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На 27 март 2017 г . – Международен ден на театъра, бяха връчени годишните на-

гради на Съюза на артистите в България . Номинациите за тези награди бяха обявени 

още през февруари . Номинациите за излъчени от Гилдията на творците в кукленото 

изкуство към САБ . Подчертани са носителите на наградата „Икар 2017“ .

В категория „Куклен спектакъл“ номинациите са:

„Джелсомино в страната на лъжците“, по Джани Родари, драматизация и поста-

новка Елица Петкова, КТ-Стара Загора;

„Малката кибритопродавачка“, по Ханс Кр . Андерсен, драматизация и постанов-

ка Тодор Вълов, Столичен куклен театър;

„Червената шапчица“, по Шарл Перо от Мила Коларова, постановка Румен 

Гаванозов, Театър 199 „Валентин Стойчев“ .

В категория „Индивидуално постижение в кукленото изкуство“ номинациите 

са:
Веселка Кунчева за постановката на „Дама пика“ по Александър С . Пушкин, сце-

ничен вариант Ина Божидарова и Веселка Кунчева, КТ-Пловдив;

Ива Гикова и Ивайло Николов за сценографията и куклите на „Джелсомино в 

страната на лъжците“ по Джани Родари, драматизация и постановка Елица Петкова, 

КТ-Стара Загора;

Мила Коларова за ролите ѝ в „Червената шапчица“ по Шарл Перо от Мила 

Коларова, постановка Румен Гаванозов, Театър 199 „Валентин Стойчев“ .

– Април, ХХ национален кукленотеатрален фестивал 
„Михаил Лъкатник“ в Ямбол, с Палечка (24 .4 .2017) и По 
заповед на щуката (25 .4 .2017) . КТ-Ямбол получи награ-
дата на САБ за усилията в провеждането на националния 
кукленотеатрален фестивал „Михаил Лъкатник“ . 
Цветелина Николова, Никол Султанова и Златко Василев 
получават наградата за актьорски дебют в „Палечка“ . 
Свила Величкова получава наградата за кукли и костюми 
на „Палечка“ . Ангелина Русева получава наградата за 
женска роля в „Палечка“ . 
– 11 .5 .2017, ХVІІІ международен фестивал на спектакли 
за деца „Вълшебната завеса“ в Търговище, с Палечка.
– 22-30 .6 .2017, ХIII международен куклен фестивал 
„Кукарт“ в Санкт Петербург, Русия, с Палечка.
– 5 .8 .2017, IV международен куклен фестивал на открито 
„Дни на куклите“ в Бургас, с По заповед на щуката.
– 3 .10 .2017, ХVІІ международен куклен фестивал 
„Златният делфин“ във Варна, с Палечка.
– 14-19 .10 .2017, ХVІ международен фестивал на детските 
театри в Баня Лука, Република Сръбска, Босна и 
Херцеговина, с Палечка, където Ангелина Русева печели 
награда за актьорско майсторство .
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