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На 21 март 2018 – Световният 
ден на кукления театър – на спе-
циална церемония в СКТ АКТ-
УНИМА, България и Съюзът на 
артистите в България за девети 
път връчиха наградата „Сивина“ 
за млад актьор-куклар . Наградата 
е учредена от режисьорската ко-
легия към АКТ-УНИМА, Бъл-
гария .

Тази година номинирани бяха 
10 души, нещо безпрецедентно за 
тази награда:

1 . Актьорският дует Теодора 
Рашед и Пламен Кънев за ролите 
на Маша и Мечокът в едноимен-
ната постановка на режисьорите 
Мая Димитрова и Димитър Ди-
мит ров в КТ-Видин;

2 . Виктор Кападжиев за роля-
та на Разказвач в постановката на 
екип на BORVELS „Приказните 

разказвачи“ в Общински куклен 
театър–Благоевград;

3 . Георги Янев за ролите на 
Набръчкания човек и Калкана в 
постановката на режисьора 
Петромил Денев „Пук!“ в КТ-Сли-
вен;

4 . Даниела Тенева за ролята на 
Дарена в едноименната постанов-
ка на режисьора Ева Кьосовска в 
КТ-Пловдив;

5 . Даниел Русев за ролята му в 
постановката на режисьора Пе-
тър Пашов-младши „Спомням 
си“ в Театър „Ателие 313“;

6 . Елена Замяркова за ролята 
на Дороти в постановката на ре-
жисьора Бисерка Колевска „Ма-
гьосникът от Оз“ в ДКТ „Кон-
стантин Величков“-Пазарджик;

7 . Любомир Генчев за ролята 
на Дребосъчето в постановката 

на режисьора Тодор Вълов 
„Карлсон“ в СКТ;

8 . Мария Джойкева за ролята 
на Елза в постановката на режи-
сьора Бисерка Колевска „Дра-
конът“ и ролята на Лили, с асис-
тенти Никол Николова и Стела 
Стоянова, в постановката на ре-
жисьора Петромил Денев „Пук!“ 
в КТ-Сливен;

9 . Мариан Рангелов за ролите на 
Босе и Филе в постановката на ре-
жисьора Тодор Вълов „Карлсон“ в 
СКТ .

В това не леко състезание наг-
радата получи Любомир Генчев. 
Но сителят на „Сивина 2018“ е от 
Варна . Завършил е НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов“ в класа на проф . 
Боньо Лунгов . Актьор в СКТ .

На всички номинирани и особе-
но на Любомир Генчев – честито!

Любомир Генчев е носителят  
на наградата „Сивина“ за 2018
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