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На 27 март 2007 г. – Международен ден на театъ-
ра, министърът на културата проф. Стефан Данаилов
обяви годишните награди за най-високи постижения в
създаването и разпространението на театрално из-
куство. Наградите получават Народния театър “Иван
Вазов” и Държавен куклен театър–Стара Загора.

На 27 март 2007 г. на церемонията по връчване на
наградите “Икар” беше връчена първата Награда на
АКТ –УНИМА, България. Наградата за постижения в
областта на кукленотеатралното изкуство получи
Мариета Голомехова за сценографията на “Пинокио
забранено за деца” от Ина Божидарова (режисьор Ве-
селка Кунчева) в Столичния куклен театър.

На 28 май 2007 г. в кино “Ларго” се състоя премие-
рата на документалния филм на Българската нацио-
нална телевизия “Приказка без край. 60 години Столи-
чен куклен театър” (сценаристи Катя Петрова и Ди-
митър Стоянович, режисьор Катя Петрова, оператор
Николай Лазаров, художник Ханна Шварц, музикално
оформление Мариана Вълканова, монтаж Юлиан Мин-
ков и Нина Алтъпармакова).

На 14 август 2007 г. в брой 66 на “Държавен вест-
ник” е публикуван Указ № 237 на президента на репуб-
ликата, издаден на 1 август 2007 г., за преименуване-
то на Куклен театър – гр. Ямбол, в Куклен театър “Ге-
орги Митев – Жоро”.

Малък куклен театър “Слон” участва в Първия
международен куклен фестивал в Ипър, Белгия, октом-
ври 2007 г., със спектакъла “Омагьосаният файтон” по
поемата К. И. Галчински (режисьор Мирослав Цвета-
нов).

Куклен театър “Весел”–Велико Търново участва
в ХI световен фестивал на кукленото изкуство в Пра-
га, Чехия, септември 2007 г., където получава Голяма-
та награда за най-оригинален спектакъл и е номини-
ран в категориите за най-добър актьор, най-добра
актриса и най-добър режисьор.

Факти Куклен театър “Весел”–Велико Търново участва
в Международния фестивал на куклените театри в
Байс, Испания, 20–21.10.2007 г., със спектакъла “Храб-
рият оловен войник” по Ханс Кристиян Андерсен.

В навечерието на Деня на народните будители – 
1 ноември 2007 г., президентът Георги Първанов наг-
ради проф. Николина Георгиева с орден “Св. св. Кирил и
Методий”–огърлие за особено значимите є заслуги за
развитието на културата, изкуството и науката.

На 11 ноември 2007 г. в залата на театър “Ате-
лие 313” се състоя втората премиера на “Театър А” –
“Към мечтите – приказка от цветната леха” от Ми-
рослав Стоилов и Мая Младенова (постановка Мирос-
лав Стоилов, сценография Христина Стоилова, участ-
ват Мая Младенова и Ива Калафатова).

На 16 декември 2007 г. актрисата от Столичния
куклен театър Димитричка Цонева отпразнува 80-ия
си рожден ден. Тържеството беше в салона на бул.
“Янко Сакъзов”, след премиерата на спектакъла “По-
мощникът на Дядо Коледа”.

Най-играният спектакъл на Столичния куклен те-
атър през 2007 г. е “Любопитното слонче” от Тодор
Вълов (режисьор Тодор Вълов) – 40 пъти. Афишът на
театъра през 2007 г. включва 26 спектакъла, изигра-
ни са 394 представления пред 53 703 зрители.

Най-играният спектакъл на ДКТ–Варна през 2007
г. е “Златната рибка” по Александър С. Пушкин – 35 пъ-
ти. Афишът на театъра през 2007 г. включва 25 заг-
лавия, изиграни са 271 представления (средно по 27 на
месец) пред 23 107 зрители.

Комисия в състав Богдана Костуркова, Розалия
Радичкова и Светла Бенева номинира за наградата
на Съюза на артистите в България “Икар 2008” в
раздел “За куклено изкуство” следните спектакли:
“Студено” – авторски спектакъл на Мила Коларова,
режисьор Ивелина Стоянова, Театър “Никой”; “Лаза-
рица” от Йордан Радичков, режисьор Яна Цанкова,
ДКТ–Видин; “Ян Бибиян” по Елин Пелин, режисьор То-
дор Вълов, ДКТ–Бургас.
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