




Тазгодишното издание на 
фестивала “Панаир на 
куклите“ е различно от 
досега проведените десет 
издания, поради причина, 
която промени целия свят. 
Фестивалът трябваше да се 
състои през миналата година, 
но пандемията се оказа 
препъни камъче и много от 
трупите не успяха да дойдат в 
София. Решихме да превърнем 
дефекта в уникалност и 
независимо от проблемите, да 
направим всичко възможно 
това културно международно 
събитие да не спира, а 
напротив - да продължи да 
носи радост и смисъл на 
публиката, която го следва 
вече толкова години.
За да задоволим интереса 
и да обогатим програмата на фестивала, любителите на 
театралното изкуство в  България ще могат да видят и да се 
насладят на 8 представления чрез онлайн платформата www.
fest.sofiapuppet.bg. Това е уникална възможност, която ще ни 
даде достъп до тези спектакли, а по-нататък и до други, които 
независимо, че няма да бъдат на живо, не губят от качествата 
си и ще ни осигурят много широк поглед върху съвременния 
актуален куклено-театрален контекст.
Различното е и че тази година Столичен куклен театър навършва 
75 години от първото си професионално представление. 
Рожден ден, който ни вълнува! Затова каня всички да споделят 
това  скъпо за нас събитие и да празнуваме заедно.
Единадесетото издание на този различен „Панаир на Куклите“ 
ще  бъде преживяване, на което хората в театралните салони 
и парковете, на площадите и улиците,  ще имат възможността 
едновременно да изпитат вълнение при срещата си с десетки 
спектакли, артисти и публика. Като на празник!
На всички гости и участници пожелавам на добър час и добре 
дошли!

	 КИРЯКОС АРГИРОПУЛОС
	 АРТИСТИЧЕН ДИРЕКТОР НА
	 ПАНИР НА КУКЛИТЕ      

Скъпи  приятели,
За мен е удоволствие да подне-
са своите поздравления по 
повод единадесетото издание 
на Международния фестивал за 
уличен и куклен театър „Панаир 
на куклите”. 
Благодаря на всички  вас – 
организатори и участници в този 
фестивал, за ценния подарък, 
който ни поднасяте след тежките 
месеци на изолация и изпитания 
във време на пандемия, след 
тъжния период на притихнали и 
празни театрални зали. 
„Панаирът на куклите“ е 
събитие,  което променя облика 
на нашия град и зарежда малки 
и големи зрители с фантазия и 
хармония, с вяра в доброто и 
красивото.  
Поднасям своите поздравления 

и към чуждестранните гости, които пропътуваха близки и далечни 
разстояния, за да ни  покажат своето изкуство.
Желая на всички здраве, енергия и вдъхновение, защото  вашите 
зрители и почитатели ви очакват с нетърпение.
На добър час на „Панаира на куклите”!
                  

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
	 КМЕТ НА СОФИЯ
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МАЛЕ-МАЛЕ, БЪЛГАРИЯ
БАЛОН КАТО СЛОН

"Балон като слон“ е интерактивно шоу със сапунени балони 
за деца и възрастни над  3 години. Характеризира се с много 
хумор, настроение, вълшебства и изненади. 

Построено е на принципа на свободната улична клоунада. 

Героят в това феерично шоу е клоунът Фиу-фиу. Наивното 
му поведение, искреността при комуникация и бълващият 
енергия характер, карат хората да спрат и да се впуснат в едно 
кратко преживяване, придружено с много искрени усмивки. 
Чрез атрактивна томбола, публиката сама определя коя е 
следващата дестинация на преживяването, наречено шоу.   

www.malle-malle.com  

11 септември, 11.00 ч., Южен Парк – шадравана в близост до главния вход 
откъм ул. „Бяла Черква“.
15 септември, 18.00 ч, Парк „Заимов“ при листото.
18 септември, 12.00 ч, ОКИ „Красно Село“, детска площадка; 19:00 ч., Парк 
„Заимов“ при листото.
Продължителност: 45 мин. Улично шоу.



7

НОВ ЦИРК, БЪЛГАРИЯ
ЦИРКАДЖИЙСКА РАПСОДИЯ

11 септември, 11.00 ч., Парк НДК – площадката пред паметника с лъва.
12 септември, 11.00 ч., Парк НДК – пространството пред пилоните
до централен вход НДК.
Продължителност: 50 мин. Улично шоу.

Творчески състав:
Луиза Душкова-Контрерас

Филип Хараланов 
Силвия Караджова 

Десислава Рогоулина 
Илля Рогоулин 

Дамян Диаз Мерлис 
Ян Ли

Пабло Деля Маджора 
Дельо Фърчанов 
Махрез Хачеми 
Матю Швайцгут

Рапсодия е комплексно музикално произведение, съчетаващо 
разнородни фолклорни мотиви, в широк спектър от настроения 
и емоции. Водещи изразни средства са чувството за спонтанност 
и импровизация, а взаимодействието между музика, фолклор 
и артистични похвати е ключово за цялостната симбиоза на 
изпълнението.
Както можете да се досетите, ние от Цирков Център "Нов Цирк", 
обичаме да експериментираме и развихряме въображението 
си в нови направления. Комбинирайки цирково изкуство 
в едно незабравимо и невиждано досега представление, 
съчетаваме разнородните корени и мултипластови умения на 
нашите артисти в една нова форма, така наречената "Циркова 
Рапсодия".

www.novcirk.com 
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ТЕАТЪР „КАРЛСОН ХАУС“, РУСИЯ
МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА

11 септември, 11.00 и 17:00 ч.,
в салона на Столичен куклен театър – бул. „Янко Сакъзов“ № 19.
Продължителност: 50 мин.
Представление за деца над 8 години.

По едноименната приказка на Ханс Кристиан Андерсен
Режисьор: Елина Сарно (Финландия)
Сценография и кукли: Лора Халанти (Финландия) и Елина Сарно
Звук: Руза Халме (Финландия) и Ренат Шавалиев
Художествено осветление: Анастасия Пономарева
Играят: Филип Бородин, Ася Галимзянова, 
Олга Драгунова / Алена Сергеева, Ренат Шавалиев

„Никой не знаеше какви чудеса е видяла, сред каква красота 
са срещнали новогодишното щастие с баба си." Ханс Кристиан 
Андерсен.
В Коледната нощ прозорците искрят от цветни гирлянди, 
звучат песни и смях, по улиците се носят ароматни миризми, 
излизащи от вратите, които неуморно се отварят за елегантни 
гости. В тази вълшебна нощ всеки иска да е близо до любимия 
човек. Всички помним тъжната история, написана от Ханс 
Кристиан Андерсен. Но отсъствието на класическия текст в 
представлението позволява на всеки да види собствената си 
история. Зрителят е този, който решава дали тази приказка 
разказва за мечтите на малко момиченце, загубило се в 
навечерието на Нова година или това е история за старинна 
кукла, изгубена в света на несъизмеримо по-големи от нея 
хора.
Спектакълът използва рядката в днешно време техника „черна 
камера“, чрез която зрителят се потапя напълно в прекрасната 
куклена реалност. Актьорите ще ви се сторят като гиганти, а 
куклите ще демонстрират прекрасни трикове, всеки от които 
ще продължи точно толкова, колкото гори една кибритена 
клечка.

www.karlssonhaus.ru 
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MR. TARTUFFO, ИТАЛИЯ
РЕШИТЕЛНА СХВАТКА

11 септември, 11.00 ч., ОКИ Красно Село – детска площадка; 18:00 ч., 
Градина „Кристал“.
12 септември, 11:00 ч., Борисова градина при езерото с лилиите.;
17:00 ч., Южен Парк – площадката пред поляната с гълъбите.
Продължителност: 45 мин. Улично шоу.

С участието на Робърт Пинкейра

Какво ли ще стане, ако оставим настрана задълженията си за 
момент, за да помогнем на някого да сбъдне мечтите си? Какво 
ли ще стане, ако вместо да си мислим, че има невъзможни 
неща, се осмелим да ги постигнем? Това предлага Господин 
Тартуфо: да наруши правилата на баланса. Но за да го стори, 
ще има нужда от помощта на публиката.
„Решителна схватка“ е спектакъл, който комбинира 
жонглиране, магия и комедия. Цирково представление, което 
разчита на импровизацията и на участието на публиката. С 
тяхно съдействие, Тартуфо се стреми да приложи максимата на 
Макиавели: „Нищо велико не може да се постигне без наличие 
на опасност“. 
Необикновено шоу, обиколило света, което ни разказва 
за границите, които ежедневно сами си поставяме и за 
предизвикателствата, които можем да превъзмогнем, когато 
някой ни подаде ръка.

www.mrtartuffo.com 
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FIRETER, БЪЛГАРИЯ
ОХЛЮМОТИВ

11 септември, 16:00 и 19:00 ч., Парк „Заимов“ – обиколка на парка.
Продължителност: 45 мин. 
Улично шествие-парад с механична рикша и актьори.

Музика: Климент Дичев
Костюми: Боян Христов
Сценография: Христо Гюзелев, Чудомир Драгнев, Пламен 
Иванов
Участват: Виктор Теофилов, Силвия Кацарска, Вяра Болгадова, 
Иван Найньов, Пламен Иванов, Михаил Давидов

Мадам Офелия Снелия, мадмоазел Охо Бохо и професор Рапон 
пристигат в града! Сякаш са изскочили директно от приказките 
с техният 8-метров Охлюмотив и суинг, който като че ли идва 
директно от старите плочи на грамофона. Охлюмотивът се 
управлява и движи от професор Рапон и неговия студент. 
Мадам Офелия Снелия успява да общува с всички хора от 
публиката и да ги насочва към специални части от черупката 
на охлюва.   
Охлюмотив е една магична машина, управлявана от гиганти 
на кокили, които раздават на публиката ключове към отделни 
части на приказната машина. 

www.fireter.com 
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FIRETER, БЪЛГАРИЯ
АКТЬОРИ НА КОКИЛИ

11 септември 18:30 ч.,
пред салона на Столичен куклен театър на ул. „Гурко“ № 14.
Продължителност: 30 мин.
Улично шоу.

Впечатляващи фигури на кокили с голяма лекота и ефирност 
се движат по улиците и посрещат гостите на откриването на 
фестивала. 

www.fireter.com 
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СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР, БЪЛГАРИЯ
НЕПОЗНАТОТО ДЕТЕ

11 септември, 11:00 ч. и 19:00 ч., в салона на Столичен куклен театър –
ул. „Гурко“ № 14.
Продължителност: 70 мин. 
Представление за деца над 8 години. 
Откриване на фестивала.

от Е.Т.А. Хофман
Драматизация: Ангел Еленков
Режисьор: Диана Добрева
Сценография: Марина Райчинова
Музика: Георги Стрезов
Хореография: Деян Георгиев
Звуково пространство: Петя Диманова
Видео и мултимедия: Петко Танчев
Ас. сценограф: Ирина Тцапрева, Сияна Пейчинова
Участват: Диляна Спасова, Иван Райков, Ивет Лазарова – 
Торосян, Мариан Рангелов, Мариета Петрова, Мая Бежанска, 
Мелин Ердинч, Мила Коларова, Румен Гаванозов, Стефан 
Димитров, Цветослава Симеонова
Копродукция на Столичен куклен театър, фондация 
„Културни перспективи“ и издателство „Ентусиаст“.
Феликс  и Кристина срещат в гората чудно дете, което става най-
добрият им приятел. Само с едно докосване, непознатото дете 
превръща растенията и животните в техни приятели в игрите, 
а вятъра – в приключение. Но внимавайте – страховитият 
магистър Мастилко, цар на гномите, враг на въображението и 
мечтите, се опитва да развали техните вълшебни весели игри. 
Ще успее ли той да унищожи царството на непознатото дете?
„Написана преди два века, тази приказна история е едно вечно 
завръщане към възприятието на света чрез детската чистота и 
стремежа на вече зрелия човек към изгубения рай. „Непознато 
дете” е една алегория на недостижимото съвършенство.“

Диана Добрева

fest.sofiapuppet.bg  
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ПЪТУВАЩ ТЕАТЪР „СКРИН“, БЪЛГАРИЯ
МЕГАЛЕ ТЕА

11 септември, 20:30 ч., Градска градина до Народен театър „Иван Вазов“.
13 септември, 20:30 ч., Парк НДК, до пилоните.
Продължителност: 30 мин. 
Уличен спектакъл.

Режисьор: Анджей Сойка
Сценарий: Даниана Коева
Хореограф: Йоана Йорданова-Сойка
В ролите на различните проявления на Мегале теа:
Бендида - Даниела Маринова
Котито - Даниана Коева
Брауро - Зоя Шопова
Зеринтия - Златина Стойчева
Мизи - Лариса Койнова

"Мегале теа" е първото заглавие от поредицата "Мѫдрꙑи 
огн̑ь" ("Мъдрият огън") на Пътуващ театър "Скрин". Това са 
спектакли, изградени на принципа Site-specific art и базирани 
на тракийската митология от Граовския регион.
Спектакълът "Мегале теа" е посветен на Великата богиня-
майка на траките - Мегале теа. Анонимна, с много лица, 
върховна сътворителка и пазителка на домашното огнище - тя 
внася смисъл в живота на хората, насочва ги по пътя и им носи 
надежда.

www.skrintheatre.com 
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МАЛЕ-МАЛЕ, БЪЛГАРИЯ
РАЗБОЙНИЧЕСКА ИСТОРИЯ

12 септември, 11.00 ч, Площадка пред салонa на Столичен куклен театър, бул. 
„Я. Сакъзов“ 19; 
17:00 ч. Борисова градина при езерото с лилиите.
19 септември, 11.00 ч, Южен парк до шадравана в близост до главния вход 
откъм ул. „Бяла черква“.
Продължителност: 45 мин. Уличен спектакъл за деца над 5 години.

Адаптация по едноименната приказка
на чешкия автор Карел Чапек.

Адаптация и режисура: Коле Китанов
Сценография: Илина Стефанова
Участват: Георги Георгиев, Краси Кирчев, Мила Китанова
„Разбойническа история“ е куклен спектакъл за деца над 5 
години. Това е адаптация по едноименната приказка на чешкия 
автор Карел Чапек.
Чрез класически кукли за параван - “петрушки”, много хумор 
и карикатурни образи, се връщаме в една стара епоха и 
проследяваме разказ за един разбойник и едно неловко 
положение, в което попада главният герой. Той е възпитан, 
учтив и вежлив, но едно негово обещание му оплита живота 
и създава много абсурдни и трудни препятствия. В тази магия 
ни водят трима разказвачи – разбойници, които от коляно на 
коляно предават легендата за разбойника Вагабондо!

www.malle-malle.com 
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР СЛИВЕН, 
БЪЛГАРИЯ

КРАЛЯТ ЕЛЕН

12 септември, 11.00 и 17:00 ч.,
в салона на Столичен куклен театър – ул. „Гурко“ № 14
Продължителност: 60 мин.
Представление за цялото семейство.

Режисьор: Бисерка Колевска
Пом. Режисьор: Милка Андреева
Сценограф: Свила Величкова 
Музика: Михаил Шишков-Син
Участват: Любомир Желев и Георги Янев

КРАЛЯТ ЕЛЕН е една забавна приказна история с много 
неочаквани обрати. Хора се превръщат в животни, животни в 
хора, статуи говорят. Чудни работи, разказани от магьосника 
Дурантарте и неговия слуга Чиголоти. Това е история за шегите 
на любовта – „Аз обичам тебе, ти обичаш друг“. За амбицията 
гореща и ревността любовна, която понякога достига до 
жестокост и подлост, превръщайки човека в чудовище, злодей.
В нашата приказка злодеите са наказани и посланието ни е – 
останете човеци, с душа красива. Обичайте! Обичайте се!
Любовта! Тя прекрасната, ще спаси света!
Историята е разказана забавно, в стил Комедия дел Арте. 
Костюмите са цветни, маските гротескни и ярки. И вярваме, че 
приказката ще се разбере дори от пораснало дете. Възраст на 
зрителя от три до сто и три.

www.puppets-sliven.eu
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ТЕАТЪР „АТЕЛИЕ 313“, БЪЛГАРИЯ
ПИАНО НА ЛУНАТА

12 септември, 19.00 ч., в салона на Театър „Ателие 313“.
Продължителност: 60 мин. 
Представление за възрастни.

по мотиви от Валери Петров
Сценарий и режисура: Петър Пашов                 
Сценография: Димитър Димитров                 
Музикално оформление: Петър Пашов
Участват: Даниел Кукушев, Даниел Добрев, Елин Стоянова, 
Павел Громков, Йордан Тинков, Венцеслав Димитров 

„Върнах се. Но тук вече няма нищо. Бурята е измела последните 
остатъци от онзи живот. Дълго се лутам с усещането, че битката 
е загубена, докато най-накрая се озовавам пред театъра. А той 
си стои. Съществува театърът. И паралелно - всичко останало. 
Разбивам вратата и нахлувам. Чак по-късно осъзнавам, че не 
мога да намеря изхода. "Този театър е твърде стар, декорите 
са стари, прожекторите са стари, механизациите са стари, 
спектаклите са стари." "Чистата пародия тук би следвало да 
се избягва, а комичното начало до известна степен звучи 
ужасяващо..." 

www.atelie313.com 



17

FIRETER, БЪЛГАРИЯ
ГИГАНТСКИ КУКЛИ

12 септември, 20.00 ч., Южен парк до шадравана в близост до главния вход 
откъм ул. „Бяла черква“.
17 септември, 20.30 ч., Градска градина до Народен театър „Иван Вазов“.
Продължителност: 50 мин.
Улично шоу.

Музика : Климент Дичев
Костюми : Боян Христов
Сценография : Пламен Иванов
Участват: Виктор Теофилов, Силвия Кацарска, Вяра Болгадова, 
Иван Найньов, Пламен Иванов, Михаил Давидов

В града са пристигнали гигантски сини великани! Те се 
разхождат по централната улица с финес. Гледат отгоре 
учудените погледи на минувачите и играят с огромната си 
3-метрова топка. Канят любопитните хора да се приближат и 
да играят с тях, като неусетно ги повеждат до крайната си цел. 
Там великаните разказват на публиката една огнена приказка. 
За да разберете края й - търсете великаните. И ако ги срещнете 
- тръгнете с тях...

www.fireter.com   
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LA FAMILLE GOLDINI, ФРАНЦИЯ
ИЗУМИТЕЛНОТО МАМБО И ОЛЕ

13 и 14 септември, 18.00 ч., Борисова градина, сцената на Летен театър.
Продължителност: 25 мин.
Улични представления.

ИЗУМИТЕЛНОТО МАМБО
С Присила Муре и Хюж Амсле
Той – 63 килограма, 1,67 м. Размер обувки – 41. Тя - 63 килограма, 
1,78 на високи токчета. Размер обувки – няма информация. 
Заедно те изпълняват тон и половина акробатични вдигания за 
13 минути (това означава по 150 килограма на минута или 2 
килограма в секунда), докато танцуват мамбо с усмивка. 
Страст, жестокост, прецизност, партньорство, удоволствие, 
крехкост, нежност, чинии и шамари. Има от всичко в този 
страхотен номер, който Семейство Голдини ни предлага. 
С изключителна техника, зашеметяваща хореография и 
усмивки, Голдини ни представят елементи от цирка и кабарето, 
комбинирани с поезия и велики моменти…Голдини!
ОЛЕ
с Морган Коские
В „ОЛЕ!“ Морган изпълнява всеки трик, който въображението 
ви може да роди, със своите жонгльорски топки, ръце и 
крака акимбо. Уникалните му плавни движения неочаквано 
прекъсват, за да провокира публиката и да си поеме дъх, да 
остави малко време за смях и аплодисменти. 
„ОЛЕ!“ е поетична смесица между клоунада и изключителна 
концентрация, красива простота и зашеметяваща техника. 
Присмехулен, но не и обиден диалог, изпълнен с усмивки 
между жонгльора и неговите топки.

www.goldini.fr 
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COMPAGNIA OMPHALOZ, ИТАЛИЯ
КЛОУНСКО КАБАРЕ

13 септември, 18.00 ч., Градина Кристал.
14 септември, 18.00 ч., Парк „Заимов“ – при листото.
Продължителност: 45 мин. 
Улично шоу.

Участват: Моника Винети и Гийом Хоц

„Клоунско кабаре“ е театрално-цирково и пантомимо-
клоунско шоу. Въображаемо улично кабаре, в което двамата 
герои са комбинация от клоуни и актьори от нямото кино. 
Представят пантомима, акробатични номера и жонглират. Те са 
романтична двойка, но и двойка в изкуството. Двойка клоуни. 
Две сърца. Преминават от трудностите на това да разбираш 
другия, до хармонично единомислие. Ролите им на доминиращ 
и доминиран се сменят постоянно. От инцидентния шамар до 
откраднатата целувка. „Клоунско кабаре“ е преизпълнено с 
живот и емоция представление. „Да даваш“ е ключовата дума 
в това шоу, т.е. да представиш на публиката клоуните в цялата 
им искреност и да направиш от поезията действие. 

www.compagniaomphaloz.com 
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР СТАРА ЗАГОРА, 
БЪЛГАРИЯ

ПОСЛЕДНИЯТ ЧОВЕК

13 септември, 19.00 ч; в салона на Театър „Азарян“, НДК.
Продължителност: 90 мин. 
Представление за възрастни.

по романа на Джордж Оруел "1984"
Режисура и драматургична версия: Веселка Кунчева
Сценография и кукли: Мариета Голомехова
Музика: Христо Намлиев и Милица Гладнишка
Хореография: Мария Димитрова
3D Mapping: Полина Герасимова
Художник декор: Мирчо Мирчев
Фотограф: Александър Богдан Томпсън
Участват: Милица Гладнишка,  Латина Беровска,  Любен Чанев, 
Ивана Бобойчева, Мария Джойкева, Калоян Георгиев, Кирил 
Антонов, Цвети Пеняшки

„Властта се състои в разчленяването на човешкото съзнание и 
слепването му отново във форма по твой избор. Свят на страх, 
предателство и мъчение. Свят, в който ти тъпчеш другите и те 
теб тъпчат. Свят, който с усъвършенстването си ще става не по-
малко, а повече безмилостен. В нашия свят няма да има други 
чувства освен страх, ярост, тържество и самоунижение. Ще 
унищожим всичко останало — всичко. Ще разрушим мисълта. 
Ще разкъсаме връзката между деца и родители, между човек и 
човек, между мъж и жена. Децата ще биват отнемани от майките 
им от раждането си, така както се отнема яйцето от кокошката. 
Няма да има никаква любов, освен любовта към Големия 
брат. Няма да има никакъв смях, никакво изкуство, никаква 
литература, никаква наука. Няма да има никаква разлика между 
красотата и грозотата, никакво любопитство, никаква радост от 
живота. Ако искаш да си представиш бъдещето, представи си 
ботуш, смазващ човешко лице — завинаги.“

„1984“, Джордж Оруел

www.pierrot-bg.com 
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ, 
БЪЛГАРИЯ

БОМБЕТО

14 септември, 19.00 ч; в салона на Столичен куклен театър – ул. „Гурко“ № 14.
Продължителност: 75 мин.
Представление за зрители над 14 години.

по Йордан Радичков
Постановка: Катя Петрова
Сценография: Рин Ямамура
Музика: Христо Йоцов
Хореография: Анна Пампулова
Ас.-хореограф: Мария Димитрова
Звуков дизайн: Светлозар Георгиев
Анимация: Сотир Гелев
Участват: Балена Ланджева, Велизар Евтимов, Венцеслав 
Димитров, Димитър Николов - Шаблата, Елин Стоянова, Ивелин 
Николов, Мария Димитрова, Наталия Василева, Стайко Стайков

"Човекът винаги си е въобразявал, че сам избира шапката, без 
да си даде сметка, че шапката е, която избира човека. Шапката 
язди главата на своя стопанин, безразлична към това, което той си 
мърмори под носа. Как и защо човек гони шапката си? Как хората 
започват да изтребват шапките си, както се изтребват хлебарки. 
Ще попаднем в периода на голата глава, в периода на смяната 
на шапките... Шапката не само е в състояние да изрази всички 
перипетии на човешкия живот, но и с най-голяма достоверност 
да очертае суматохата на цяла епоха. Създаването на спектакъл 
по новелата "Бомбето" е предизвикателство и възможност, да 
навлезем в онази вселена, която е Радичков и в която се оглежда 
времето. Това ще е трагикомична игра, в която абсурдът и 
гротеската ще взривят традиционния ред на нещата, за да покажат 
патологията на обществените взаимоотношения, горчивата истина 
за гибелта на индивида, на обезличения и изчезналия във вещите 
човек."                                                                                                                                          

Катя Петрова

www.pptheatre.com 
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MIRROR FAMILY, СЛОВАКИЯ
СИНИ БРАТЯ

15 септември, 11.00 ч., бул. „Витоша“ - от съдебна палата до НДК.
15:30 ч., Южен парк от шадравана при главния вход откъм ул. „Бяла Черква“ 
по алеите на парка.
18:00 ч., Борисова градина – от централен вход при езеро „Ариана“ по алеите 
до езерото с лилиите и обратно.
19:30 ч., От Столичен куклен театър, ул. „Гурко“ № 14 по „Кузман Шапкарев“ – 
„Стефан Караджа“ – „Раковски“.
16 септември, 10:00 ч., Градска градина до Народен театър „Иван Вазов“ по 
ул. „Иван Вазов“ – ул. „Раковски“ – площад „Славейков“ – ул. „Дякон Игнатий“.
14:00 ч., Парк НДК от пилоните по алеите до лятно кино „Кабана“.
16:00 ч., От Столичен куклен театър, ул. „Гурко“ № 14 по „Кузман Шапкарев“ – 
„Стефан Караджа“ – „Раковски“.
18:30 ч., Парк „Заимов“, шествие по алеите на парка в близост до Столичен 
куклен театър, салон бул. „Янко Сакъзов“ 19.
17 септември, 11:00 ч., бул. „Витоша“ - от съдебна палата до НДК.
13:30 ч., От Столичен куклен театър – ул. „Гурко“ № 14 – ул. „Дякон Игнатий“ – 
площад „Славейков“ – „Граф Игнатиев“ – градинка „Седмочисленици“.
16:30 ч., Парк „Заимов“ – обиколка на парка.
20:00 ч., От градина „Кристал“ – по ул. „Раковски“ – ул. „Славянска“ до Народен 
театър „Иван Вазов“.
Продължителност: 40 мин. Улично шествие-парад. 

Участват: трима костюмирани мъжки персонажи, облечени в 
огледално синьо

Много специално издание на Mirror Family в цвят синьо, 
комбинирано със сребърни, бронзови и златни огледала. 
Трима братя – символ на семейството и неговата сила, с много 
атрактивни аксесоари. Уникални фенери светят в тъмното и са 
съвършената добавка към всеки фестивал.

www.mirrorfamily.com  
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ХАВИЕР АРАНДА, ИСПАНИЯ
ЖИВОТ

15 септември, 19.00 ч., в салонa на Столичен куклен театър – ул. "Гурко" № 14
16 септември, 19.00 ч., в салонa на Столичен куклен театър – бул. „Янко 
Сакъзов“ № 19.
Продължителност: 55 минути. 
Представление за възрастни.

Автор, режисьор и изпълнител: Хавиер Аранда
С помощта на: Алфонсо Пабло и Педро Реболо 
Костюми: Пилар Грасиа
Графичен дизайн: Вал Ортего
Репетиции и уъркшоп: Teatro Arbolé
С благодарности на: Лусия Бернал, Естеле Хи, Рада, Клара, Роса, 
Мерсе, Teatro Bicho, театър Le Bateau des Fous, фестивал Caban-
yal Intim.
Две ръце и вселената на една плетена кошница.
Ръцете-кукли имат своя собствена идентичност. Ръцете като 
част от съществуването. Като главни действащи лица. Като 
специален организъм, който създава движение, емоция и 
живот. 
Скитаща кошница и едно пътешествие… Нови животи изплуват 
иззад всеки ъгъл. От всяка кошница. Нови, единствени и 
уникални животи. 
VIDA (“Живот”) е невербално театрално произведение за актьор 
и предмети, което ни разказва за непреклонното и постоянно 
отминаване на времето. Едно представление-метафора за 
живота ни, който винаги продължава напред, без възможност 
за връщане назад. 

      С подкрепата на

            Институт
 „Сервантес“, София.

www.javieraranda.es
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР РУСЕ, 
БЪЛГАРИЯ

ПИНОКИО

16 септември, 17.00 ч, в салонa на Столичен куклен театър – ул. „Гурко“ № 14.
Продължителност: 70 мин.
Представление за деца над 6 години и възрастни.

Драматизация: проф. Славчо Маленов 
Режисура: Тодор Вълов 
Музика: Пламен Мирчев – Мирона 
Сценография: Наталия Гочева 
Мултимедиа: Роксана Маркова
Художествено ателие: Лиляна Василева, Таня Пасева, Георги 
Пасев
Снимки: Георги Пасев 
Асистенции: Христина Петкова 
Участват: Светлина Станчева, Ивета Маринова, Мартин Пашов, 
Димитър Пишев, Мартин Маринов 

Това е история за съзряването на човека. Не за биологичното, 
а за духовното, емоционалното, интелектуалното и социалното 
израстване. За избора в живота… За истината и лъжата… 
Фабулата е приключенска… Жанрът – романтична мелодрама… 
Това е история, представена като театър, кабаре и черно-бяло 
кино…

www.puppetruse.com  
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ, 
БЪЛГАРИЯ

КУЧЕНЦЕТО, КОЕТО 
НЕ МОЖЕШЕ ДА ЛАЕ

17 септември, 11:00 и 17:00 ч., в салонa на Столичен куклен театър - бул. "Янко 
Сакъзов" 19.
Продължителност: 45 мин.
Представление за деца над 4 години.

по Джани Родари
Режисьор: Веселин Бойдев
Сценография: Христина Стоилова
Музика: Иван Гърбачев
Участват: Даниела Тенева, Димитър Николов, Наталия Василева, 
Румен Караманов

Музикална, тъжно-смешна приказка за едно съвсем малко 
кученце, оставено в торба, насред големия и непознат свят. Без 
да има кой да го научи как се лае, то тръгва по своя път. Очакват 
го толкова много срещи, приключения, игри, опасности и 
изненади преди да „запее“ своята радостна песен със своя 
собствен кучешки лай.

www.pptheatre.com 
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АКТ-УНИМА, БЪЛГАРИЯ
ТВОРЧЕСКА ДИСКУСИЯ  И 

УЪРКШОП ЗА КРИТИЧЕСКО 
ПИСАНЕ

17 септември, 10.00 ч., в Столичен куклен театър, салон ул. „Гурко“ № 14.
Творческа дискусия  и уъркшоп за критическо писане.
За професионалисти и любители на кукленото изкуство.

ТЕКСТЪТ ПО ПЪТЯ КЪМ СЦЕНАТА

Дискусията има за цел да продължи разговора за може би 
една от най-болезнените теми в българския куклен театър – 
присъствието/отсъствието на драматургия за куклен театър. 
Какво е нужно на съвременните автори, за да пишат регулярно 
и техните текстове да стигат до сцените на българските куклени 
театри? Какво не достига на съвременните текстове, за да 
бъдат достатъчно атрактивни за директорите на сценичните 
институти? Нови авторски текстове за куклен театър или  
драматизации на класически приказки? Какви са тенденциите 
и проблемите в сектора през последните години? 
Основни панелисти – Магда Борисова, Румен Николов и 
Теодора Георгиева (драматурзи). Модератор - Михаил Тазев 
(театровед).

Работен език на срещата – български.

УЪРКШОП ЗА КРИТИЧЕСКО ПИСАНИЕ

Уъркшопът цели да насърчи оперативното писане за куклен 
театър и да даде възможност на млади театрални критици 
да гледат множество спектакли от България и чужбина и да 
работят върху своя стил на писане. Ръководител - д-р Михаил 
Байков – гл.редактор на сп. „КуклАрт“, преподавател в НАТФИЗ 
„Кр. Сарафов“. 
Резултатите  ще бъдат публикувани на website-а на списание 
„КуклАрт“ – www.kuklart.bg, а най-интересните текстове ще 
бъдат част от новия 15-и брой на сп. „КуклАрт“. 

Събитията се организират в рамките на проекта „Оперативна 
критика за куклен театър“ на АКТ-УНИМА, България, 
финансиран по програма „Литература“ на Столична програма 
„Култура“.
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СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР, БЪЛГАРИЯ
КОСЕ БОСЕ

18 септември, 10:00 и 12:00, Сцена лятно кино „Кабана“.
Продължителност: 45 мин.
Представление за деца над 3 години. 

по Рада Москова
Драматизация и режисура: Тодор Вълов
Сценография: Стефка Кювлиева
Музика: Елена Методиева
Участват: Ана-Мария Лалова, Ваня Камянска, Любомир Генчев, 
Мариан Рангелов

Едва ли има  българско дете, което да не знае приказката „Косе 
Босе”...
Но в нашия спектакъл-водевил с кукли и живи актьори, 
тази поучителна история е представена малко по-различно. 
Увлечени в театрално надиграване, актьорите допълват и 
обогатяват краткия сюжет на позната история  с нови герои и 
ситуации.
Косе Босе, Брезата- Брезичка, Ручеят-Рекичко, Поляната 
-Поляна, Лисан-Лисицата и Кучето Даки са героите на нашия 
комичен куклено-театрален „екшън” облечен в атрактивна 
визия, преплетена с хумор и динамична музика.

                                    Тодор Вълов 

www.sofiapuppet.com 
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СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР, БЪЛГАРИЯ
МАЛКАТА НУЛА

18 септември, 11:00 ч., в салонa на Столичен куклен театър – бул. „Янко 
Сакъзов“ 19.
Продължителност: 45 мин.
Представление за деца над 4 години. 

Сценарий и режисура: Мила Коларова, Румен Гаванозов
Сценография: Мила Коларова, Румен Гаванозов
Музика: Мартин Любенов
Участват: Мила Коларова, Румен Гаванозов

Спектакълът е вдъхновен от едноименното стихотворение на 
Джани Родари и разказва за приключенията на Нулата в света 
на цифрите. Един свят, досущ като човешкия, пълен с конфликти 
и драма, любов и страст, неочаквани обрати…
Ще намери ли Малката Нула своето място в редичката от 1 до 
9?
Тази история поставя на фокус темата за йерархията в 
обществото и „стойността“ на всеки от нас.
Спектакълът е с жив съпровод на акордеон.
Представлението е съвместна продукция с фондация "Горе на 
дървото".

www.sofiapuppet.com 
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TOBIA CIRCUS, ИТАЛИЯ
ЩУРО РАВНОВЕСИЕ

18 септември, 11.00 ч., ОКИ „Красно Село“, детска площадка; 18:00 ч. Парк 
„Заимов“ при листото.
19 септември, 11.00 ч., Парк НДК, площадката пред паметника с лъва; 18:00 ч., 
Градина „Кристал“.
Продължителност: 30 мин. 
Улично шоу.

Представление на Марко Боргети
Режисьор: Клаудио Кремонези

Стига вече с баналните бухалки, унициклети и жонгльори.
TOBIA CIRCUS представя иновативно шоу, в което най-
обикновени метли ни отвеждат в абсурдния свят на Филип 
Сутил – елегантен и подвижен джентълмен, който обича 
да танцува. Този находчив герой е очарован от идеята за 
равновесие и отправя предизвикателство към гравитацията. 
Това е спектакъл за баланса и клоунада с доза сюрреализъм. 
Очаквайте неочаквани обрати, следващи един след друг.

www.tobiacircus.com 
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР БУРГАС, 
БЪЛГАРИЯ

ЗЛАТНАТА ГЪСКА

18 септември, 12:00 и 17:00 ч., в салонa на Столичен куклен театър –
ул. „Гурко“ № 14.
Продължителност: 50 мин.
Представление за всички възрасти.

по Братя Грим
Режисьор: Тодор Вълов 
Сценограф: Христина Недева–Младенович – Храстчето
Музика: Пламен Мирчев Мирона
Участват: Алекс Анмахян, Александра Грънчарова, Георги Минков, 
Диян Русев, Женя Георгиева, Неделина Роселинова, Румяна 
Кралева

„Златната гъска“ е шеговит музикално-куклено-театрален 
опит за присмех над човешката глупост, алчност, завист, 
суета. Разнообразният смях е единственото, което можем да 
предложим като лек срещу тези болести на ума, сърцето и 
душата.
Внимавайте блясъкът на Глупостта и изобилието на декори, 
костюми и кукли да не ви заслепят и да попаднете неусетно в 
плен на Алчността и Завистта!
Ако сте тъжни или отегчени, ние ще направим опит да ви 
разсмеем театрално и да прогоним лошото ви настроение с 
музика и песни.

www.burgaspuppets.com 
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СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР, БЪЛГАРИЯ
МАЛКИЯТ МУК

19 септември, 11:00 ч., в салонa на Столичен куклен театър – 
бул. „Янко Сакъзов“  19.
Продължителност: 60 мин.
Представление за деца над 4 години.

по Вилхелм Хауф
Драматизация: Дарко Ковачовски
Режисьор: Тодор Вълов
Сценография: Наталия Гочева
Музика: Пламен Мирчев – Мирона
Участват: Мариан Рангелов, Любомир Генчев, Мила Коларова, 
Димитър Тодоров, Ирен Лазарова, Христо Димитров

Мук е малък и обикновен човек, последен бедняк. Не блести с 
външен вид, но сърцето му е добро и справедливо.Той не губи 
смелост и достойнство, когато съдбата го подлага на изпитания. 
Преминава през измамното щастие на високите обществени 
постове и преходността на славата и богатството. Сам успява да 
извоюва своето право на човешко щастие и раздава морална 
справедливост, и така честно се издига в живота.
Нравствените добродетели, възпявани от Вилхелм Хауф 
са силно разклатени в днешно време. Добре е да не ги 
забравяме и да възпитаваме бъдещите жители на тази земя, 
че да бъдеш справедлив и честен, да отстояваш правото си на 
човешко щастие, да се бориш за истината са достойни човешки 
качества. Надявам се, че с нашия спектакъл ще допринесем 
поне мъничко за това. Приятно гледане!

Тодор Вълов

www.sofiapuppet.com 
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ТЕАТЪР 199, БЪЛГАРИЯ
СВЕТУЛКИ

19 септември, 11:30 ч., в салонa на Театър 199.
Продължителност: 60 мин.
Представление за цялото семейство.

от Андрей Филипов
Режисьор: Катя Петрова
Сценография: Петя Караджова
Музика: Христо Йоцов
С участието на: Анна-Валерия Гостанян, Велислава Маринкова, 
Ангел Калев, Любомир Желев

Четирима верни приятели се събират една късна вечер през 
лятото, за да се позабавляват в градската градинка. Те вече не 
са деца, но решават да си спомнят как са си прекарвали, когато 
са били десет годишни. И игрите настават за двете момичета 
и двете момчета. Както преди, те започват да се надхитрят, 
надлъгват, надприказват. И от смешка на смешка, от любопитно 
наблюдение към любопитно наблюдение, светът около тях 
се превръща в друга, магична реалност. И в нея всичко става 
възможно – възможно е да си пожелаеш да летиш на вълшебно 
килимче или да се запознаеш със светулка, която да те заведе 
на гости у дома. Всичко е възможно, когато пазим в сърцата си 
своите истински приятели!

www.theatre199.org 
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КУКЛЕН ТЕАТЪР БЛАГОЕВГРАД, БЪЛГАРИЯ
ГАРВИН МАГЬОСНИКЪТ

19 септември, 12:00 ч. и 17:00 ч., в салонa на Столичен куклен театър –
ул. „Гурко“ № 14.
Продължителност: 55 мин.
Представление за малки и големи.

Режисьор: Вежен Велчовски
Костюми и кукли: Юлияна Войкова – Найман
Сценография: Кирил Наумов и Никола Тороманов
Музика: Милен Кукошаров
Хореография: Аладин Алиибрахим
Участват: Атанас Димитров, Виктор Кападжиев, Наталия Петкова, 
Иван Тодоров, Александър Станковски, Йоана Рачева

Авторите на спектакъла поднасят една фантастична приказка 
за малки и големи, която ще ни пренесе в магическия свят 
на Гората Лес и нейните обитатели. История за невероятните 
приключения на Гарвин Мак Маг, който се оказва в центъра 
на поредица от героични и изненадващо смешни събития и 
обстоятелства. В опит да спаси мястото, където живее, младият 
магьосник се впуска в необикновено пътуване през мистични 
и загадъчни места. Сблъсква се с чудати създания и разбира 
се… всичко това се случва в света на магията, където никога не 
знаеш какво може да се обърка. 
Приказка за различните. За подадената в нужда ръка. За 
вярата в доброто. И най-вече - за това, че с общи усилия, няма 
невъзможни неща.

www.kuklenblagoevgrad.com 
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JORDI BERTRAN COMPANY, ИСПАНИЯ
ВИЗУАЛНИ ПОЕМИ

Автор и режисьор: Жорди Бертран 
Постановка: Санти Арнал, Карин Шафер, Тони Зафра, Зилда 
Торес, Мигел Галардо и Жорди Бертран 
Костюми: Долорс Фернандес
Фотография: Мирея Маргена 
Графичен дизайн: Мигел Лиа 
Участват: Изабел Мартинес, Едуардо Телетксея, Жорди Бертран.

„Визуални поеми“ е очарователен спектакъл, който запълва 
цялата сцена с необикновена виртуозност, резултат от 
дългогодишна работа. На сцената оживява поредица от 
обикновени букви, които благодарение на изключително 
актьорско майсторство и умение  преобразуват жестовете в 
стихове и стиховете в емоции.
Спектакълът е вдъхновен от магичното творчество  на 
каталунския поет Хуан Броса и черпи от магнетизма на неговата 
азбука – игра на букви, с която поетът илюстрира своята 
визуална поетика.
„Визуални поеми“ започва с музикант – актьор, който играе 
ролята на поет; той носи куфар, пълен с букви от пяна и започва 
да свири техните звуци и форми. Така открива, че буквите могат 
да бъдат използвани за създаване на поезия, без да е нужно 
да се образуват думи. Със своята китара и песни той създава 
топли отношения с буквите, които оживяват и изграждат 
вселена, пълна с герои, хореография, хумор и драма, за да 
покаже, че буквите не са само за запълване на листове хартия и 
компютри, а могат да създават чувствен свят със спираща дъха 
простота. Буквите, движени с пръчки върху маса, оживяват и 
се преобразуват по време представлението: E става куче, което 
играе с дете, което е I. Y и U се впускат в ритмичен танц, а T е 
скачач на батут.
„Визуални поеми“: спектакъл за възрастни, който очарова дори 
и най-малките зрители.

www.jordibertran.cat

11 септември, 19.00 ч. до 13 септември, 19.00 ч. Онлайн на fest.sofiapuppet.bg
Продължителност: 60 мин.                             *безплатно на територията на България.
За всички възрасти.
Няма езикова бариера.
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LGL, СЛОВЕНИЯ
НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ

12 септември, 19.00 ч. до 14 септември, 19.00 ч. Онлайн на fest.sofi	apuppet.bg.		
Продължителност: 45 мин.                            *безплатно на територията на България.
Продължителност: 45 мин.
За зрители над 7 години.
Със субтитри на български език.

Автори: Зала Добовшек, Нина Шорак, Тин Грабнар, Ася 
Кахриманович Бабник 
Режисьор: Тин Грабнар
Асистент режисьор: Нина Шорак 
Драматургия: Зала Добовшек
Актриса: Ася Кархиманович Бабник
Дизайн: Матия Медвед
Анимация: Коля Саксида
Стоп-кадър анимация: Матия Медвед, Леа Вучко
Дизайнер видео мапинг: Бошчан Чадеж 
Видео монтаж: Леа Вучко 
Музика: Митя Върховник Смрекар
Дизайн звукови ефекти: Матея Старич 
Помощник-режисьор и звук: Алеш Ерявец
Костюми: Сара Смраяц Жнидаршич 
Редактор: Метка Дамян 
Осветление: Кристиян Виднер 
Цветова корекция: Миран Братуш 
Сценография:  Сандра Бирюков, Мариетка Валявец, Изток 
Бобич, Зоран Сърдич, Полона Черне, Урош Мехле, Матия 
Медвед, Бошчан Чадеж

Някъде другаде… едно малко момиче се оказва в центъра на 
война. През нейните очи наблюдаваме промените, които се 
случват с града ѝ, изпълнен с ужаси, насилие и страх. Но също 
така и с надежда. Единственото желание на малкото момиче 
е… да отиде някъде другаде. Някъде далеч от безумствата на 
войната. 
 „Някъде другаде“ е трогателна история за абсурдите на 
войната и нейните ужаси през детските очи. В постановката 
класическото кукловодене е вплетено с видео прожекции 
на живо и виртуални рисунки. Те покоряват вниманието на 
публиката в сърцевината на тази необикновена история за 
ужасите на войната, които „за щастие“ се случват „някъде 
другаде“. А може би не?

www.lgl.si 

35
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WROCLAW, ПОЛША
АД И РАЙ

13 септември, 19.00 ч. до 15 септември, 19.00 ч. Онлайн на fest.sofiapuppet.bg
Продължителност: 90 мин.                             *безплатно на територията на България.
За зрители  над 7 години. 
Със субтитри на български език.

Текст: Мария Войтишко
Режисура: Якуб Крофта
Сценография: Матилда Котлинска 
Музика: Гжегож Мазон
Хореография: Анета Янковска
Осветление: Дамиан Павела
Проекции: Якуб Лех
Асистент-сценограф: Агниешка Здонек
Помощник–режисьор Малгоржата Манко-Дрозд
Участват: Йоланта Горалчик, Анна Маковска-Ковалчик, Агата 
Кучинска, Марта Квиек, Патриция Лачина-Мярка, Едита 
Скаржинска, Гжегож Боровски, Кшищоф Гребски, Радослав 
Кашиукевич, Марек Козярчик, Конрад Куявски, Томаш 
Машлаковски, Гжегож Мазон, Славомир Пжепьорка

“Ад и Рай” е приказен спектакъл, чието действие се развива 
между Земята, Рая и Ада. 
Главната героиня, майката на 7-годишния Теди – позната още 
като ДиДжей “Справям се добре”, отива в Рая. Въпреки това, 
тя бързо решава, че времето ѝ още не е дошло и трябва да се 
върне при сина си на всяка цена. Докато бяга от оня свят, тя 
среща Демон, който иска да стане човек, архангел, който някога 
е бил човек и собствения си баща, който е само половин човек. 
Историята е разказана от Теди, който се е скрил в гардероба 
след смъртта на майка си и не иска да излезе. Заедно с него 
съпреживяваме загубата и се опитваме да я приемем. 
“Ад и Рай” е спектакъл за любовта и промените, които трябва 
да приемем, за да живеем пълноценен живот. В същото време 
и за женската сила, бунтарството и несъгласието с това, което 
ни поднася съдбата. Едно представление, което показва, че 
майките винаги намират начин!

www.teatrlalek.wroclaw.pl 
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GREEN GINGER, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
КО-ПРОДУКЦИЯ С ВИЗУАЛЕН ТЕАТЪР НОРДЛАНД

ИНТРОНАВТИ

14 септември, 19.00 ч. до 16 септември, 19.00 ч. Онлайн на fest.sofi	apuppet.bg	
Продължителност: 60 мин.                             *безплатно на територията на България.
За зрители над 10 г., пораснали юноши и запазили детското у себе си възрастни. 
Със субтитри на български език.

Режисьор и драматург: Ема Уилямс
Композитор: Саймън Престън
Актьори: Мартин Бонджър, Джесика Хиндс и Крис Пирие
Сценография и костюми: Крис Пирие
Светлинен дизайн: Мариан Талог Уедсет
VFX анимация: Ема Уиндзор
Продуцент: Кейт Макстроу
Сценична техника: Дийн Съдрън, Сам Екълс, Том Ричмънд
Изработка костюми: Изи Бристоу, Кейти Хууд, Ема Кийвни-Ройс
Изработка сценография: Джаспър Къзънс, Кайл Хирани, Тим 
Лукасен, Вигдис Лудвигсен, Ема Пауъл, Ян Ерик Скарби, Ник 
Уилшър
Драматурзи: Пребен Фей-Шьол, Адам Фулър
Артистичен директор: Крис Пирие, Green Ginger  

Мъничка подводница в човешкото тяло…какво ли може да се 
обърка?
В не чак толкова далечното бъдеще хората могат да си купят 
персонални чистачи, наречени Интронавти; миниатюрни 
човешки работници, инжектирани в телата им, за да извършват 
основна поддръжка. 
Интронавтите на „GREEN GINGER“ потапят публиката в едно 
микроскопично пътуване из дълбините на човешкото същество. 
Шоуто използва за основа класически научно-фантастични 
филми и засяга разнообразни теми като нанотехнологията, 
грижата за себе си и изолацията в един все „по-свързан“ свят. 
„ИНТРОНАВТИ“ е едночасово, абсурдно и зашеметяващо 
визуално представление, което включва в себе си куклен 
театър, физическа комедия, авторска музика и анимация. Трима 
изпълнители показват на публиката фантастична дистопия в 
бъдещето със сценография, кукли и светлинен дизайн от ново 
поколение, които създават кинематографично усещане.

www.greenginger.net
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MARIBOR THEATRE, СЛОВЕНИЯ
ПИНОКИО

15 септември, 19.00 ч. до 17 септември, 19.00 ч. Онлайн на fest.sofiapuppet.bg
Продължителност: 35 мин.                             *безплатно на територията на България.
За зрители над 5 години.
Няма езикова бариера.

Режисьор и визуален дизайнер: Матео Спиаци
Актьор: Миха Безеляк
Речеви консултант: Метка Дамян
Костюми: Моица Берняк
Кукли и сценография: Пшимож Михевц
Куклите са нарисувани от: Дарка Ердели
Осветление: Миленко Кнезоци
Грешките не са задължително нещо лошо. Много често те са 
единственият начин да се научим по-добре да разбираме и 
променяме живота си. „Имало едно време… „Един цар!“, биха 
възкликнали малките ми читатели. Не, деца, грешите. Имало 
едно време парче дърво.“ Ето така започва книгата на Карло 
Колоди.  
С грешка и парче дърво започва и нашата пиеса. 
Инструментариумът на кукловода, вече изработените кукли и 
тези, които се създават в момента пред очите на зрителя, се 
превръщат в героите на спектакъла. Така историята за момчето 
от дърво разкрива напълно нов смисъл.
„Пинокио“ е едно необикновено представление, което ни 
потапя в света на куклите. Отвежда ни в самото им начало, 
когато те все още не са завършени, а са по-скоро суров, груб 
материал. Чрез тази адаптация се връщаме в дърводелската 
работилница, където инструментите съживяват, а парчета дърво 
се превръщат в различен вълшебен свят. Материалът оживява 
чрез магията на кукловода. Пинокио тръгва на пътешествие, а 
ние преоткриваме подходите в кукленото изкуство. 

www.lg-mb.si
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ТЕАТЪР АЛФА, ЧЕХИЯ
ТРИМАТА МУСКЕТАРИ

16 септември, 19.00 ч. до 18 септември, 19.00 ч. Онлайн на fest.sofiapuppet.bg
Продължителност: 55 мин.                             *безплатно на територията на България.
За зрители над 9 години. 
Със субтитри на български език.

По романа на А. Дюма
Сценарий: Томаш Дворжак, Иван Несведа, Павел Вашичек
Режисьор: Томаш Двожрак
Текстове на песните: Бланка Йозефова-Лунакова
Дизайн: Иван Несведа
Музика: Михал Ваниш
Участват: Мартин Бартушек, Петър Видарени, Мартина 
Хартманова, Бохуслав Холи, Бланка Йозефова-Лунакова, 
Роберт Крупар, Матей Сийгъл, Владимир Сосна
Звук: Филип Босак
Осветление: Петър Хейзек

“Тримата мускетари” е гротескна куклена бурлеска за 
безсмъртната история на групата с мото: “Един за всички, 
всички за един!”. Представление вдъхновено от романа на 
Александър Дюма – баща и нямата гротеска на Макс Линдер. 
Характеризирана като “сценичен комикс”, постановката 
акцентира върху действието и го допълва с песните на живо. 
Актьорите играят с ръкавични кукли („петрушки“) и в жив план. 
Вълнение, хумор, ситуационна комедия и свирепи двубои, 
заедно с професионална актьорска игра и вокално майсторство. 
Класическата история за тримата мускетари е изпълнена с 
много забавление, поука и любов.

www.divadloalfa.cz
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HOP SIGNOR PUPPET THEATER, ГЪРЦИЯ
TABULA ROSA

17 септември, 19.00 ч. до 19 септември, 19.00 ч. Онлайн на fest.sofiapuppet.bg
Продължителност: 30 мин.                           *безплатно на територията на България.
За зрители над 6 години и за възрастни.
Няма езикова бариера.

Режисура: Евгения Чичлия  и Статис Маркопулос
Кукли и сценография: Танос Сиорис, Евгения Чичлия 
Музика: Антонис Скамнакис
Светлинен дизайн: Танос Сиорис
Кукловод: Евгния Чичлия 
Сценичен техник: Танос Сиорис

„Той пишеше с огромна страст. Стоеше в стаята си с дни. Когато 
го потърсихме, вече беше изчезнал в написаното.“
„Tabula Rosa” е куклено представление без думи. Обсебен 
от творчеството си, писателят се смалява, а всички предмети 
в стаята му придобиват ново измерение. Колкото повече се 
потапя в писането, толкова повече се губи в пространството. 
Какво се опитва да напише този човек всеки ден, след като се 
събуди? И защо всяка сутрин се събужда все по-малък и по-
малък? Един малък герой с голяма тайна, скрита в текстовете 
и сърцето му.“

www.hopsignor.gr 



41

KALLE NIO, ФИНЛАНДИЯ
ЗЕЛЕНОТО

18 септември, 19.00 ч. до 20 септември, 19.00 ч. Онлайн на fest.sofiapuppet.bg
Продължителност: 50 мин.                             *безплатно на територията на България.
За зрители над 10 години и възрастни. 
Няма езикова бариера.

Режисьор и изпълнител: Кале Нио
Светлинен и визуален дизайн: Кале Нио и Йоханес Халикас
Звуков дизайн: Яне Масалин и Кале Нио
Видео: Кале Нио
Техническа и артистична подкрепа: Йоуни Ихалайнен
Снимки: Тома Хакала
Глас: Туули Линдеберг
Сценарен консултант: Силвия Хосейни
Продукция: WHS
Ко-продуценти: Общински театър Сао Луиз, Хелзински 
Фестивал, Театър “Oулу”
“Зеленото” води публиката по ръба на нереалното, където 
границата между реалност и илюзия е неясна. Приема за 
отправна точка съвременното ни усещане за празнота и го 
комбинира с препратки към спиритуализма и магията. Празната 
сцена и зеленият екран  бавно се превръщат в жив герой, 
който обсебва сценичното пространство. Чрез илюзионистките 
трикове, комбинирани с най-новото от света на аудио-видео 
технологиите, спектакълът  превежда зрителя от ежедневното 
през абстрактното до магическото. 
Работата на визуалния артист, илюзионист и режисьор - Кале 
Нио, е комбинация от магия, визуални изкуства, кино, история 
на изкуството, цирк и театър. Той среща миналото и бъдещето, 
елитарното изкуство и халтурата, занаята и технологията, 
реалното и илюзорното. Често използва елементи от магични 
трикове от 19-и век, като основа за своите визуални изследвания 
на човешкото тяло и взаимоотношенията в обществото.

www.whs.fi  
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СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР
МУЗИКА, ПОЕЗИЯ И КУКЛИ

СПОМЕН ЗА ПРОФ. НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА

На 4-и октомври се навършват 90 години от рождението на 
проф. Николина Георгиева – един от доайените на кукления 
театър в България. Ще си спомним за нея с много обич и 
признателност с прожекцията на документалния филм „Музика, 
поезия, кукли“ (режисьор Ваня Иванова) от поредицата на БНТ 
„Куклите оживяват“. 
Николина Георгиева е удостоена със званието „Народен 
артист“. Неуморен активист на международното куклено 
движение. Основоположник е на театъра на сенки с ръце у нас 
и на Българския център на UNIMA, където е и дългогодишен 
президент. Заедно с Атанас Илков и Иван Цонев създават 
професионалното обучение за куклен театър в България. 
Спектакълът й с Атанас Илков - „Петя и Вълка” - е отличен 
със „Златен медал“ и Награда за „Оригиналност и фантазия“, 
а “Карнавал на животните” - със „Сребърната роза“ на 
Международния телевизионен и филмов фестивал в Монтрьо 
– Швейцария. Носител е на десетки престижни национални 
и международни отличия, а творчеството й е вдъхновение и 
ценно наследство за поколения куклени артисти и ценители на 
кукленото изкуство.

17 септември, 18.00 ч. в салонa на Столичен куклен театър – ул. „Гурко“ № 14.
Продължителност: 60 мин.
За всички възрасти.
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11 септември, 20.30 ч. в Столичен куклен театър – ул. „Гурко“ № 14, фоайе.
Продължителност: 30 мин. 

Годишнината е прекрасен повод за радост, гордост и 
равносметка.
РАДОСТ, която нашият театър ежедневно щедро раздава на 
многобройната ни публика. 
ГОРДОСТ от постигнатото през годините, от множеството 
национални и международни награди, завоювани с труд, 
талант и постоянство. 
РАВНОСМЕТКА – зад постиженията през изтеклите 75 години 
стоят упоритостта, търпението, добротата и професионализмът 
на всеки един член на трупата, работил и оставил частица от 
себе си в Столичен куклен театър. 
Летописът представя  75 годишния творчески път на Столичен 
куклен театър, отразен в печатно издание, както и в дигитален 
формат с модерна визия, чрез които повече хора ще могат да 
се докоснат до вълшебния свят на нашия театър.

75 ГОДИНИ
 СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР 

ПРЕДСТАВЯНЕ КНИГА-ЛЕТОПИС



ОРГАНИЗАЦИЯ		
ПАНАИР НА КУКЛИТЕ 2021

Директор СКТ – Иван Райков
Артистичен Директор на "Панаир на куклите"
– Кирякос Аргиропулос
Главен координатор – Албена Халачева
Секретариат –  Венцислава Асенова, Александър Видев,
Галина Савова
Координатор финанси – Иван Масларски
Координатор маркетинг, организация и реклама 
– Албена Халачева
PR – Мария Стоянова
Координатори техническо обслужване – Николай 
Андреков, Ивайло Марков, Марио Бойков, Слави Линков
Координатор по транспорта – Здравко Димитров
И екипа на Столичен Куклен Театър
Селекция чуждестранно участие – Кирякос Аргиропулос
Селекция българско участие  – Кирякос Аргиропулос, Стефан 
Димитров, Румен Угрински, Мила Коларова, Любомир 
Генчев, Галина Веселинова, Ива Гикова, Станислава Кръстева.

Каталога изработиха: 
Редактор и съставител - Албена Халачева
Редактор и коректор – Мария Стоянова 
Графичен дизайн – Николай Каров
Превод – Тихомира Трифонова
Предпечат и печат афиши, дипляни, плакати, каталог 
– РА „Яйцето”

Институции партньори на фестивала:
Столична община – Дирекция „Култура”,  Дирекция 
''Сигурност'', Дирекция „Транспорт”, Дирекция „Зелена 
система”, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението”, ОП „Паркове и градски градини”,  Улично 
осветление ЕАД, Звено „Общинска полиция”, Дирекция на 
СДВР, Дирекция „Здравеопазване“.



ORGANISATION
PUPPET FAIR 2021

General manager SPT – Ivan Raykov
Art Director of Puppet Fair – Kyriakos Argyropoulos
Chief coordinator – Albena Halacheva
Secretariat –  Ventsislava Asenova, Aleksander Videv, 
Galina Savova
Financial coordinator – Ivan Maslarski
Coordinator marketing, organization and advertising 
– Albena Halacheva
PR – Mariya Stoyanova
Coordinator technical service – Nikolay Andrekov, Ivaylo 
Markov, Mario Boykov, Slavi Linkov
Transport coordinator – Zdravko Dimitrov
And the team of Sofia Puppet Theatre

Foreign participants’ selection – Kyriakos Argyropoulos

Bulgarian participants’ selection – Kyriakos Argyropoulos, 
Stefan Dimitrov, Rumen Ugrinski, Mila Kolarova, Lubomir 
Genchev, Galina Savova, Iva Gikova, Stanislava Krasteva.

Catalogue worked: 
Editor and compiler - Albena Halacheva
Editor and corrector – Mariya Stoyanova
Graphic design – Nikolay Karov
Translation – Tihomira Trifonova
Preprint, print of posters, leaflets and catalogue 
– „The Egg” Advertising Agency

Festival partner institutions:
Sofia Municipality – Directorate Culture,  Directorate Security, 
Directorate Transport, Directorate Green System, Chief Direc-
torate Fire Safety and Civil Protection, ME Parks and urban 
gardens,  Ulichno osvetlenie Jsc., Sector Municipal Police, Di-
rectorate SDIA, Directorate Healthcare.
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11 September, 20.30 h. Sofia Puppet Theatre, № 14 Gurko Str., foyer.
Duration: 30 min. 

An anniversary is a wonderful source of joy, pride and a balance.
JOY that our theatre generously gives away to our large audience 
every day. 
PRIDE of all the achievements during those years, of the numerous 
national and international awards, won with hard work, talent and 
perseverance. 
BALANCE – behind the achievements of the past 75 years stand the 
tenacity, patience, kindness and professionalism of every member 
of the group who has been a part of and has left a piece of herself 
in the Sofia Puppet Theatre. 
The chronicle narrates the 75-year artistic history of the Sofia Pup-
pet in a printed edition but also in a digital format with a modern 
vision to allow more people to get in touch with our theatre’s magic 
world.

75 YEARS SOFIA PUPPET THEATRE
PRESENTATION OF
CHRONICLE BOOK
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17 September, 18.00 h. Sofia Puppet Theatre. № 14 Gurko Str. 
Duration: 60 min.
Suitable for all ages. 

SOFIA PUPPET THEATRE
MUSIC, POETRY AND PUPPETS

IN MEMORY OF PROFESSOR NIKOLINA GEORGIEVA

On 4 October it will be the 90th anniversary of professor Nikolina 
Georgieva, one of puppet theatre doyens in Bulgaria. We will re-
member her with lots of love and gratitude with the documentary 
Music, Poetry, Puppets (director Vanya Ivanova) of the Bulgarian 
National Television series “The Puppets Come to Life”. 
Nikolina Georgieva is a representative of the puppet theatre com-
munity in Bulgaria awarded the People’s Artist title. She is an un-
stoppable activist of the international puppet theatre movement, 
the founder of the “shadows theatre” in the country and of the Bul-
garian UNIMA Centre, which she presided for long years. Together 
with Atanas Ilkov and Ivan Tsonev she established the professional 
puppet theatre education in Bulgaria. 
Her performance Petya and The Wolf, produced together with 
Atanas Ilkov, won a Gold Medal and the Originality and Fantasy 
award and the Animal Carnival – the Silver Rose award at the In-
ternational TV and Film Festival in Montreux, Switzerland. She has 
been granted dozens of national and international honours and her 
art has been an inspiration and a valuable legacy for generations of 
puppeteers and lovers of puppetry.
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KALLE NIO, FINLAND
THE GREEN

18 September, 19.00 h. - 20 September, 19.00 h.       Online fest.sofiapuppet.bg
Duration: 50 min.                                                                   *free for Bulgarian territory.
For audience aged 10+.
There is no language barrier.

Director, performer: Kalle Nio
Planning: Kalle Nio & working group
Lighting and visual design: Kalle Nio & Johannes Hallikas
Sound design: Janne Masalin & Kalle Nio
Video: Kalle Nio
Technical and artistic help: Jouni Ihalainen
Photos: Tom Hakala
Singing: Tuuli Lindeberg
Script consultant: Silvia Hosseini
Production: WHS
Co-production: São Luiz Teatro Municipal, Helsinki Festival, Oulu 
Theatre
The Green leads the audience to the brink of the unreal, where the 
border between reality and delusion is blurred. It takes its starting 
point from the contemporary feeling of emptiness and combines it 
with references to spiritualism and magic. The nothingness of an 
empty stage and green screen slowly turn into a living character 
that takes over the stage area. Combining stage magic techniques 
with the latest video and sound technology, the mood of this show 
without words ranges from the mundane to the abstract and magi-
cal.
The work of visual artist, magician and stage director Kalle Nio is 
a combination of magic, visual arts, cinema, art-history, circus and 
theatre. In his stage performances he is creating encounters be-
tween past and the present, between magic and visual arts, be-
tween the high arts and the sideshows, between craft and technol-
ogy, between real and illusions. He often uses elements from 19th 
century stage magic as the starting point for his highly visual ex-
plorations of human body and human relationships in our society.

www.whs.fi 
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HOP SIGNOR PUPPET THEATER, GREECE
TABULA ROSA

17 September, 19.00 h. - 19 September, 19.00 h.        Online fest.sofiapuppet.bg
Duration: 30 min.                                                                   *free for Bulgarian territory.
For children aged 6+ and adults. 
There is no language barrier.

Direction: Evgenia Tsichlia – Stathis Markopoulos 
Puppet + set construction: Thanos Sioris – Evgenia Tsichlia 
Music: Antonis Skamnakis 
Light design: Thanos Sioris 
Manipulation: Evgenia Tsichlia 
Technician on stage: Thanos Sioris

“He wrote with great passion, staying in his room for many days. 
When we looked for him, he had already disappeared into his writ-
ings.” 
Tabula Rosa is a marionette performance without words. A writ-
er absorbed in his work keeps shrinking, and all the objects in his 
room obtain a new dimension. The more he gets into his writings, 
the smaller he becomes. What is the man trying to write everyday 
he wakes up? Why does he wake up smaller day by day? A little 
hero with a big secret hidden in his texts and heart.

www.hopsignor.gr 
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ALFA THEATRE, CZECH REPUBLIC
THE THREE MUSKETEERS

16 September, 19.00 h. - 18 September, 19.00 h.,       Online fest.sofiapuppet.bg
Duration: 55 min.                                                                     *free for Bulgarian territory.
For children aged 9+. 
With subtitles in Bulgarian language.

Scenario by: Tomáš Dvořák - Ivan Nesveda - Pavel Vašíček
Directed by: Tomáš Dvořák
Lyrics by: Blanka Josephová-Luňáková 
Design by: Ivan Nesveda
Music by: Michal Vaniš
Cast: Martin Bartůšek, Petr Vydarený, Martina J. Hartmanová, Bo-
huslav Holý, Blanka Josephová-Luňáková, Robert Kroupar, Matěj 
Siegl, Vladimír Sosna
Acoustician: Filip Bosák 
Light technician: Petr Hejzek

The Three Musketeers is grotesque hand-puppet burlesque of the 
immortal story of the group, whose motto was "all for one, one 
for all!" The theatrical performance was inspired by the novel by 
Alexander Dumas, Sr. and the silent grotesque of Max Linder. Char-
acterized as "scenic comics", the performance emphasizes action 
and uses live songs on the stage.
The company performs with hand puppets and live actors. The 
audience can find everything they could wish for in an adaptation 
of The Three Musketeers: excitement, humor, situation comedy, 
fierce duels - along with professional puppet work, well sung songs, 
and a directorial vision that infuse the classic story with entertain-
ment, but with oversight of knowledge and love.

www.divadloalfa.cz
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MARIBOR THEATRE, REPUBLIC OF SLOVENIA 
PINOCCHIO

15 September, 19.00 h. - 17 September, 19.00 h.      Online fest.sofiapuppet.bg
Duration: 35 min.                                                                  *free for Bulgarian territory.
For children aged 5+. 
There is no language barrier.

Director and visual designer: Matteo Spiazzi 
Actor: Miha Bezeljak 
Speech advisor: Metka Damjan 
Costume designer: Mojca Bernjak 
Puppet and set designer: Primož Mihevc 
Puppets painted by: Darka Erdelji 
Lighting technician: Miljenko Knezoci

Mistakes aren't necessarily something bad; they are often the only 
way to teach us how to better understand and change our lives. As 
Italian writer Gianni Rodari once said: Centuries ago there lived ... 
"A king!" my little readers will say immediately. No, children, you 
are mistaken. Once upon a time there was a piece of wood." That's 
how Collodi's novel begins.
And with a mistake and a piece of wood  begins also our play. The 
puppeteer's toolbox, old puppets, and the ones that were just 
designed become our stage and our characters. The story reveals 
completely new meanings.
Pinocchio is not an ordinary performance. It is a performance that 
immerses itself in the puppetry world, immerses in the origin when 
the puppet is not yet an entirely manufactured and vivid object, 
but raw, rough material. In this adaptation, we return to the car-
penter’s workshop where the carpenter’s tools revive, and pieces 
of wood on carpenter’s table become a world of its own. Pinoc-
chio goes on a journey, and we on an exploration of puppetry ap-
proaches.

www.lg-mb.si 
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GREEN GINGER, UNITED KINGDOM
IN CO-PRODUCTION WITH NORDLAND VISUAL THEATRE

INTRONAUTS

14 September, 19.00 h. - 16 September, 19.00 h.        Online fest.sofi	apuppet.bg	
Durati on: 60 min.                                                                     *free for Bulgarian territory.
For children aged 10+. 
With subti tles in Bulgarian language.

Director and Dramaturg: Emma Williams
Composer: Simon Preston
Devising Performers: Marti n Bonger, Jessica Hinds and Chris Pirie
Set and Costume Design: Chris Pirie
Lighti ng Design: Marianne Thallaug Wedset
VFX Animator: Emma Windsor
Creati ve Producer: Kate McStraw
Technical Stage Managers: Dean Sudron, Sam Eccles, Tom Rich-
mond
Costume Fabricati on: Izzy Bristow, Kati e Hood, Emma Keaveney-
Roys
Fabricati on: Jasper Cousins, Kyle Hirani, Tim Lucassen, Vigdis Lud-
vigsen, Emma Powell,
JanErik Skarby, Nick Willsher
Dramaturgs: Preben Faye-Schjøll & Adam Fuller
Arti sti c Director: Chris Pirie, Green Ginger

A ti ny submarine travelling through the arteries...what could pos-
sibly go wrong?
In a not-too-distant future, people can buy personal cleaners called 
Intronauts; miniaturized human workers injected into their bodies 
to carry out essenti al maintenance.
Green Ginger’s Intronauts propels audiences into a microscopic 
journey deep within a human being. The show takes its cue from 
classic sci-fi  movies and deals with such diverse topics as nano-
technology, self-care and isolati on in an increasingly 'connected' 
world.
Intronauts is an hour-long, absurd and highly visual performance 
with puppetry, physical comedy, original music and integrated ani-
mated projecti on. Three performers introduce audiences to a bi-
zarre dystopian future, with a scenographic approach employing 
a range of innovati ve puppetry, lighti ng and projecti on soluti ons 
allowing Green Ginger to create a cinemati c feel.

www.greenginger.net
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WROCLAW, POLAND
HELL - HEAVEN

13 September, 19.00 h. - 15 September, 19.00 h.         Online fest.sofi	apuppet.bg
Durati on: 90 мин.                                                                    *free for Bulgarian territory.
For children aged 7+. 
With subti tles in Bulgarian language.

Text: Maria Wojtyszko
Directi ng: Jakub Kroft a
Scenography: Matylda Kotlińska
Music: Grzegorz Mazoń
Choreography: Aneta Jankowska
Lighti ng director: Damian Pawella
Projecti ons: Jakub Lech
Scenographer’s assistant: Agnieszka Zdonek
Stage manager: Małgorzata Mańko-Drozd
Cast: Jolanta Góralczyk, Anna Makowska-Kowalczyk, Agata 
Kucińska, Marta Kwiek, Patrycja Łacina-Miarka, Edyta Skarżyńska, 
Grzegorz Borowski, Krzysztof Grębski, Radosław Kasiukiewicz, 
Marek Koziarczyk, Konrad Kujawski, Tomasz Maśląkowski, Grzegorz 
Mazoń, Sławomir Przepiórka

HELL – HEAVEN is a fairy tale spectacle set in-between earth, heav-
en and hell.
The main character, mother of seven-year-old Teddy – known to 
club music lovers as DJ Doin’ Alright – goes to heaven. However, 
she quickly decides that her ti me is not over and that she must 
return to her son at all costs. While escaping from the other world, 
she meets a devil who would like to become a human, an archangel 
who was once a human, and her own dad, who is only half a hu-
man.
This story is being told by Teddy, who has hidden in the closet aft er 
mother’s death and does not want to come out. With him we expe-
rience the loss and try to reconcile with it.
HELL – HEAVEN is a spectacle about love and changes, which we 
must accept to live a full life. At the same ti me, it is about feminine 
strength, rebellion and disagreement with what fate brings us. It 
also shows that mothers always MAKE IT.

www.teatrlalek.wroclaw.pl
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LGL, REPUBLIC OF SLOVENIA
SOMEWHERE ELSE

12 September, 19.00 h. - 14 September, 19.00 h.      Online fest.sofi	apuppet.bg
Durati on: 45 min.                                                                   *free for Bulgarian territory.
For children aged 7+. 
With subti tles in Bulgarian language.

Authors: Zala Dobovšek, Nina Šorak, Tin Grabnar, Asja Kahrimanović 
Babnik
Director: Tin Grabnar
Actress: Asja Kahrimanović Babnik 
Art Design: Mati ja Medved
Stop-Moti on Animati on Designers: Mati ja Medved, Lea Vučko
Dramaturgy: Zala Dobovšek
Assistant Director: Nina Šorak
Costumography: Sara Smrajc Žnidaršič
Music: Mitja Vrhovnik Smrekar
Video Mapping Designer: Boštjan Čadež
Video Editi ng and Assistance: Lea Vučko
Animati on: Kolja Saksida
Sound Eff ects Designer: Mateja Starič
Language Coaching: Metka Damjan
Lighti ng Design: Kristjan Vidner
Stage Manager and Sound Designer: Aleš Erjavec
Color Correcti on: Miran Bratuš
Set Producti on: Sandra Birjukov, Marjetka Valjavec, Iztok Bobić, 
Zoran Srdić, Polona Černe, Uroš Mehle s. p., Mati ja Medved, 
Boštjan Čadež

Somewhere Else…  a litt le girl fi nds herself caught up in the middle 
of the war. It is through her eyes that we observe her changing city, 
fi lled with horrors, violence and fear. But hope, too. The litt le girl’s 
only wish is to go somewhere else. Somewhere far away from the 
war atrociti es. 
Somewhere Else is a touching story about the absurdity of war and 
it's horrors through children’s eyes. The classical puppet anima-
ti on is intertwined with live video projecti ons and virtual drawings. 
They absorb the audience into the very heart of an exciti ng story 
about the atrociti es of war, which are “fortunately” happening 
“somewhere else”. Or maybe not?

www.lgl.si

35

www.lgl.si



34

JORDI BERTRAN COMPANY, SPAIN
VISUAL POEMS

11 September, 19.00 h - 13 September, 19.00 h.        Online fest.sofi	apuppet.bg
Durati on: 60 min.                                                                   *free for Bulgarian territory.
For all ages. 
There is no language barrier.

Author and director: Jordi Bertran
Creati on of the show: Santi  Arnal, Karin Schafer, Toni Zafra, Zilda 
Torres, Miquel Gallardo, Jordi Bertran
Performers: Isabel Marti nez, Eduardo Telletxea *, Jordi Bertran
Costumes: Ma. Dolors Fernandez
Photography: Mireia Margenat
Graphic design: Miquel Llach
Producti on: Companyia Jordi Bertran
* In alternati on with: Pau Murner, Miquel Nevado, Toni Ubach, Da-
vid Zuazola and Ines Alarcon.

Visual Poems is a charming show, fi lling every corner of the stage 
with an unusual virtuosity, the result of many years of work. On 
stage a series of simple lett ers come to life but thanks to great mas-
tery and handling, these convert gestures into verse and verse into 
emoti on.
The show is inspired by the magic of the poems of Catalan poet 
Joan Brossa, borrowing from the magneti sm of Brossa’s alphabet, 
a game of lett ers with which the poet illustrates his visual poeti cs.
Visual Poems starts with musician-actor playing the role of a poet; 
he is carrying a suitcase full of foam lett ers and he starts playing  
their sounds and shapes, discovering how lett ers can be used to 
create poetry without the need to construct words. With his guitar 
and songs, he establishes a warm relati onship with the lett ers that 
come alive, creati ng a universe full of characters, choreographies, 
humor, and drama to show that lett ers are not just for fi lling up pa-
pers and computers but that they can also create a sensiti ve world 
of breathtaking simplicity. The lett ers, operated by sti cks on a table, 
come alive and transform as the show moves forward: E becomes 
a dog that plays with a child, which is I. A Y and U create a rhythmic 
dance while T is a trampolinist. 
Visual Poems is a show for adults that fascinates children

www.jordibertran.cat
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MUNICIPAL PUPPET THEATRE BLAGOEVGRAD, 
BULGARIA

GARVIN MCMAG

19 September, 12:00 h. and 17:00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre - 
№ 14“Gurko“ str.Duration: 55 min. 
For all ages.

Director: Vezhen Velchovsky
Costumes and puppets: Uliana Voykova – Naiman
Scenography: Kiril Naumov and Nikola Toromanov
Music: Milen Kukosharov
Choreography: Aladin Aliibrahim
Cast: Atanas Dimitrov, Viktor Kapadzhiev, Nataliya Petkova, Ivan To-
dorov, Alexander Stankovsky, Yoana Racheva

The show creators present a fantastic tale for both children and 
adults, which will take us to the magical world of Forest "Les" and 
its inhabitants. A story about the incredible adventures of Garvin 
McMag, who finds himself at the center of a series of heroic, sur-
prisingly funny events and circumstances. In an attempt to save 
the place where he lives, the young wizard embarks on an unu-
sual journey through mystical and mysterious places, encounters 
strange creatures, and of course… all this happens in the world of 
magic, where one never knows what might  go wrong. A tale about 
the different and the strange, about the hand extended in time of 
need, about the belief in what is good and, most of all, about the 
fact that nothing is impossible with joint efforts. 

www.kuklenblagoevgrad.com 
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199 THEATRE, BULGARIA
FIREFLIES

19 September, 11:30 h., In the venue of 199 Theatre .
Duration: 60 min.
Family performance. 

By Andrey Filipov
Director Katya Petrova
Scenography Petya Karadzhova
Music Hristo Yotsov
Cast: Anna-Valeria Gostanyan, Velislava Marinkova, Angel Kalev, 
Lyubomir Zhelev

Four faithful friends gather one late summer evening in a city park. 
They are no longer children, but decide to remember how it used 
to be ten years ago. And the fun and games begin. As before, they 
start trying to outwit and outjoke each other. And from one laugh-
ter to another, the world around them becomes a magical reality. 
Anything will be possible - to fly high up in the sky, to meet a firefly 
which might invite you to its home… Everything is possible when 
we keep our true friends in our hearts!

www.theatre199.org 



31

SOFIA PUPPET THEATRE, BULGARIA
LITTLE MUCK

19 September, 11:00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre –
№ 19 „Yanko Sakuzov“ blvd.
Duration: 60 min.
For children aged 4+.

By Wilhelm Hauff
Dramatization: Darko Kovachovsky
Director: Todov Valov
Scenography: Nataliya Gocheva
Music: Plamen Mirchev – Mirona
Cast: Lyubomir Genchev, Marian Rangelov, Mila Kolarova, Dimitar 
Todorov, Iren Lazarova, Hristo Dimitrov

Muck is a little ordinary human and a poor man. He is not shining 
with appearance but he has a good and fair heart. He doesn’t lose 
faith and dignity when fate confronts him with obstacles. Muck is 
experiencing the deceiving happiness of high society positions and 
temporary fame and fortune. In the end, he manages to discover 
happiness on his own and gives the audience a moral  lessons. This 
is how Muck succeeds in life in a fair way.       
Nowadays the virtues that Wilhelm Hauff is writing about are rare. 
It’s better for us not to leave them behind and to teach future gen-
erations that to be fair and honest, fight for truth and for your right 
to be happy are qualities worth having. I hope that our play will 
contribute at least a little bit to this. Enjoy!     

Todor Valov                                                                                                                                            
  

www.sofiapuppet.com 
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STATE PUPPET THEATRE – BURGAS, BULGARIA
THE GOLDEN GOOSE

18 September, 12:00 h and 17:00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre -
№ 14 “Gurko“ str.
Duration: 50 min.
For all ages.

A musical fairy tale after The Grimm Brothers
Author: The Grimm Brothers
Director: Todor Valov
Stage and puppet design: Hristina Nedeva-Mladenovich
Music: Plamen Mirchev – Mirona
Cast: Aleksandra Grancharova, Alex Anmahyan, Diyan Rusev, Ned-
elina Roselinova, Georgi Minkov, Zhenya Georgieva, Rumyana Kra-
leva

The Golden Goose is our playful attempt to poke fun at human fool-
ishness and greediness, envy and vanity with the help of music and 
puppets. The great variety of laughter is the only cure for all these 
illnesses of human mind, heart and soul.
Try not to be dazzled by the glitter of stupidity, the exuberant scen-
ery, costumes and puppets and taken prisoner by Greed and Envy!
If you feel sad or bored we will try and make you laugh in a theat-
rical way, we’ll drive away your bad mood with the help of music 
and songs.

www.burgaspuppets.com 
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TOBIA CIRCUS, ITALY
EQUILIBRIUM TREMENS

18 September, 11.00 h., Municipal Institute of Culture Krasno Selo – children’s play-
ground.; 18:00 ч. “Zaimov” Park  next to „the leaf“.
19 September, 11.00 h., Park NDK, the ground in front of the monument with the 
lion.; 18:00 ч., „Crystal“ Garden.
Duration: 30 min.
Street show.

By and with Marco Borghetti
Directed By Claudio Cremonesi

Enough with the same old clubs, unicycles and jugglers...
Tobia Circus presents an innovative show where ordinary brums 
lead us in the absurd world of Philip Sutil, a thin and nimble gentle-
man who loves dancing. This smart character is fascinated by the 
idea of “equilibrium” and wants to challenge gravity. This is a show 
of balancing and clownerie with a surreal note where twists and 
unexpected turns follow one another.

www.tobiacircus.com 
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SOFIA PUPPET THEATRE, BULGARIA
THE LITTLE ZERO

18 September, 11:00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre –
№ 19 „Yanko Sakuzov“ blvd.
Duration: 45 min. 
For children aged 4+.

Director: Mila Kolarova and Roumen Gavanozov
Scenoghraphy: Mila Kolarova and Roumen Gavanozov
Music: Martin Lubenov 
Cast: Mila Kolarova and Roumen Gavanozov
Coproduction with Up A Tree Fondation.

This play is inspired by Gianni Rodari’s poem “The Little Zero” and is 
about the adventures of the Zero in the world of numbers. A world 
that looks like the human one - full of conflicts and drama, love and 
lust, and unexpected plot twists. 
Will the Little Zero find its place in the 1 to 9 row? This story focuses 
on the hierarchy in society and everybody’s “worth”.
The play is with live music played on  accordion. 

www.sofiapuppet.com 
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SOFIA PUPPET THEATRE, BULGARIA
KOSE BOSE

18 September, 10:00 h and 12:00 h , On the stage of the summer “Cabana“ cinema.
Duration: 45 min. 
For children aged 3+.

By: Rada Moskova
Director: Todor Valov
Scenography: Stefka Kuvlieva
Music: Elena Metodieva
Cast: Ana-Maria Lalova, Vania Kamianska, Lyubomir Genchev, 
Marian Rangelov

I doubt there is a Bulgarian child who doesn’t know the story about 
Kose Bose…
However in our play with puppets and live actors the moral of the 
story is presented a bit differently. 
Involved in this theatrical game, the actors implement and en-
rich the short story of the well-known tale with new characters 
and situations. Kose Bose, the birch - Birchy, the river - Rivery, the 
meadow - Meadow, The Fox and Daky the dog are the characters 
in our comic puppetry theatrical “action” with an attractive vision, 
intertwined with humor and dramatic music.

Todor Valov                                    
                                    

www.sofiapuppet.com 
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ACT-UNIMA, BULGARIA
CREATIVE DISCUSSION AND CRITI-

CAL WRITING WORKSHOP

17 September, 10.00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre - № 14 “Gurko“ str.
Creative discussion and critical writing workshop.
For professionals and puppet art lovers.

TEXT ON ITS WAY TO THE STAGE 

The main goal of this discussion is to carry on the conversation 
about one of the most afflictive topics in the sphere of Bulgarian 
puppet theatre – the lack/the presence of dramaturgy for puppet 
theatre. 
What is it that authors need nowadays to write regularly and their 
texts to reach the stage? What do contemporary texts lack to be 
attractive for directors of stage institutes? New author’s texts for 
puppet theatre or dramatization of classical fairytales? What have 
the trends  and problems been in this sphere in the last years?  
Main panelist: Magda Borisova, Rumen Nikolov and Teodora Geor-
gieva (play writers). Moderator: Mihail Tazev (theatre expert).  
The discussion will be held in Bulgarian. 

CRITICAL WRITING WORKSHOP

This workshop’s main goal is to motivate operative writing for pup-
pet theatre and give young theatre critics the opportunity to watch 
plenty of plays from Bulgaria and all over the world in order to work 
on their writing style. 
Moderator: Dr. Mihail Baykov - Editor-in-Chief of the “KuklArt” 
magazine and lecturer in NATFA “Kr. Sarafov”.
The results will be published on “KuklArt” magazine’s website: 
www.kuklart.bg  
The most interesting texts will be part of “KuklArt” magazine’s 15th 
issue. 
Those events are organized with the support of ACT-UNIMA’s pro-
ject “Operative critics for puppet theatre” and are funded by the 
“Culture” Programme of Sofia Municipality 2021.
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STATE PUPPET THEATRE PLOVDIV, BULGARIA
THE DOG THAT COULDN’T BARK

17 September, 11:00 h and 17:00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre -
№ 19 „Yanko Sakuzov“ blvd. 
Duration 45 min.
For children aged 4+.

By Gianni Rodari
Director: Veselin Boydev 
Scenoghraphy: Hristina Stoilova
Music: Ivan Gurbachev
Cast: Daniela Teneva, Dimitar Nikolov, Nataliya Vasileva, Rumen 
Karamanov 

Musical, sad and fun fairytale about a small dog left in a bag out 
in the big and unknown world. Nobody can teach it how to bark. 
However the dog goes its own way. Many meetings, adventures, 
games, dangers and surprises await before it can “sing” its happy 
song with its own dog bark.

www.pptheatre.com 
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STATE PUPPET THEATRE RUSE, BULGARIA
PINOCCHIO

16 September, 17.00 h, In the venue of Sofia Puppet Theatre -  14 “Gurko“ str. 
Duration: 70 min.
For children aged 6+ and adults.

Dramatization Prof. Slavcho Malenov
Director: Todor Valov
Composer: Plamen Mirchev – Mirona
Set design: Natalia Gocheva
Multimedia: Roxana Markova
Backstage assistant: Hristina Petkova
Cast: Svetlina Stancheva, Iveta Marinova, Martin Pashov, Dimitar 
Pishev, Martin Marinov

This is the story of man's maturation. Not biological, but spiritual, 
emotional, intellectual and social growth. For the choices in life… 
For the truth and the lie… The storyline is an adventurous… The 
genre is a romantic melodrama… The story is represented as theat-
er, cabaret and black and white cinema…

www.puppetruse.com 
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JAVIER ARANDA, SPAIN
LIFE (VIDA)

15 September, 19.00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre - 14 “Gurko“ str. 
16 September, 19.00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre - № 19 „Yanko Saku-
zov“ blvd.
Duration: 55 min.
For adults.

Created and executed by: Javier Aranda
Management consultancy: Alfonso Pablo and Pedro Rebollo
Couture: Pilar Gracia
Graphic design: Val Ortego
Rehearsal premises and Workshop: Teatro Arbolé
Acknowledgements: Lucía Bernal, Estelle Hi, Rafa, Clara, Rosa, 
Merce, Teatro Bicho, Le Bateau des Fous and Cabanyal Intim.

Two hands and the universe of a sewing basket
Handmade articles have their own personality, hands as part of 
being, as leading players, as special beings that create movement, 
emotion and life.
A drifting basket and a New life emerges from any corner, from any 
basket; valuable, singular and unique lives.
VIDA (Life) is a nonverbal piece of theatre for an actor and objects, 
which tells us about the implacable and constant passage of time. 
VIDA is a metaphor of our lives, always moving forward without any 
chance to turn back of return. 

With the generous
support of 
Instituto Cervantes,
Sofia.

www.javieraranda.es
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MIRROR FAMILY, SLOVAKIA
BLUE BROTHERS

15 September, 11.00 h., Blvd. Vitosha from the Sofia Court House to NDK
15:30 h., South Park – Fountain next to the main entrance from „Byala Cherkva“ str. 
to the alleys of the park.
18:00 h., Borisova garden – from the main entrance next to the “Ariana“ lake  to the 
alleys of the park and back.
19.30 h., From Sofia Puppet Theatre, 14 “Gurko“ str.  through „Kuzman Shapkarev“ 
str. – „Stefan Karadja“ str. – „Rakovsky“ str.
16 September, 10:00 h., City garden next to “Ivan Vazov“ National Theatre through 
„Ivan Vazov“ str. –  „Rakovsky“ str. –  „Slaveykov“ square –  „Dyakon Ignatii“ str.
14:00 h., Park NDK from the piles through the alleys to the summer “Cabana“ cinema.
16:00 h., From Sofia Puppet Theatre, 14 “Gurko“ str. through „Kuzman Shapkarev“ 
str. – „Stefan Karadja“ str. – „Rakovsky“ str.
18:30 h., “Zaimov“ Park, a walk-about through the alleys of the park close to Sofia 
Puppet Theater’s venue - № 19 „Yanko Sakuzov“ blvd.
17 September, 11:00 h., Blvd. Vitosha from Sofia Court House to park NDK.
13:30 h., From Sofia Puppet Theater - 14 “Gurko“ str.  –„Dyakon Ignatii“ str. –„Slaveyk-
ov“ square – „Graf Ignatiev“ – "Holy Heptads" Garden.
16:30 h., “Zaimov“ Park – tour around the park
20:00 h., From "Crystal" Garden – through  „Rakovsky“ str. –  „Slavyanksa“ str. to the 
“Ivan Vazov“ National Theatre.
Duration: 40 min. Street parade.

Cast: 3 mirror blue costumed male characters

Very special edition of Mirror Family in Blue Color combined with 
silver, gold and bronze mirrors. Three brothers – symbol of family 
and its strength with very special accessories and unique lanterns 
light in the dark.

www.mirrorfamily.com 
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STATE PUPPET THEATRE PLOVDIV, BULGARIA
THE BOWLER HAT

14 September, 19.00 h; In the venue of Sofia Puppet Theatre – № 14 “Gurko“ str.
Duration: 75 min.
For ages 14+.

By Yordan Radichkov 
Director: Katya Petrova
Scenoghraphy: Rin Yamamura
Music: Hristo Yotsov
Choreography: Anna Pampulova
Choreography assistant: Mariya Dimitrova
Sound: Svetlozar Georgiev
Animation: Sotir Gelev
Cast: Balena Landzheva, Velizar Evtimov, Ventsislav Dimitrov, Dimi-
tar Nikolov – Shablata, Elin Stoyanova, Ivelin Nikolov, Mariya Dim-
itrova, Nataliya Vasileva, Staiko Staikov

“People always thought that they choose the hat they wear with-
out realizing that the hat is the one that chooses the person. The 
hat rides its master’s head, indifferent to what the person is mut-
tering. How and why does one chase his hat? How people exter-
minate their hats as if they were cockroaches. We will stop in the 
period of bare heads, to the period of exchanging hats… The hat 
is not only able to express all the obstacles of human life but also 
to outline with reliability the turmoil of a whole age. The creation 
process of this play based on the “The Bowler Hat” novel is both 
a challenge and an opportunity - to go into the universe that Radi-
chkov is where time is reflected like in a mirror. This will be a tragi-
comic game where absurd and grotesque will blow the traditional 
order of things to show the pathology of everyday communication, 
the bitter truth about the death of the individual, as well as the 
depersonalized person, lost into the material world.”  

Katya Petrova  
  
www.pptheatre.com 
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STATE PUPPET THEATRE STARA ZAGORA, BULGARIA
THE LAST MAN

13 September, 19.00 h; In the venue of “Azaryan“ Theatre, NDK.
Duration: 90 min.
For adults.

by Veselka Kuncheva based on George Orwell's novel "1984"
Directing and dramaturgy: Veselka Kuncheva
Stage design and puppets: Marieta Golomehova
Music: Hristo Namliev and Militsa Gladnishka
Choreography: Maria Dimitrova
3D Mapping: Polina Gerasimova
Decor artist: Mircho Mirchev
Photographer: Alexander Bogdan Tompson
Cast: Militsa Gladnishka, Latina Berovska, Lyuben Chanev, Mariya Djoik-
eva, Ivana Boboycheva, Kaloyan Georgiev, Kiril Antonov, Tsveti Penyashki
"Power is in tearing human minds to pieces and putting them together 
again in new shapes of your own choosing. Do you begin to see, then, 
what kind of world we are creating? It is the exact opposite of the stu-
pid hedonistic Utopias that the old reformers imagined. A world of fear 
and treachery is torment, a world of trampling and being trampled upon, 
a world which will grow not less but MORE merciless as it refines itself. 
Progress in our world will be progress towards more pain. The old civiliza-
tions claimed that they were founded on love or justice. Ours is founded 
upon hatred. In our world there will be no emotions except fear, rage, tri-
umph, and self-abasement. Everything else we shall destroy – everything. 
Already we are breaking down the habits of thought which have survived 
from before the Revolution. We have cut the links between child and par-
ent, and between man and man, and between man and woman. No one 
dares trust a wife or a child or a friend any longer. But in the future there 
will be no wives and no friends. Children will be taken from their mothers 
at birth, as one takes eggs from a hen. The sex instinct will be eradicated. 
Procreation will be an annual formality like the renewal of a ration card. 
We shall abolish the orgasm. Our neurologists are at work upon it now. 
There will be no loyalty, except loyalty towards the Party. There will be no 
love, except the love of Big Brother. There will be no laughter, except the 
laugh of triumph over a defeated enemy. There will be no art, no litera-
ture, no science. When we are omnipotent we shall have no more need of 
science. There will be no distinction between beauty and ugliness. There 
will be no curiosity, no enjoyment of the process of life. All competing 
pleasures will be destroyed.”

 George Orwell, 1984
www.pierrot-bg.com 
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COMPAGNIA OMPHALOZ, ITALY 
CLOWN CABARET

13 September, 18.00 h.,  „Crystal“ Garden.
14 September, 18.00 h., “Zaimov” Park“ – next to “the leaf”.
Duration: 45 min. 
Street show.

With Monica Vignetti and Guillaume Hotz

Clown Cabaret is a theatre-circus and clown mime show. An imagi-
native street cabaret where two characters in between clown and 
silent-film acting perform acrobatics, juggling and pantomime. The 
plot is their relationship, the relationship of a couple of art, couple 
of clowns, couple of hearts. From the difficulties of understanding 
each other to the complicity of harmony. From dominant to domi-
nated in an ongoing shift of the roles. From the accidental slap to 
the stolen kiss. Clown Cabaret is bursting with life and emotion. 
“Giving” is the keyword for this show, i.e. presenting the clowns 
and their sincerity to the audience, thus putting poetry into mo-
tion.

www.compagniaomphaloz.com 
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LA FAMILLE GOLDINI, FRANCE
MARVELOUS MAMBO AND OLE

13 and 14 September, 18.00 h., Borisova garden, on the stage of the Summer 
Theatre.
Duration: 25 min. 
Street shows.

MARVELOUS MAMBO
With Priscilla Muré and Huges Amsler
Him, 63 kilos, 1.67 m, shoe size 41. Her, 63 kilos, 1.78 m on  high 
heels, shoe size not communicated. Together they perform 1 and 
a half tons of acrobatic lifts in 13 minutes (that is to say, 150 kilos 
per minute, or 3 kilos per second) while dancing the Mambo with a 
smile! Passion, cruelty, precision, complicity, pleasure, fragility, ten-
derness, bowls and slaps - all that in this outstanding performance 
offered to us by the Goldini family. With an original door technique, 
amazing choreographies, smiles to break the windows, the Goldini 
invites us to great moments of circus, great moments of cabaret, 
great moments of poetry, great moments... Goldini !
OLE 
With Morgan Cosquier
Morgan in "Olé!": Serendipitous Juggling
In Olé!, Morgan is on the ball playing any trick imaginable with 
his juggling balls, arms and legs akimbo. The specialty are flowing 
movements at a breathtaking pace that are suddenly interrupted to 
let the routine derail completely – a pretext really, to engage with 
the audience and take a breath, and leave some time for laughter 
and applause.
Olé! is a poetic mix of clowning and extreme concentration , beau-
tiful simplicity and spectacular technique, a teasing but inoffensive 
discourse full of smiles between the juggler and his balls.

www.goldini.fr 
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FIRETER, BULGARIA
THE DOLLS

12 September, 20.00 h., South Park – Fountain next to the main entrance from „By-
ala Cherkva“ str.
17 September, 20.30 h., City garden next to “Ivan Vazov“ National Theatre.
Street show.

Music: Kliment Dichev
Costume design: Boyan Hristov
Scenography: Plamen Ivanov
Cast: Viktor Teofilov, Silviya Katsatska, Vyara Bolgadiva, Ivan Nain-
iov, Plamen Ivanov, Mihail Davidov

Six-meter blue giants have arrived in the city! They are walking 
down the central street with finesse overseeing the astonished 
looks of passers-by playing with а huge three-meter ball. They in-
vite curious people to approach and play with them imperceptibly 
walking them to their final destniation. There, the fiery giants tell 
their audience a fiery tale. And to find out the end of this tale, look 
for the giants. If you meet them go with them…

www.fireter.com  
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„ATELIER 313“ THEATRE, BULGARIA
PIANO ON THE MOON

12 September, 19.00 h., In the venue of “Atelier 313“ Theatre.  
Duration: 60 min. 
For adults.

Based on Valery Petrov 
Director: Peter Pashov
Scenography: Dimitar Dimitrov                 
Sound: Peter Pashov
Cast: Daniel Kukushev, Daniel Dobrev, Elin Stoyanova, Pavel Grom-
kov, Yordan Tinkov, Ventsislav Dimitrov  

I came back. But there is nothing here anymore. The storm swept 
the last remains from that life. I wonder around for a while, think-
ing that the battle is lost until I come across the Theatre. There he 
stands, existing and everything else with him. I pick the lock and 
break in. I realize later that I can’t find the exit. “This theatre is 
too old, the décor is old, the spotlights are old, the mechanics are 
old, the plays are old.” “You should avoid the pure parody here, 
and in some sense the comedic beginning leads to something ter-
rifying…” 

www.atelie313.com  
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STATE PUPPET THEATRE - SLIVEN, BULGARIA
THE STAG KING

12 September, 11.00 h and 17:00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre - 
№ 14 “Gurko“ str.
Duration: 60 min.
Family performance. 

By Carlo Gozzi
Director: Biserka Kolevska
Scenography:  Svila Velichkova 
Music: Mihail Shishkov
Masks and costumes: Elena Tsonkova
Cast: Lubomir Zhelev and Georgi Yanev

The Stag King is a fun magical fairy tale with a lot of unexpected 
twists. Humans are being turned into animals and animals into hu-
mans, statues speak. Incredible are told by Durantarte the magi-
cian and his servant Chigoloti. This is a story about the jokes of love 
- "I love you, but you love someone else", a story about jealousy 
and ambition, which sometimes transforms into cruelty and guile 
and turns men into  evil monsters. In our story the villains are pun-
ished and our message is - stay human, be with a beautiful soul. 
Her majesty Love will save the world!
The story is presented in a fun commedia dell'arte style. Vibrant 
and colorful costumes with bright and grotesque masks. We do be-
lieve that this tale is suitable even for grown up children. 

www.puppets-sliven.eu
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MALLE-MALLE, BULGARIA
A BANDIT’S TALE

12 September, 11.00 h, In front of the Sofia Puppet Theatre venue on 
№ 19 „Yanko Sakuzov“ blvd.
17:00 h. Borisova garden – next to the lake with the lilies.
19 September, 11.00 h, South Park – Fountain next to the main entrance from „Byala 
Cherkva“ str.
Duration: 45 min. Street performance. For children aged 5+.

By Karel Čapek
Director: Kole Kitanov
Scenoghraphy: Ilina Stefanova 
Cast: Georgi Georgiev, Krasi Kirchev, Mila Kitanova

“A Bandit’s Tale” is a puppet play suitable for children above the 
age of 5. An adaptation of the fairytale of the Czech writer Karel 
Čapek. With hand puppets, lots of humor and caricature charac-
ters, we go back in time, watching a story about a bandit and the 
uncomfortable situation, that the main character falls in. He is well-
mannered, nice and polite. But a promise that he makes causes 
troubles in his life and leads to absurd and hard obstacles. Three 
storytellers lead us in this magic – bandits, telling the legend of 
Vagabondo the bandit.

www.malle-malle.com   
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TRAVELLING THEATER „DRESSER“, BULGARIA
MEGALE TEA

11 September, 20:30 h., City garden next to “Ivan Vazov“ National Theatre.
13 September, 20:30 h, Park NDK in front of the piles.
Duration: 30 min. 
Street show. 

Director: Andrzej Soika
Script: Daniana Koeva 
Choreography: Yoana Yordanova – Soyka
Cast: Bendida – Daniela Marinova
Kotito – Daniana Koeva 
Brauro – Zoya Shopova
Zerintiya – Zlatina Stoycheva
Mizy – Larisa Koynova  

"Megale Tea" is the first title form the "Мѫдрꙑи огн̑ь" (The Wise 
Fire) series of Travelling Theater “Dresser”. Those are Site-specific 
art performances based on Thracian mythology from the Graovsky 
Region.
"Megale Tea" is devoted to the Great Thracian goddess - Megale 
Tea. Anonymous, with many faces, a supreme creator and family 
guardian – she brings meaning into people’s lives, shows them the 
way and brings hope. 

www.skrintheatre.com 
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SOFIA PUPPET THEATRE, BULGARIA
THE STRANGE CHILD

11 September, 11:00 h. and 19:00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre - 
№ 14“Gurko“ str.
Duration: 70 min. 
For children aged 8+. 
Opening ceremony.

by  E.T.A. Hoffmann
Dramatization: Angel Elenkov
Director: Diana Dobreva
Scenography: Marinа Raychinova 
Music: Georgi Strezov
Choreography: Deyan Georgiev
Sound: Petya Dimanova
Video and multimedia: Petko Tanchev
Scenography assistant: Irina Tsapreva, Siyana Peichinova  
Cast: Diliyana Spasova, Ivan Raykov, Ivet Lazarova - Torosyan, Mar-
ian Rangelov, Marieta Petrova, Maia Bejanska, Melin Erdinch, Mila 
Kolarova, Rumen Gavanozov, Stefan Dimitrov, Cvetoslava Simeonova
Coproduction with the Cultural Perspectives Fondation and Publish-
ing house Enthusiast.
Felix and Christina meet a miraculous child in the forest, who be-
comes their best friend. With only one touch this strange child 
transforms all the plants and animals into their friends in the games 
and the wind – into an adventure. 
But beware – the scary master Mastilko, king of the gnomes, the 
enemy of imagination and dreams, is trying to destroy their magi-
cal and fun games. Will he succeed in his attempts to destroy the 
kingdom of the strange child?    
“Written 2 centuries ago this fairytale is an eternal return to the 
understanding of the world through children’s purity and it also 
shows how grown-ups are striving towards the lost paradise. “The 
Strange Child” is an allegory of unreachable perfection.”

Diana Dobreva

fest.sofiapuppet.bg
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FIRETER, BULGARIA
ACTORS ON STILTS

11 September 18:30 h., In front of the Sofia Puppet Theatre venue on № 14 
“Gurko“ str.
Duration: 30 min. 
Street show.

Impressive figures on stilits are gracefully moving and greeting the 
guests during the opening of the festival.  

www.fireter.com   
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FIRETER, BULGARIA
SNAILMOBIL

11 September, 16:00 h and 19:00 h.,  „Zaimov“ Park – tour around the park.;
Duration: 45 min. Street parade with a mechanical rickshaw and actors. 

Music: Kliment Dichev
Costume Design: Boyan Hristov
Scenoghraphy: Hristo Giuzelev, Chudomir Dragnev, Plamen Ivanov 
Cast: Viktor Teofilov, Silvia Katsarska, Vyara Bolgadova, Ivan Nain-
iov, Plamen Ivanov, Mihail Davidov 

Madame Ophelia Snailia, Mademoiselle Oho Boho and professor 
Rapon arrived in the town! It seems like they have stepped directly 
out of fairytales with their 8-meter Snail and enhancing interactive 
old swing jazz music coming from the inside. The Snailmobil is driv-
en by professor Rapon and his student. Madame Ophelia Snailia 
has the possibility to make good contact with all people and also 
focus them on special sectors of snail’s shell.
Snailmobil is a magical machine driven by enchanting creatures - 
who give the audience the keys to different parts of their mysteri-
ous character.  

www.fireter.com
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MR. TARTUFFO, ITALY
TUG OF WAR

11 September, 11.00 h., Municipal Institute of Culture Krasno Selo – children’s 
playground.; 18:00 h.,  „Crystal“ Garden. 
12 September, 11:00 h., Borisova garden – next to the lake with the lilies.; 17:00 h., 
South Park – the ground in front of the lawn with the pigeons.
Duration: 45 min. 
Street show.

With Robert Pincheira 
What if we set aside our obligations for a moment to help someone 
fulfill his dream? What if instead of thinking that there are impos-
sible feats, we dare to conquer them? That is what Mr. Tartuffo has 
proposed: breaking the rules of balance. But to do so, he will need 
the help of the audience. 
“Tug of War” is a show that combines juggling, balancing, magic 
and comedy. A circus show that relies on improvisation and audi-
ence participation and with which the artist seeks to put into value 
the Machiavellian maxim that “never was anything great achieved 
without danger.”
An unusual show that has traveled around the world and tells us 
about the limits we put to ourselves daily, the challenges and how 
they  can be resolved if we get someone’s support.

www.mrtartuffo.com 
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„KARLSSON HAUS“ THEATRE, RUSSIA
THE LITTLE MATCH GIRL

11 September, 11.00 и 17:00 h., In the venue of Sofia Puppet Theatre – 
№ 19 „Yanko Sakuzov“ blvd.
Duration: 50 min. 
For children aged 8+.

Director: Elina Sarno (Finland)
Set design and puppets: Laura Hallantie (Finland), Elina Sarno (Fin-
land)
Music and sound: Roosa Halme (Finland), Renat Shavaliev
Light: Nastya Ponomareva 
On stage: Philippe Borodin, Asya Galimzyanova, Olga Dragunova, 
Renat Shavaliev

“No one knew what miracles she saw, among what beauty she and 
her grandmother met New Year’s happiness” - Hans Christian An-
dersen 
During Christmas night, the windows sparkle with colorful lights, 
people singing and laughing, tasty smells floating through the 
streets, which tirelessly open in front of the dressed up guests. On 
this magical night, everyone wants to be with the people they love. 
We all remember the sad story written by Hans Christian Andersen. 
However, the absence of the classical text in this performance gives 
the audience the chance to see their own story. Everybody decides 
for themselves whether this fairytale is about a little girl, who got 
lost on New Year’s Eve, and her dreams or if it is a story about an 
antique doll, lost in the world of people incommesurably bigger  
than her. 
The play was made in a rare black box technique, which immerses 
the audience in a beautiful puppet reality. The actors will look like 
giants, the puppets will do wonderful tricks, each of which will last 
as long as one match burns.

www.karlssonhaus.ru 
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NEW CIRCUS, BULGARIA
CIRCUS RHAPSODY

11 September, 11.00 h., Park NDK – the ground in front of the monument with the lion.
12 September, 11.00 h., Park NDK – the space in front of the piles next to the 
central entrance. 
Duration: 50 min. 
Street show.

Luiza Dushkova-Contreras
Filip Haralanov

Silvia Karadzhova
Desislava Rogoulina

Illia Rogoulin
Damian Diaz Merlis

Yan Li
Pablo Della Maggiora

Delio Farchanov
Matthieu Schweisguth

A rhapsody is a complex musical performance, combining a variety  
of traditional folklore motifs in a wild range of spirit and emotions. 
The strong sense of spontaneous inspiration and improvisation are 
typical for a rhapsody, but the correlation between the music, folk-
lore and artistic manner is the main key for the symbiosis of the act.
As you may know, we at circus center "New Circus" like to experi-
ment and let our imagination lead us to new directions. By combin-
ing different forms of modern circus art in one unforgettable and 
incomparable wholesome act, our artists are blending different ori-
gins and skills from all over the world to come together in this new 
form, so called "Circus Rhapsody".

www.novcirk.com 
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MALLE-MALLE, BULGARIA
ELEPHANT-LIKE BALOON

„ELEPHANT-LIKE BALOON“ is an interactive show with soap bub-
bles made for children over 3 years old and adults. There you will 
find a lot of humor, magic and surprises. The performance is cre-
ated as a street clown show. 
The character in this show is the clown Fiu-Fiu. His naive attitude, 
honesty while communicating and amazing energy makes people 
stop and go into a short experience with lots of smiles. With an at-
tractive raffle the audience can choose the next destination during 
this journey. 

  

www.malle-malle.com

11 September, 11.00 h., South Park – Fountain next to the main entrance from „Byala 
Cherkva“ str.
15 September, 18.00 h, „Zaimov“ Park  next to the „leaf“.
18 September, 12.00 h, Municipal Institute of Culture Krasno Selo – children’s play-
ground.; 
19:00 h., „Zaimov“ Park  next to „the leaf“.
Duration: 45 min. Street show.











This year’s edition of the Pup-
pet Fair festival will be differ-
ent from the previous ten edi-
tions for one reason that has 
changed the world. The festival 
was supposed to happen last 
year but with the stumbling 
stone of the pandemic prevent-
ed many groups from coming to 
Sofia. We decided to turn the 
defect into something unique 
and, regardless of all problems 
to do our best and keep this 
international cultural event on 
the calendar. On the contrary, 
we want it to keep bringing joy 
and meaning to the audience 
that has been following it for so 
many years now. 
To satisfy the audience’s inter-
est and enrich the festival pro-
gramme we will provide the art 
of theatre lovers with the opportunity to enjoy 8 performances 
through the online platform www.fest.sofiapuppet.bg. This is a 
unique opportunity that will give us access to these performanc-
es and later to others. Although not live, they offer the same 
quality and will give us a much broader perspective of the con-
temporary puppet theatre context.
One difference is that this year is the 75th anniversary of Sofia 
Puppet Theatre’s first professional performance. This is an excit-
ing anniversary! So, I am inviting everyone to share this event 
that is dear to our hearts with us and let us celebrate together.
The eleventh edition of this different Puppet Fair will offer an 
experience that people in theatres and parks, on squares and in 
the streets will be able to go through and feel at the same time 
the thrill of seeing dozens of shows, artists and audiences. A true 
celebration!
Welcome and good luck to all participants!

KYRIAKOS ARGYROPOULOS
ART DIRECTOR OF PUPPET FAIR

Dear friends,
It is my pleasure to congratulate 
the International Street and Pup-
pet Theatre Festival Puppet Fair 
on the occasion of its eleventh 
edition. 
Thank you all – organisers and 
participants in this festival – for 
the valuable gift you present to us 
after the hard months of isolation 
and ordeal during the pandemic, 
after the sad period of quiet and 
empty theatre halls. 
Puppet Fair is an event that 
changed the outlook of our city 
and that charges all spectators, 
young and older with fantasy and 
harmony, with faith in what is 
good and beautiful.  
I also congratulate our foreign 

guests who travelled short and long distances to come here and show 
us their art.
I wish you all good health, energy and inspiration because your audi-
ence and your admirers are looking forward to it.
Good luck to Puppet Fair!
   
  

YORDANKA FANDAKOVA 
MAYOR OF SOFIA 








