
20:00 ч. -  „Магьосникът и феите на танца" -  атракция с кон и танцувално 
театрална постановка на Пламен Ганов -  ЦПЛР-ОДК Перник.

Церемония по откриване на фестивала. Площад „Кракра".

21:00 ч. — „Огнесъздадения Дионисий" -  ритуална огнена игра с реплики от 

Тракийски златни съкровища -  ТГ „Темп" гр. Враца; Режисьор Георги Врабчев. 

Площад „Кракра".

• 10.06.2021г. /четвъртък/

10:00 ч. -  „Магията на куклите" -  Елфира Синсерус гр. София.

Ателиета за деца с ролеви занимания. ПергОЛО Пред ГУМ.

Времето Уце спре и вълшебство ще покрие пространството. Дървените 
марионетки на Елфира Синсерус ще оживеят пред вас и чрез танц на емоции ще 
ви омагьосат.

11:00 ч. -  Уъркшоп -  Сцена градски парк.

14:00 ч. — „Кучето, което не можеше да лае" - по народна приказка.
ДЮТ„Щурчо"- ЦПРЛ Благоевград; Режисьор Юлия Дживджорска. ЦПЛР-ОДК

Перник -  Голяма хорова зала.



Научи се на добро и научи на добро. Бъди благодарен за приятелството.

15:00 ч. -  „Най-чудното чудо" -  Стефан Цанев, д ю т „мускетарите'-

Перник; Режисьор Ваня Михова. Л ЯШ Н О  KUHO.

Приказка за това, как хората се превръщат в маймуни и как после от 
маймуната произлиза човек.

17:00 ч. -  Иллпровизационно шоу „Кратки Форми" -  импротеатър

гр.София; Режисьор Мадлен Йорданова. ЛЯГПНО KUHO.

Импровизационният театър е театрална форма, в която сюжета, 
персонажите и диалога се измислят на момента, на базата на предложения от 
публиката.

18:30 Ч. -  „Мариам" -  Лука Донинели. ДЮТ „Мускетарите" гр. Перник; 
Режисьор Ваня Михова. ЦПЛР-ОДК Перник Театрален салон.

От първият миг Любовта накара Бог да създаде света и човека по свой образ, един 
човек свободен да избира. Дни по-късно хората го разпънаха на кръста и го 
обругаха.

• 11.06.2021г. /петък/

10:00 ч. -  „Трите прасенца" -  куклен театър - дют „мускетарите" 

гр.Перник; Режисьор Ваня Михова. ПерЗОЛО пред ГУМ.

11:00 ч. -  Уъркшоп -  Сиена градски парк.

14:00 ч. -  „Копче за сън" -  Валери Петров. Арт асоциация „Водолей" гр. София;

Режисьор Симона Попова. ЛЯГПНО KUHO.

Вечната приказка на Валери Петров, представена през погледа на едно малко 
момиченце, което превръща детската си стая в приказен свят с помощта на 
своето копче за сън.



15:00 ч. -  „Госпожа Министершата" -  Бранислав Нушич. тш „мамото" 
гр.София; Режисьор Антон Николов. ЛЯГПНО KUHO.

От обикновеният живот до коренната промяна да станеш министър. Сблъсък 
на светът на висшите ценности със светът на висшата порочност и глупост.

17:00 ч. -  „Римска баня" -  Станислав Стратиев /откъси/, тш „мамото" 
гр.София; Режисьор Антон Николов. ЛЯГПНО KUHO.

След находка при ремонт е открита антична къпалня. Незнайно кой назначава 
спасител на римската баня, закръжават съмнителни типове....

19:00 ч. -  „Денят на прошката" -  мюзикъл. ДВТФ „Таласъмче" гр. София; 

Режисьор Тодор Янкулов; музика -  Димитър Костанцалиев. ДТ „БО ЯН

Дановски".
Историята, която ще ви разкажа, се случила в нощта преди Заговезни. Тогава 

хората по цялата земя пречистват домовете и душите си от зли сили и зли
мисли. Та в този ден едно най-обикновено семейство.....Е то така започва
историята. В нея вечната тема за доброто и злото се представя по различен 
начин.

D*

• 12.06.2021г. /събота/
10:00 ч. - „Страшни смешки, смешни страшки" -  Недялко Йорданов.

ТС „Смехурко" гр. Банкя; Режисьор Цвете Лазарова. ЦПЛР-ОДК Перник Театрален салон.

Веселите приключения на заекът Стоянчо, тръгнал да участва на Балканиада,
открил верни приятели и срещнал страшни врагове, но.....според правилата в
спорта -  битките се водят на спортните площадки. Кои ли ще са 
победителите?

11:30 ч. -  „Златното момиче" -  Кева Апостолова. Студио „Театър и 
традиции“ ЦПЛР- ЦИКО София; Режисьор Магдалена Ангелова. ЦПЛР-ОДК Перник

Театрален салон.



Разказът за доброто и грижата за запазването на българската идентичност 
е поучителна и възпитателна за малкия зрител.

12:30 ч .-У ъ р к ш о п -Сцена градски парк.
14:30 ч. -  „ Не се гаси, туй що не гасне" -  компилация от текстове на български 

автори. ТШ „Ер малък" гр. Благоевград; Режисьор Бранимир Митов. Лятно KUHO.

15:30 ч. -  „Приказки по телефона" -  Джани Родари. мт „Приятели" 
гр.Пазарджик; Режисьор Александър Братоев.

ЦПЛР-ОДК Перник Театрален салон.
Някои от най-забавните приказки и стихчета на Джани Родари, забавно 

разказани под формата на детска игра.

16:00 ч. -  „Снежанка и джуджетата" -  приказка. ТШ „ Ер малък"

гр. Гоце Делчев. Режисьор Бранимир Митов. ЛЯГПНО KUHO.

Приказка за една много красива принцеса, много богат цар, мноооого як принц и 
една най-голяма „гад" на света.

17:00 ч. - „Гара Калкута" -  Ханох Левин. Арт асоциация „Водолей" гр.София;
Режисьор Симона Попова. ЦПЛР-ОДК Перник

Театрален салон.
Фрагментарен разказ за живота в съвременното общество, което се 
изгубва в сивото си ежедневие и изпада постоянно в объркани ситуации.

18:00 ч. -  „Играем Чехов" -  драматизация на разкази, тш  „Ер малък" 

гр.Благоевград; Режисьор Бранимир Митов. ЛятНО KUHO.

Драматизация на емблематични разкази на руския класик: „Унтерофицер 
Пришибеев", „Злосторник", „Хирургия", „Конска".

19:00 ч. -  „Ромео и Жулиета" -  Уилям Шекспир. ТР „Мариан Бачев и Аркадия 

Фюжън Арт" гр. София; Режисьор Венелин Методиев. Д Т  „БОЯН ДОНОвСКЦ“.

„...Двамина млади през стени от злоба 
Обикват се под гибелна звезда...“


