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Селекционер Кремена Бабачева

Програма
Program

18 април

10,00
Тържествено шествие.
11,00 и 12,00
Забрава в горската дъбрава,

от Ирослав Петков. ДКТ–Бургас.
Режисьор Ирослав Петков. Сценог-
рафия и кукли Евгения Лачева. Му-
зика Петко Манчев. Участват Ру-
мяна Кралева, Женя Георгиева, Ге-
орги Минков.

11,00 и 14,30
Цар Шушумига, от Констан-

тин Илиев. ДКТ–Пазарджик. Ре-
жисьор Катя Петрова. Сценогра-
фия, кукли и костюми Рин Ямаму-
ра. Художествен консултант Майя
Петрова. Композитор Румен Тос-
ков-Рупето. Музикално оформление
Светлозар Георгиев. Визуални ефек-
ти Сотир Гелев. Участват Доб-
рин Досев, Захарина Терзиева, Гроз-
дан Даскалов, Тодор Танчев, Диана
Досева, Ирина Андреева, Димитър
Терзиев, Тодор Кайков, Чавдар Бо-
заджиев, Александър Братоев, Весе-
лин Мишев. (Читалище "Съгласие".)

16,00 и 18,00
Сливи за смет, сценарий на

Петър Тодоров. Център за изку-
ства „За Родопите“. Режисьор
Петър Тодоров. Сценография и
кукли Ханна Шварц. Музикално
оформление Десислава Минчева.
Консултант по народни танци
Антоанета Янева. Глас на разказ-
вач Йоан-Асен Тодоров. Участва
Десислава Минчева.

17,00
Откриване на ХVII национален

кукленотеатрален фестивал „Ми-
хаил Лъкатник“.

17,30
Връчване на наградите за драма-

тургия от Националния литера-
турен конкурс за нова българска
пиеса-приказка за куклен театър
„Михаил Лъкатник“ за 2010 и 2011 г.
Премиера на сборника с наградени
пиеси „Приказна фиеста“.

19 април

09,45 и 10,45
Хензел и Гретел, драматизация

от Росица Миновска-Деведжиева,
ОбКТ–Благоевград. Режисьор Роси-
ца Миновска-Деведжиева. Сценогра-

фия Пламен Бонев. Музика Пламен
Мирчев-Мирона. Участват Венета
Паунова, Иван Стоянов. (Читали-
ще „Съгласие“.)

10,45
Великденски хепънинг с цело-

дневна детска градина „Пламъче“.
11,00
Най-важното нещо, ДКТ-Ям-

бол. Автор Веселина Цанкова. Ре-
жисьор Ангел Попов. Сценография,
кукли и костюми Недко Данев.
Музика Стоян Косев и Рафаела Ко-
сева. Участват Жулиета Николае-
ва, Стефка Янчева, Калина Барако-
ва, Николай Бояджиев, Димитър
Димитров.

14,00 и 15,00
Как се лекува лъвски страх,

от Мая Дългъчева и Янко Митев,
ДКТ–Хасково. Режисьор Съби Съ-
бев. Сценография и кукли Емелияна
Тотева. Музика Веселин Койчев.
Участват Силвия Предова, Петър
Митев.

18,00
Михалъ Мишкоедъ, от Сава

Доброплодни, Театър на комедия-
та – Тополовград. Режисьор Вълчо
Янев. Сценография и костюми
Недко Данев. Музика Румен Ива-
нов. Участват Илко Карайчев,
Петко Браянов, Дани Браянова,
Таня Стамова, Трифон Ламбов,
Константин Янчев, Стамо Ста-
мов, Христина Петрова, Михо
Желев, Петко Ятакчиев, Василена
Събева. (Извън конкурса.)

20 април

10,00 и 11,30
Бедният крал, от Теодора

Попова, ДКТ–Търговище. Режись-
ор Теодора Попова. Сценография
Наталия Гочева. Музика Гергана
Василева. Участват Христо Зла-
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танов, Русан Стаменов, Ивелина
Паскалева, Миглена Грозева, Дени-
ца Славева.

15,00
Дискусия на тема „Приказката

днес“.
16,30
Премиера на сборника „Звън,

звън. Десет приказни пиеси“ от Ру-
мен Николов.

18,00
Покаяние, авторски спектакъл

на Велимир Велев, НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“. Участват аб-
солвенти от класа на проф. Дора
Рускова: Ваня Камянска, Екатерина
Василева, Иван Кордов, Камен Ма-
рин, Сандра Петрова, Сияна Кова-
чева, Стефания Георгиева, Теодора
Пеева, Христо Таков, Янко Стоя-
нов. (Извън конкурса.)

21 април

09,45 и 11,00
От къде дойдоха бебетата,

от Теодора Попова, ДКТ-Русе. Ре-
жисьор Тодор Вълов. Сценография
Стефка Кювлиева. Музика Елена
Методиева. Участват Теменуга Ха-
раланова, Петя Венелинова, Тодор
Сараджалиев, Калоян Стоянов,
Силвия Михайлова.

15,00 и 16,00
Принцесата и граховото зър-

но, драматизация на Тодор Вълов
и Христина Арсенова по Андер-
сен, ДКТ–Сливен. Режисьор Хрис-
тина Арсенова. Сценография, кук-
ли и костюми Свила Величкова.
Музика Петко Манчев. Участват
Неделина Роселинова, Наталия-
Драгин, Мария Райчева, Атанас
Махнев.

18,30
Връчване на наградите и закри-

ване на фестивала.

Жури за драматургия
Playwrighting Jury

Богдана Костуркова (театра-
лен критик)

Ина Божидарова (театрален
критик, драматург)

Катя Петрова (режисьор)

Награди
Awards

За оригинална детска пиеса – на
„Фън и небесният дракон“ от Пе-
тя Миладинова.

За драматизация – на „Пепеляш-
ка“ от Елза Лалева.

За текст за образователен театър
– на „Цветни вълшебства“ от Ру-
мен Николов.

Наградата на името на Стефан
Чирпанлиев – на „Фук“ от Стоян
Вълев.

Жури
Jury

Проф. Николина Георгиева –
председател (режисьор, педагог)

Проф. Дора Рускова (режи-
сьор, педагог)

Никола Вандов (театрален
критик)

Нина Монова (театрален кри-
тик, завеждащ литературния от-
дел на ДАЦКТ „С. Образцов“,
Москва, Русия)

Румен Николов (драматург)

Бедният крал

The Poor King

Награди
Awards

Голямата награда „Играещият чо-
век“ за най-добър спектакъл - на „Цар
Шушумига“, ДКТ–Пазарджик.

За режисура – на Теодора Попо-
ва за „Бедният крал“, ДКТ–Търго-
вище.

За сценография – на Ханна
Шварц за „Сливи за смет“, Център
за изкуства „За Родопите“, и на
Свила Величкова за „Принцесата и
граховото зърно“, ДКТ–Сливен.

За оригинална музика – на Весе-
лин Койчев за „Как се лекува лъв-
ски страх“, ДКТ–Хасково.

За актьорско майсторство (за
женска роля) – на Десислава Минче-
ва в „Сливи за смет“, Център за
изкуства „За Родопите“.

За многогодишните усилия по съз-
даване, утвърждаване и популяризира-
не на българска драматургия за куклен
театър – на Държавен куклен те-
атър „Георги Митев“, Ямбол.

Бяха присъдени и следните наг-
ради:

Награда на Съюза на артистите в
България – на Стефка Янчева за
ролята на Часовника в „Най-важ-
ното нещо“, ДКТ–Ямбол.

Награда на детското жури – на
„Как се лекува лъвски страх“,
ДКТ–Хасково.

Награда на телевизия „Супер-
вижън“ – на Стоян Косев и Рафа-
ела Косева за музиката към „Най-
важното нещо“, ДКТ–Ямбол.

Героичното начало
на фестивала

The heroic begining
of the festival
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Награда на името на Петър Мар-
ков - на Стефка Янчева, ДКТ–Ям-
бол.

Награди на името на Георги Ми-
тев – на Стефка Янчева за ак-
тьорски принос в развитието на
кукленото изкуство, ДКТ–Ямбол;
на Недко Данев за сценографията
на „Най-важното нещо“, ДКТ–Ям-
бол; на Катя Петрова – за режису-
рата на „Цар Шушумига“, ДКТ–Па-
зарджик.

Най-важното нещо

The Most Important
Thing

Нестихващите опити за реформиране на театъра
и тяхната разнопосочност доказват колко жилаво е
театралното братство. То продължава да работи с
„възрожденски плам“. Има добри спектакли, има те-
атрални събития, има публика и... има фестивали.
Сред големите международни във Варна, Пловдив и
Стара Загора е сгушен единственият национален кук-
лен фестивал. И обвиненията, че у нас има много фес-
тивали, отпадат в празничната театрална атмосфе-
ра, когато трупите се срещат и съизмерват на сцена-
та, когато приятелски общуват (с чаша в ръка, поня-
кога и до зори). Всеки фестивал е различен, всяко изда-
ние на фестивала е различно, но в него се оглежда ре-
алното състояние на театъра, на драматургията, на
режисурата.

В това издание на Националния кукленотеатрален
фестивал „Михаил Лъкатник“ по различни причини –
гастроли зад граница и други ангажименти в този пе-
риод, не участват част от големите куклени теат-
ри. В селекцията преобладават държавните куклени
театри, с изключение на една частна трупа – Център
за изкуства „За Родопите“ и Общинския куклен те-
атър в Благоевград. Искам да обърна внимание на фак-
та, че във фестивала сред държавните театри,
участват два драматично-куклени – нещо, което не
се случва често във фестивалните афиши. А във вече
известния на театралите спектакъл на Драматично-
кукления театър „Константин Величков“ в Пазард-
жик „Цар Шушумига“ на сцената се надиграват кукле-
ни и драматични актьори.

И десетте фестивални заглавия са различни като
театрален език, но обединяващото е режисьорската
отговорност към текста. Никак не е маловажно, че
оригиналният авторски текст вече не е бяла лясто-
вица, а половината от заглавията са на съвременни
български автори. Сценичните адаптации на класичес-
ки приказки и в петте заглавия от афиша излизат от
познатата в годините рамка на буквалното превръ-
щане на прозаичния текст в диалог, гарниран с пес-
ничка на всеки от героите – „Аз съм...“ Адаптирани-
те за сцена текстове носят почерка, театралната ес-
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тетика на всеки един от режисьорите и в този
смисъл те доказват правото си на авторски театър.
И въпреки всичко българският куклен театър все още
чака своите Валери Петров, Рада Москова, Борис Ап-
рилов... Малкият зрител, пленен от ярката театрал-
ност на сцената, обича приказката, интересно му е в
залата, дори и когато знае щастливия край. И все пак
– в конкуренцията на голямата филмова анимация и
детето чака на сцената „екшъна“ на любимите си
Маккуин, Ледена епоха, Спайдермен...

Това издание на фестивала има и още едно голямо
качество – и десетте спектакъла показват силни
актьорски трупи и едно великолепно младо поколе-
ние, което доскоро болезнено липсваше на някои от
участващите трупи.

Искрено се надявам, че публиката ще аплодира, а
журито ще бъде приятно затруднено да отличи най-
добрите от десетте добри фестивални представле-
ния.

На добър час!
Из Бюлетин № 1 на фестивала

Общуването – 
чарът 
на фестивала:
Румен Николов,
проф. Дора Рускова
и Елена Дойчева

Communicating -
the festival’s charm:
Rumen Nikolov,
Dora Ruskova and
Elena Doicheva


