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Паспорт на фестивала
Афиш на фестивала
Необикновенният рожден 

ден или Пакости край тортата, 
от Елена Пап и Пламен Георгиев . 
Жар театър, София .

Кащанка, по Антон П . Чехов . 
Режисьор Виера Видов . Театър 
Вировитица и КТ-Задар, Хър-
ватия .

Пинокио, по Карло Колоди . 
Постановка Леонард Капон . ДКТ 
„Иван Димов“ – Хасково .

Сън, от Магда Борисова . Пос-
тановка Стоян Радев Ге . К ., 
Драматичен театър „Стоян 
Бъчваров“, ТМПЦ-Варна .

Угощението „Вкусно-вкус-
ничко“, от Румен Николов . 
Пос тановка Николай Бояджиев . 
КТ-Търговище .

Жива вода, от Мариета Анге-
лова . Постановка Мариета Анге-
лова . ДТ „Гео Милев“ – Стара 
За гора .

Трите прасенца . Постановка 
Валентин Владимиров . КТ-
Бургас .

Мечти, от Андреа Феди . Пос-
тановка Андреа Феди . Театрална 
трупа, Ливорно, Италия .

Гиньол и полицаят . Адап-
тация и режисура Теодора По-
пова-Лазарова . КТ „Георги 
Митев“ – Ямбол .

Кой си ти, приятелю?, по 
Джим Хелмор и Карън Уол . 
Драматизация и постановка 
Христо Иванов . КТ-Видин .
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Карлсон и дребосъчето, по 
Астрид Линдгрен . Дра ма тиза-
ция и постановка Валентин Вла-
ди миров . КТ-Русе .

Чудните готвачи, авторски 
спектакъл на Диана Цолевска, 
Галин Гинев, Вера Стойкова и 
Стоян Стоянов . КТ-Варна .

Нестинари, от Димитър 
Маринов . Постановка Димитър 
Димитров . Театрално-му зи кален 
център – Разград .

Дискусия на тема: „Теат-
ралното изкуство и образова-
ние, криза и перспективи“.

Вълшебникът от Оз, от Ка-
терина Момева по Лиман Франк 
Баум . Постановка Алек сандър 
Ивановски . Народен теа тър 
„Йордан Хаджи кон стан тинов 
Джинот“, Велес, Ма кедония .

Като човек щастието беше..., 
по приказки на Лев Н . Толстой . 
Авторски спектакъл на Олег 
Лабозин . Малък театър 
„Теорикон“, Москва, Русия .

Драконът, по Евгений 
Шварц . Постановка Бисерка Ко-
левска . КТ-Сливен .

Шоу-кастинг.
Искам да играя, от Иван 

Недялков . Постановка Иван 
Недялков . ДТ-Търговище .

Цяло лято четох, по текстове 
на Джани Родари, Астрид Линд-

грен и Йордан Радичков . Пос-
тановка Елза Лалева . Ро допски 
ДТ „Николай Хайтов“ – Смолян .

Паралелна програма
Рошльо и комините, от Кина 

Къдрева . Постановка Таня 
Евтимова . ДКТ „Васил Друмев“    
– Шумен .

Жури
Проф . д-р Йоана Спасова-

Дикова – председател
Диана Кржаниц Тепавац 

(Сърбия)
Тинка Николова
Награди
Кащанка – за постижение на 

актьорския екип при представя-
не на Чехова творба .

Чудните готвачи – за екипна 
работа при създаване на образи-
те чрез средствата на импрови-
зацията и за стимулиране на въ-
ображението на зрителите .

Трите прасенца – за съвре-
менна интерпретация на класи-
ческа приказка и за комуника-
тивност с публиката .

Сън – за класическо-приказ-
ни визуални решения при ин-
терпретиране на съвременна 
българска драматургия .

Драконът – за ярки и уни-
кални сценографски решения и 
костюмография .

За деветнайсета поредна го-
дина на 14 май град Търговище 
вдигна „Вълшебната завеса“ на 
Международния фестивал на 
спектакли за деца, чието мото 
„Приказна мозайка“, зададено от 
селекционера Богдана Кос тур-
кова, обещаваше магията на дет-
ския театър отново да завладее 
града .

Първият фестивален ден 
стартира със силна програма . 
Изпълнението на „Жар“ театър 
зареди детската публика с поло-
жителни емоции и очакване за 
незабравими театрални прежи-
вявания . След приключението 
на площада всички присъстващи 

се отправиха към салона на теа-
търа под съпровода на химна на 
фестивала (специално написан 
от композитора Андрей 
Дреников), нетърпеливи да ви-
дят представлението „Кащанка“ 
по А . П . Чехов .  Въпреки езико-
вата бариера историята за обик-
новеното, но безкрайно мило-
видно и любвеобилно кученце 
предизвика искрените и точни 
реакции на детската аудитория . 
В „Пинокио“ разказът за малко-
то симпатично и пакостливо 
момченце с растящ нос при вся-
ка лъжа, изненада със съвремен-
ното си звучене и от история с 
познат сюжет се превърна в за-
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