по които човешките същества си взаимодействат‘, пише Бини 
Адамшак. В годината на годишнините от революциите – 50 
годишнината от 1968г., 100 годишнината от Ноемврийската 
революция и 200 годишнината от рождения ден на Карл Маркс 
– четири жени тръгват на случайно търсене за нова любов през 
странния стар континент. Между май в Париж и Пражката про-
лет, едно нещо е ясно: революцията не познава сезоните и не се 
придържа към никакъв сценарий. Тя не умира от оловно отравяне, 
детски болести или слабостите на старостта, а от меланхолия-
та на своите поддръжници. Единственото нещо, което може да 
помогне срещу постреволюционната депресия е привеждането в 
изпълнение на радикалната демокрация: едно истинско събиране.

25.10 (четвъртък), 18:00
Театър “Азарян”

КОНЦЕПЦИЯ И РЕЖИСУРА ANDCOMPANY&CO. (КAРШНИЯ 
/ НОРД / СУЛИМА) АВТОРИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НИНА 
КРОНЙАГЕР, МАРИАНА ЗЕННЕ, КЛАУДИЯ СПЛИТ, 
МИРА ПАРТЕКЕ &CO. ТЕКСТ АЛЕКСАНДЪР КAРШНИЯ 
И НИКОЛА НОРД & CO. МУЗИКА САША СУЛИМА & CO. 
ДИЗАЙН НА СЦЕНАТА И КОСТЮМИТЕ ДЖАНИНА ОДИК 
ВИДЕО КАТРИН КРОТЕНТАЛЕР СЦЕНОГРАФИЯ АКЦИИ 
РАУЛ ВАЛШ ДИЗАЙН НА ОСВЕТЛЕНИЕТО РАЙНЕР 
КАСПЕР КОСТЮМИ И СЦЕНИЧЕН ДИЗАЙН ДАНИЕЛА 
ЗОРОЗУА И КАРОЛИН ВЕХТЕР ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР 
ХОЛГЕР МЮЛЕР ЗВУК ДЕНИЗ СУНГУР ОСВЕТЛЕНИЕ 
СЕБАСТИАН ЗАМПОНИ ПОМОЩНИК-РЕЖИСЬОР КАСИЯ 
НОГА ДРАМАТУРГИЯ И АСИСТЕНТ НА ПРОДУКЦИЯТА 
КРИСТИАН ШУЛЕР МЕНИДЖМЪНТ МОНИКА ФЕРАРИ

ЕКИП СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ: ДИРЕКТОР И ДРАМАТУРГИЯ 
ВЕСЕЛИН ДИМОВ РЪКОВОДИТЕЛ ПРОДУКЦИЯ КАТРИН 
ХРУСАНОВА ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР КАЛОЯН КОЗЛЕВ 
ЗВУК ИВО ИВАНОВ ПРЕВОД И СУБТИТРИ ПЛАМЕН 
ХАРМАНДЖИЕВ АСИСТЕНТ ДИМИТЪР СЕРКЕДЖИЕВ
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Театър
На немски език с български и английски субтитри
90 минути

Продукция от andcompany&Co. в копродукция с HAU Hebbel am Ufer (Берлин), 
Künstlerhaus Mousonturm (Франкфурт на Майн), ACT Фестивал (София), FFT (Дюсел-
дорф), ARCHA Theatre (Прага) и Brut (Виена), с подкрепата на Театрална компания 
MOMO (София). 

С финансовата подрекпа на Германската федерална фондация (Kulturstiftung des 
Bundes) и от Сената за култура и Европа (Senatsverwaltung für Kultur und Europa). 
Проектът е  подкрепен по програма „Change of Scene“, на Фондация Robert Bosch и 
The International Theatre Institute.

INVISIBLE REPUBLIC: 
#STILLLOVINGTHEREVOLUTION

Спектакълът пристига в България с подкрепата
на Unimasters Logistics.

CONCEIVED & DIRECTED BY ANDCOMPANY&CO. 
(KARSCHNIA / NORD / SULIMMA); CONCEIVED & 
PERFORMED BY NINA KRONJÄGER, MARIANA SENNE, 
CLAUDIA SPLITT, MIRA PARTECKE&CO. TEXT 
ALEXANDER KARSCHNIA WITH NICOLA NORD&CO. MUSIC 
SASCHA SULIMMA&CO. STAGE AND COSTUME DESIGN 
JANINA AUDICK VIDEO KATHRIN KROTTENTHALER 
DEMOTIONALS RAUL WALCH; LIGHTING DESIGN RAINER 
CASPER COSTUME AND STAGE DESIGN DANIELA 
ZORROZUA AND CAROLINE WÄCHTER TECHNICAL 
DIRECTOR HOLGER MÜLLER SOUND DENIZ SUNGUR LIGHT 
SEBASTIAN ZAMPONI ASSISTANT DIRECTOR KASIA NOGA 
STAGE CONSTRUCTION LICHTBLICK BÜHNENTECHNIK 
DRAMATURGY & PRODUCTION ASSISTANT FFM 
CHRISTIAN SCHULLER COMPANY MANAGEMENT MONICA 
FERRARI

TEAM SOFIA, BULGARIA: ART DIRECTOR AND 
DRAMATURGY VESSELIN DIMOV PRODUCTION MANAGER 
KATHRIN HRUSONOVA ASSISTANT DIRECTOR KALOIAN 
KOZLEV SOUND IVO IVANOV TRANSLATION AND 
SUBTITLES PLAMEN HARMANDJIIEV ASSISTANT DIMITER 
SERKEDJIEV

25.10 (Thursday), 18:00
Azaryan Theatre

International  artistic programTheatre
In German with subtitles in Bulgarian and English 
90 min.

A production by andcompany&Co. in co-production with HAU Hebbel am Ufer (Berlin), 
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main, ACT Festival Sofia, FFT Düsseldorf, 
ARCHA Theatre Prag and Brut Wien, with the support of Theater Company MOMO Sofia. 

Funded by the German Federal Foundation ( Kulturstiftung des Bundes) and the Senate 
Department for Culture and Europe (Senatsverwaltung für Kultur und Europa). The project 
was supported in the context of Change of Scene, a programme of the Robert Bosch 
Stiftung and the International Theatre Institute. The show in Archa Theater Prag will be 
supported by the Deutsch-Tschechisen Zukunftsfonds.

„We loved it so much, the revolution!“ But it let go of the children of 
Karl Marx & Coca Cola and turned to a new generation: “While 1917 
was focused on the state, 1968 targeted the individual. The future 
had to be looked into the ways that human beings relate,” writes Bini 
Adamczak. In the year of anniversaries – 50 years after ’68, the 100th 
anniversary of the November Revolution, the 200th birthday of Karl 
Marx – four women go on a haphazard search for a new love through a 
strange old continent. Between May in Paris and the Prague Spring one 
thing is clear: The revolution knows no seasons and it doesn’t stick to 
any script. It doesn’t die from lead poisoning, childhood diseases of the 
infirmities of old age. But on the melancholy of its supporters. The only 
thing that might help against PRD (post-revolutionary depression) is the 
performance of radical democracy: a real assembly.

© Kathrin
 Krottenthaler 
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Опиянение и гняв. Изследвания върху авторитарния 
характер @ Театър „Азарян“ - пл. „България“ 1 (срещу 
фонтаните в подлеза на НДК)

ACTивиращо откриване LES ANIMAUX SAUVAGES 
@ ДНК – пространство за съвременен танц и 
пърформанс - пл. „България“ 1

Време / Пространство / Енергия - двудневен 
майсторски клас върху психиката на сценичното 
изпълнение с UNITED COWBOYS /Холандия/ @ Studio 
Dance Zone – ул. „Софроний Врачански“ 62

Pure @ ДНК – пространство за съвременен танц и 
пърформанс - пл. „България“ 1

This Is How We Do It @ Център за култура и дебат 
“Червената къща” – ул. “Любен Каравелов” 15

„Действащи лица” @ Център за култура и дебат 
“Червената къща” – ул. “Любен Каравелов” 15

Pure @ ДНК – пространство за съвременен танц и 
пърформанс - пл. „България“ 1

Щастливият Бекет @ Център за култура и дебат 
„Червената къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

Вечерно място за срещи @ Център за култура и 
дебат „Червената къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

Време / Пространство / Енергия - Двудневен 
майсторски клас върху психиката на сценичното 
изпълнение с UNITED COWBOYS /Холандия/ @ Studio 
Dance Zone – ул. „Софроний Врачански“ 62

STILL TO COME – еднодневен уъркшоп с Рахел Бара 
(Германия), Ида Даниел (България), Ана Дублйевич 
(Сърбия), Фрида Лаукс (Германия) и Зринка Ужбинец 
(Хърватия) @ Център за култура и дебат „Червената 
къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

Съвършено розово @ ДНК – пространство за 
съвременен танц и пърформанс - пл. „България“ 1

Интервюта с душата @ Галерия „Етюд“ – ул. Цанко 
Церковски 34, площад Журналист

Вечерно място за срещи @ Център за култура и 
дебат „Червената къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

Трансформиращи срещи - еднодневен майсторски 
клас с Нуоло Факини (Италия / Дания) @ Посолство на 
Дания в България - бул. „княз Александър Дондуков“ 
54

Развитие на нова драматургия: еднодневен уъркшоп 
с Тим Лорд и Найлън / САЩ @ Театрална работилница 
Сфумато - ул. „Димитър Греков“ 2
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Историята на вчерашния ден @ Галерия „Етюд“ – ул. 
Цанко Церковски 34, площад Журналист

STILL TO COME, a feminist pornscape @ Център за 
култура и дебат „Червената къща“ – ул. „Любен 
Каравелов“ 15

Вечерно място за срещи @ Център за култура и дебат 
„Червената къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

Топлоцентрала: презареждане – информационна 
работна група @ Френски институт България – пл. 
“Петко Р. Славейков“ 3

Промените в САЩ и театърът – презентация и 
дискусия @ Център за култура и дебат „Червената 
къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

Buffet A Vif @ ДНК – пространство за съвременен 
танц и пърформанс - пл. „България“ 1

Вечерно място за срещи @ Център за култура и дебат 
„Червената къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

ГОВОРЕЙКИ ЗА РЕВОЛЮЦИЯ? (50 години по-късно: 
свобода, бунт, политически театър или липсата им)
@ Гьоте-институт България – ул. „Будапеща“ 1

Което остава @ Център за култура и дебат 
„Червената къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

Което остава @ Център за култура и дебат 
„Червената къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

Мовименто / Вариации @ ДНК – пространство за 
съвременен танц и пърформанс - пл. „България“ 1

Вечерно място за срещи @ Център за култура и дебат 
„Червената къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15

Invisible Republic: #stilllovingtherevolution @ Театър 
„Азарян“ - пл. „България“ 1 (срещу фонтаните в 
подлеза на НДК)

Вечерно място за срещи @ Център за култура и дебат 
„Червената къща“ – ул. „Любен Каравелов“ 15
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Rapture and Rage. Studies On The Authoritarian 
Character @ Azaryan Theatre, 1 “Bulgaria” sq. (opposite 
the fountains at the NDK underpass)

ACTive Opening with LES ANIMAUX SAUVAGES @ 
DNK - space for contemporary dance and performance, 
1 “Bulgaria” sq. (opposite the fountains at the NDK 
underpass)

TIME / SRACE / ENERGY – 2 day masterclass with 
UNITED COWBOYS /Holland/ @ Studio Dance Zone – str. 
„Sofroniy Vrachanski” 62А

Pure @ DNK - space for contemporary dance and 
performance, 1 “Bulgaria” sq. (opposite the fountains at 
the NDK underpass)

This Is How We Do It @ Centre for Culture and Debate 
“The Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

ACTING BODIES  - exhibition @ Centre for Culture and 
Debate “The Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

Pure @ DNK - space for contemporary dance and 
performance, 1 “Bulgaria” sq. (opposite the fountains at 
the NDK underpass)

Happy Becket @ Centre for Culture and Debate “The Red 
House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

 21:30 Late Night Meeting Point @ Centre for Culture and 
Debate “The Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

 

TIME / SPACE / ENERGY – 2 day masterclass with 
UNITED COWBOYS /Holland /@ Studio Dance Zone – str. 
„Sofroniy Vrachanski” 62А

STILL TO COME 1 day workshop with Rahel Barra 
(Germany), Ida Daniel (Bulgaria), Ana Dubljević ( Serbia), 
Frida Laux (Germany) and Zrinka Užbinec ( Croatia) @ 
Centre for Culture and Debate “The Red House” – Str. 
„Lyuben Karavelov“ 15

Perfectly Pink @ DNK - space for contemporary dance and 
performance, 1 “Bulgaria” sq. (opposite the fountains at 
the NDK underpass)

Interviews With The Soul @ ETUD Gallery – str. „Tsanko 
Tserkovski“ 34, Journalist Square

 Late Night Meeting Point @ Centre for Culture and Debate 
“The Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

TRANSORMATIVE ENCOUNTERS: 1 day workshop-
masterclass with NULLO FACCHINI (Italy / Denmark) 
@ Embassy of Denmark in Sofia, Bulgaria – Boulevard 
“Alexander Dondoukov” 54

NEW PLAY DRAMATURGY 1 day workshop with TIM 
LORD and NILAN /USA/ @ SFUMATO Theatre Laboratory 
–  Str. “Dimitar Grekov” 2

The Story of Yesterday @ ETUD Gallery – str. „Tsanko 
Tserkovski“ 34, Journalist Square
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20:00

21:30

STILL TO COME, a feminist pornscape @ Centre for 
Culture and Debate “The Red House” – Str. „Lyuben 
Karavelov“ 15

Late Night Meeting Point @ Centre for Culture and Debate 
“The Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

TOPLOCENTRALA: RELOAD – working group on 
development of Toplocentrala project @ Institut Français 
de Bulgarie – Sq. „Petko R. Slaveykov“ 3

AMERICAN CHANGE AND ITS THEATRE – presentation 
and discussion @ Centre for Culture and Debate “The Red 
House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

Buffet A Vif @ DNK - space for contemporary dance and 
performance, 1 “Bulgaria” sq. (opposite the fountains at 
the NDK underpass)

Late Night Meeting Point @ Centre for Culture and Debate 
“The Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

TALKING ’BOUT A REVOLUTION? (50 years later: 
freedom, rebellion, political theatre or their lack) 
@ Goethe-Institut Bulgarien – Str. “Budapesta” 1

All That Remains @ Centre for Culture and Debate “The 
Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

All That Remains @ Centre for Culture and Debate “The 
Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

Movimento / Variations @ DNK - space for contemporary 
dance and performance, 1 “Bulgaria” sq. (opposite the 
fountains at the NDK underpass)

Late Night Meeting Point @ Centre for Culture and Debate 
“The Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15

Invisible Republic: #stilllovingtherevolution @ Azaryan 
Theatre, 1 “Bulgaria” sq. (opposite the fountains at the 
NDK underpass)

Late Night Meeting Point @ Centre for Culture and Debate 
“The Red House” – Str. „Lyuben Karavelov“ 15
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АСТ Асоциация за свободен театър – сдружение на 
свободно практикуващи професионални театрални 
групи е основана през 2009-та като обединение на не-
правителствени организации и свободнопрактикува-
щи артисти в сферата на съвременните изпълнител-
ски в България.  АСТ се превърна в сериозен фактор 
по отношение на културните политики в областта 
на изпълнителските изкуства. АСТ Асоциация е член 
на IETM – Международната мрежа за  съвременни 
изпълнителски изкуства, TEH - Trans Europe Halles и 
Balkan Express Network.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОЕКТИТЕ И ИНИЦИАТИ-
ВИТЕ, В КОИТО СЕ ВКЛЮЧВА ACT ПРЕЗ 2018 - 2020

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ ИЗПЪЛ-
НИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА – Обединение на асоциациите 
и заинтересованите групи от цяла Евопа, предста-
вялващи интресеите на свободната изпълнителска 
сцена на национално ниво. АСТ Асоциация е един от 
основателите в съюза между 13 национални органи-
зации. 

НЕЗАВИСИМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕЛСКИ ИЗ-
КУСТВА В ЕВРОПА – изследване сред 9 държави, 
включително България, на актуалното състояние,  
сравнение на структури, процеси и системи за фи-
нансиране.  
- Център за съвременни изкуства

ТОПЛОЦЕНТРАЛА – съвместен проект между коали-
ция от независими артисти и организации, заедно със 
Столична Община. Инициативата вече е в решаващ 
етап на реализация. След официалното представяне 
на идейните, техническите и работни архитектурни 
проекти сега се провеждат подготвителни процеду-
ри преди предстоящото стартиране на строител-
ството.

RESHAPE – европейски проект, който има за цел да 
подкрепи артистични инициативи и организации, 
ангажирани със съвременните изпълнителски изку-
ства, като подчертава техните пионерски подходи 
към съвместните работни модели и алтернативни-
те бизнес практики, укрепва техния капацитет да 
работят в предизвикателна среда и насърчава тех-
ния иновационен подход. Проектът се управлява от 
Office national de diffusion artistique (ONDA) с 9 парт-
ньора и 5 асоциирани партньори от 13 страни и вече е 
подкрепен от програмата Creative Europe.

LUXUS-WEG – копродукция между ACT Фестивал за 
свободен театър и немската танцова компания MS 
SCHRITTMACHER. Проектът ще бъде разработен 
като съвместна работа на германския хореограф 
Мартин Щиферман и българските изпълнители Вили 
Прагер и Ива Свещарова, с подкрепата на “Change of 
Scene”, програма на Фондация “Robert Bosch и Между-
народния театрален институт.

 
POST- POST
DELIVERED
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ACT Association for Independent Theatre – association 
of freelance professional theatre groups is established in 
2009 as a union of NGOs and freelance artists in the field 
of contemporary performing arts in Bulgaria. Through the 
years ACT became a serious factor in the national cul-
tural policies for performing arts as well as established 
partner for international collaborations. ACT Association 
is a member of IETM - International network for contem-
porary performing arts, TEH - Trans Europe Halles and 
Balkan Express Network.

HIGHLIGHTS OF THE PROJECTS AND INITIATIVES IN 
WHICH ACT IS INVOLVED FOR 2018 - 2020

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE INDEPENDENT 
PERFORMING ARTS – The Association is the umbrella 
structure of associations, organisations and interested 
groups from all over Europe, representing the independ-
ent performing arts at a national level. ACT Association 
is one of the founders in a union between 13 national or-
ganizations.

THE INDEPENDENT PERFORMING ARTS IN EUROPE 
– a research about the Current State and a Comparison of 
Structures, Processes and Funding Systems presenting 9 
countries including Bulgaria

CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS TOPLOCEN-
TRALA – a joint project between a coalition of independ-
ent artists and Municipality of Sofia which is already in 
its decisive phases of realization. Aims at developing the 
local independent artistic scene, its audiences and its col-
laborations with European partners, by creating a new 
model for multidisciplinary art venue for social interac-
tion, education and inclusion. After the official acceptance 
of the ideal, technical and working architectural projects, 
now preparatory procedures are taking place before the 
actual construction’s start soon.

RESHAPE – European project which aims to support artis-
tic initiatives and organisations in the contemporary per-
forming arts by highlighting their pioneering approaches 
to collaborative working models and alternative business 
practices, by strengthening their capacity to operate in 
challenging environments and by increasing their capacity 
for innovation. It is run by Office national de diffusion ar-
tistique (ONDA) with 9 partners and 5 associated partners 
from 13 countries and already supported by the Creative 
Europe Programme

LUXUS-WEG – a co-production between ACT Independ-
ent Theatre Festival and the German dance company MS 
SCHRITTMACHER. The project will be developed as a 
collaborative work by the German choreographer Martin 
Stiefermann and the Bulgarian performance artists Wil-
ly Prager and Iva Sveshtarova;  supported by Change of 
Scene, a program by the “Robert Bosch” Stiftung and the 
International Theatre Institute.

POST- POST
DELIVERED
✓✓SEEN
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ЕКИП НА АСТ ФЕСТИВАЛ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР 
2018 

АРТИСТИЧЕН ДИРЕКТОР ВЕСЕЛИН ДИМОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР КАТРИН ХРУСАНОВА
ГЛАВЕН КООРДИНАТОР ХРИСТИАН ЙОВЧЕВ

ПР ЕЛЕНА ПЕНЕВА 
(ELFUSION PR & CROSS MEDIA SOLUTIONS)
ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР ЗЛАТИМИР ДИВЧЕВ
МЕЖДУНАРОДНИ ГОСТИ АДИ КЪНЕВА
БИЛЕТИ И УЧАСТНИЦИ СИЯНА НЕДЯЛКОВА
КОПИРАЙТИНГ И СОЦИАЛНИ МЕДИИ 
СВЕТЛОМИРА СТОЯНОВА

КООРДИНАТОР ДОБРОВОЛЦИ ПЕТКО ТЕНЧЕВ
 
СЕЛЕКЦИОНЕН ЕКИП ЗА БЪЛГАРСКА АРТИСТИЧНА ПРОГРАМА 
АНТОНИ РАЙЖЕКОВ, ВИЛИ ПРАГЕР И ИНА ДУБЛЕКОВА
СЕЛЕКЦИОНЕН ЕКИП ЗА ЧУЖДЕСТРАННА АРТИСТИЧНА 
ПРОГРАМА ВЕСЕЛИН ДИМОВ И КАТРИН ХРУСАНОВА

ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ АНДРЕА ПОПЙОРДАНОВА
РЕКЛАМНО ВИДЕО ИВАН НИКОЛОВ OPNN
МУЗИКА © PURE
ФОТОГРАФ ИЛИЯН РУЖИН
ПРЕВОД ВИОЛЕТА СПАСОВА

ПЪРФОРМАНС – АКЦИИ ДИЕГО КОНТРЕРАС И 
ЛУИЗА ДУШКОВА (ЦИРК ДЕ ЛА ЛЮЛИН)
 
ОРГАНИЗАЦИЯ В ПАРТНЬОРСТВО С ДНК – ПРОСТРАНСТВО 
ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС, 
НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – НДК,  ЦЕНТЪР ЗА 
КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА „АНДРЕЙ НИКОЛОВ“, 
ФОНДАЦИЯ „АРТ ОФИС“ И ГАЛЕРИЯ ЕТЮД

ACT INDEPENDENT THEATER FESTIVAL 2018 TEAM

ARTISTIC DIRECTOR VESSELIN DIMOV
EXECUTIVE DIRECTOR KATHRIN HRUSANOVA
COORDINATOR CHRISTIAN YOVCHEV
PR – ELENA PENEVA 
(ELFUSION PR & CROSS MEDIA SOLUTIONS)
TECHNICAL DIRECTOR ZLATIMIR DIVCHEV
INTERNATIONAL GUESTS ADI KUNEVA
TICKETS AND PARTICIPANTS SIYANA NEDYALKOVA
COPYRIGHT AND SOCIAL MEDIA 
SVETLOMIRA STOYANOVA
VOLUNTEERS COORDINATOR PETKO TENCHEV

SELECTION TEAM FOR THE BULGARIAN ARTISTIC PROGRAM
ANTONI RAYZHEKOV, WILLY PRAGER AND 
INA DOUBLEKOVA
SELECTION TEAM FOR INTERNATIONAL ARTISTIC PROGRAM 
VESSELIN DIMOV AND KATHRIN HRUSANOVA
 
VISUAL IDENTITY ANDREA POPYORDANOVA
PROMO VIDEO IVAN NIKOLOV OPNN
MUSIC © PURE 
PHOTOGRAPHY ILIYAN RUZHIN
TRANSLATION VIOLETA SPASSOVA
 
SCENOGRAPHY AND VISUAL ENVIRONMENT ZLATNA
MIHAYLOVA AND PETKO TANCHEV (MELFORMATOR)

PERFORMANCE – CAMPAIGNS DIEGO CONTRERAS AND
LUIZA DUSHKOVA (CIRQUE DE LA LYULIN)
 
IN PARTNERSHIP WITH DNK – SPACE FOR CONTEMPORARY 
DANCE AND PERFORMANCE, NATIONAL PALACE OF 
CULTURE (NDK), THE RED HOUSE CENTRE FOR CULTURE AND 
DEBATE „ANDREY NIKOLOV“, “ART OFFICE“
FOUNDATION AND GALLERY ETUDE
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