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Фотографи  
на снимките в Спектаклография 2018 г.:

Участия на театъра и награди
– Февруари 2018, ХІV зимен фестивал на изкуствата „Сцена, 
палитра, слово“ в Пловдив, с Жабчо и Гиньол и полицаят, 
където Теодора Попова-Лазарова получава награда за режи-
сура за „Гиньол и полицаят“ .
18.4.2018, V международен фестивал на изкуствата „Магията 
на вятъра“ в Сливен с Гиньол и полицаят.
1418.5.2018, ХІХ международен фестивал на спектакли 
за деца „Вълшебната завеса“ в Търговище с Гиньол и 
полицаят.
6 .9 .2018, XXIII международен кукленотеатрален фестивал 
„Двама са малко – трима са много“ в Пловдив с Гиньол и 
полицаят.

Номинации в областта на кукления театър бяха:

В категория „Постижение в кукленото изкуство” има-

ше три номинации (излъчени от Гилдията на творците в 

кукленото изкуство):

– Актьорският екип на „Авеню Q“, СКТ;

– Владо Ковачев за музиката в спектакъла „Парченцето“, КТ-

Бургас;

– Делян Кьосев за Кмета в „Драконът“, КТ-Сливен .

Наградата се връчва на Актьорския екип на „Авеню 

Q“, СКТ.

В категория „Куклен спектакъл“ имаше две номина-

ции (излъчени от Гилдията на творците в кукленото изку-

ство):

– „Парченцето“, по мотиви на Шел Силвърстийн, режисьор 

Веселин Бойдев, КТ-Бургас;

– „Светулки“, от Андрей Филипов, режисьор Катя Петрова, 

Театър 199 „Валентин Стойчев“ .

Наградата се връчва на спектакъла „Парченцето“, КТ-

Бургас.

На същата церемония, проведена, естествено, на 27 март 

2018 – Световен ден на театъра, бяха връчени и следните 

награди на кукленици:

Проф. Васил Рокоманов получи наградата в категория 

„Критически текст” (присъждана от Гилдията на театроведи-

те, критиците и драматурзите) за книгата си „История на 

сценографията“, НХА, С ., 2017, 344 с .

Леонард Капон получи наградата за цялостен принос 

към кукленото творчество, присъдена му от АКТ-УНИМА, 

България .

Държавен куклен театър – Сливен получи отличие от 

Министерство на културата за постигнати високи резултати 

в областта на театралния мениджмънт и творческа дейност . 

Министър Боил Банов връчи грамотата на Ефимия Павлова, 

директор на КТ-Сливен .

На всички, които трепетно са чакали този ден, и на онези, 

които получиха заслужените си награди – честито!

На Общо отчетно-изборно събрание на 
АКТ-УНИМА, България, състояло се на 
6 .9 .2018 в Пловдив бе избран нов Управителен 
съвет на Асоциацията в състав:

Виктор Бойчев – председател на УС
Дарин Петков
Иван Райков
Галина Савова
Михаил Байков

Димитър Димитров – директор на ДКТ „Васил 
Друмев“ – Шумен

Григор Антонов – директор на ДКТ „Константин 
Величков“ – Пазарджик

Русан Стаменов – директор на КТ – Търговище
Марина Кунгелова – директор на ОбКТ–

Благоевград 

Агнеш Вессели, Александър Стоянов,  
Георги Ангелов, Георги Пасев, Гергана Дамянова, 
Гергана Стаматова, Делян Тодоров, Ивайло Сакелариев, 
Иван Аладжов, Иван Дончев, Йордан Танев,  
Калина Борисова, Рад Димитров, Славян Костов, 
Стоян Катинов, Теодора Тодорова, Тони Перец, 
Яна Лозева
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Управителен съвет  
на АКТ-УНИМА, 
България

Нови директори на 
куклени и драматично-
куклени театри

N.B. През 2018 г . в ДКТ-Враца няма реализирани кук-
лени премиери .


