
24 април - понеделник

„палеЧка”.......................................................10.30 ч.
Куклен театър “Г. Митев” – Ямбол
по Ханс Кристиян Андерсен
драматизация	 	 Рада	Москова
режисьор	 	 	 Бисерка	Колевска
сценография	и	кукли	 	 Свила	Величкова
музикално	оформление	 Николай	Захариев

КТ Ямбол 
за конкурса

„МалкаТа БаБа ЯГа” .....................................14.00 ч.
Куклен театър - Търговище
от Отфрид Пройслер 
драматизация		 	 Емилия	Маленова
режисьор		 	 	 Моника	Угренова
сценограф			 	 Наталия	Гочева
музика		 	 	 Ценко	Минкин

КТ Ямбол 

„МалкаТа БаБа ЯГа” ................................... 15. 30 ч.
Куклен театър - Търговище

КТ Ямбол 
за	конкурса

ТЪрЖеСТВено ШеСТВие .................................16.30 ч.

оТкриВане на наЦионалниЯ кУклено - ТеаТрален 
ФеСТиВал “МиХаил лЪкаТник” ................. 17.30 ч. 

КТ Ямбол

ВрЪЧВане наГрадиТе оТ лиТераТУрниЯ конкУрС 
За драМаТУрГиЯ и преМиера на СБорника За 
наГрадениТе пиеСи “прикаЗна ФиеСТа”............18.00 ч.

КТ Ямбол

60 Години кУклен ТеаТЪр 
„ГеорГи МиТеВ” - ЯМБол .............................19.00 ч. 

КТ Ямбол

 25 април - ВТорник

„МоМЧе и ВЯТЪр” ............................................9.45 ч.
Столичен куклен театър
по българска народна приказка
драматизация	 Петър	Пашов.
режисьор		 	 Петър	Пашов
сценография	 Енчо	Аврамов
композитор	 Петко	Манчев

КТ Ямбол

„ХенЗел и ГреТел“ ........................................10.00 ч. 
Драматично - куклен театър „К. Величков” – Пазарджик
по Братя Грим
режисьор	 	 Владислава	Джамбазова
сценография	и	кукли		 Ива	Гикова	и	Ивайло	Николов
музика		 	 Владимир	Джамбазов

НЧ “Съгласие - 1862”
за конкурса

„МоМЧе и ВЯТЪр” ........................................ 11.00 ч.
Столичен куклен театър

КТ Ямбол
за конкурса

„ХенЗел и ГреТел“ ....................................... 11.30 ч.
Драматично - куклен театър „К. Величков” – Пазарджик

НЧ “Съгласие - 1862”

„конЦерТ на кУклиТе” ................................ 11.00 ч.
Уличен куклен  театър „Мале, мале”
автори	 	 Коле	Китанов	и	Красимир	Кирчев
режисьор	 	 Петромил	Денев
музикално	офромление	Петромил	Денев,	Красимир	Кирчев

Безистен Ямбол

„ТанЦУВаЩи кУкли” ................................... 11.00 ч.
Уличен куклен  театър „Саян”
автор		 	 Янко	Гъделев
кукли			 	 Данчо	Янаров
музикално	оформление	Янко	Гъделев

Пред Община Ямбол

общо събрание на акТ - УниМа - 
България .........................................................12.00 ч.

Конферентна зала
Община “Тунджа”

„по ЗапоВед на ЩУкаТа” .............................14.30 ч.
Куклен театър „Георги Митев”- Ямбол
драматизация	 Теодора	Попова	-	Лазарова
режисьор	 		 Теодора	Попова	-	Лазарова	
сценография	 Диана	Узунова	-	Тодорова
музика	 	 Гергана	Василева

КТ Ямбол
за конкурса

СпоМен За ЮлиЯ оГнЯноВа - 
„ЗаБраВеТе ТоВа иМе” .................................16.00 ч. 

документален филм
КТ Ямбол

„пеТрУШка” ....................................................17.00 ч.
Куклен театър – Москва, Русия
режисьор	 	 Анатолий	Архипов

Безистен
„ТанЦУВаЩи кУкли” ................................... 17.00 ч.
Уличен куклен  театър „Саян”

Градски парк Ямбол 
Детска площадка

„приклЮЧение В делФинариУМа”  ..............................17.00 ч.
Уличен куклен  театър „Мале, мале”
автори	 	 Красимир	Кирчев,	Коле	Китанов
режисьор		 	 Коле	Китанов
музика	 	 Красимир	Кирчев

Пред Община Ямбол

„докоСВане”.................................................. 18.00 ч.
Куклен театър – Сливен
спектакъл за възрастни
режисьор	и	
сценичен	вариант		 Габриела	Хаджикостова
декор	и	костюми	 Габриела	Хаджикостова

НЧ “Съгласие 1862”

26 април - СрЯда

„оГниВоТо” ...................................................... 9.45 ч.
Куклен театър – Сливен 
По Х. Кр. Андерсен
драматизация		 Юрий	Дачев
постановка		 Бисерка	Колевска
сценография	и	кукли		 Свила	Величкова
музика		 	 Петър	Цанков

КТ Ямбол

„неоБикноВенаТа принЦеСа” ......................10.00 ч.
Драматично - куклен театър – Хасково
по Криста Бендова
режисьор		 	 Ева	Кьосовска
сценография	и	кукли	 Крум	Крумов
музика	 	 Пламен	Мирчев	-	Мирона

Тополовград

„рУМеТо и СТариЯТ лЪВ”............................. 10.30 ч.
Театър на мечтите – Люлебургаз, Турция
автор	 	 Иван	Остриков	
режисьор	 	 Ангел	Попов
сценография	и	кукли	 Томиана	Томова
музика	 	 Стоян	Косев

НЧ “Съгласие 1862”

„оГниВоТо” .................................................... 11.00 ч.
Куклен театър – Сливен 

КТ Ямбол
за конкурса

„ТанЦУВаЩи кУкли” ................................... 11.00 ч.
Уличен куклен  театър „Саян”

Безистен

„приклЮЧение В делФинариУМа” ..............................11.00 ч.
Уличен куклен  театър „Мале, мале”

ул “Търговска” 
х-л Кабиле

„пеТрУШка” .................................................. 11.30 ч.
Куклен театър – Москва, Русия

Пред Община Ямбол

наУЧна конФеренЦиЯ ................................. 11.30 ч.
на тема “прикаЗкаТа В кУклениЯ ТеаТЪр”

Етнографски музей

„неоБикноВенаТа принЦеСа” .................... 14.00 ч.
Драматично - куклен театър – Хасково

КТ Ямбол
за конкурса

„канБак Шал” .............................................. 17.00 ч.
Куклен театър – град Астана, Казакстан
режисьор	 	 Айжан	Салаева
хореография		 Ю.	Амирова

КТ Ямбол

„конЦерТ на кУклиТе” ................................ 17.00 ч.
Уличен куклен  театър „Мале, мале”

Градски парк Ямбол
детска площадка

„ТанЦУВаЩи кУкли” ................................... 17.00 ч.
Уличен куклен  театър „Саян”

Регионална библиотека 
“Г. С. Раковски”

27 април - ЧеТВЪрТЪк

„принЦеСа БУМ ТрЯС” ................................... 9.45 ч.
Куклен театър – Бургас
от	Здрава	Каменова
режисьор	 	 Ивет	Лазарова
сценограф	 	 Наталия	Гочева
музика		 	 Михаил	Шишков

КТ Ямбол

„клоУнЪТ и неГоВиТе деЦа” .......................10.00 ч.
Театър „Ателие 313” – София
сценарий		 	 Петър	Пашов	и	Жени	Пашова.	
режисура	 	 Петър	Пашов	и	Жени	Пашова
сценография	Димитър	Димитров	и	Петя	Димитрова

НЧ “Съгласие 1862”
за конкурса

„принЦеСа БУМ ТрЯС” ................................. 11.00 ч.
Куклен театър – Бургас

КТ Ямбол
за конкурса

„приклЮЧение В делФинариУМа” ..............................11.00 ч.
Уличен куклен  театър „Мале, мале”

Регионална библиотека 
“Г. С. Раковски”

„ТанЦУВаЩи кУкли” ................................... 11.00 ч.
Уличен куклен  театър „Саян”

Пред Община Ямбол

„клоУнЪТ и неГоВиТе деЦа” ...................... 11.30 ч.
Театър „Ателие 313” – София

НЧ “Съгласие 1862”

„ГроЗноТо паТе”............................................ 14.30 ч.
Куклен театър „Учанелллер” – Люлебургаз, Турция
режисьор	 	 Теодора	Попова	–	Лазарова
сценография		 Диана	Узунова	-	Тодорова
музика		 	 Гергана	Василева

КТ Ямбол

„пеТрУШка” ....................................................17.00 ч.
Куклен театър – Москва, Русия

КТ Ямбол

„конЦерТ на кУклиТе”................................. 17.00 ч.
Уличен куклен  театър „Мале, мале”

Пред Община Ямбол

„ТанЦУВаЩи кУкли”.................................... 17.00 ч.
Уличен куклен  театър „Саян”

Градски парк
детска площадка

„доБриЯТ докТор” ....................................... 18.00 ч.
Театър на комедията „Велко Кънев” – Тополовград
по Нийл Саймън
режисьор		 	 Вълчо	Янев
сценография		 Александрина	Игнатова
музикално	оформление	Димитър	Тодоров

НЧ “Съгласие 1862”

28 април - пеТЪк

„ЧерВенаТа ШапЧиЦа” .................................. 9.45 ч.
Театър 199 „Валентин Стойчев
по Шарл Перо, от Мила Коларова.
режисьор		 	 Румен	Гаванозов
сценография		 Станислава	Кръстева,	Димитър		
	 	 Димитров,		Владимир	Василев.
музика		 	 Владо	Ковачев.

КТ Ямбол

„ЧерВенаТа ШапЧиЦа” ................................ 11.00 ч.
Театър 199 „Валентин Стойчев

КТ Ямбол
за конкурса

„конЦерТ на кУклиТе”................................. 11.00 ч.
Уличен куклен  театър „Мале, мале”

Пред Община Ямбол

„ТанЦУВаЩи кУкли”.................................... 11.00 ч.
Уличен куклен  театър „Саян”

ул. “Търговска”
х-л “Кабиле”

„УМниЯТ, ХраБЪр ШиВаЧ” .......................... 14.00 ч.
Драматично - куклен театър – Враца
по мотиви от приказки на братя Грим
драматизация		 Светлозар	Гагов
режисьор	 	 Светлозар	Гагов
сценография	и	кукли	 Деляна	Първанова
музикално	оформление		Светлозар	Гагов

КТ Ямбол

„УМниЯТ, ХраБЪр ШиВаЧ” ............................15.30 ч.
Драматично - куклен театър – Враца

КТ Ямбол
за конкурса

„ТанЦУВаЩи кУкли”.................................... 17.00 ч.
Уличен куклен  театър „Саян”

пред Безистена

„приклЮЧение В делФинариУМа”........... 17.00 ч.
Уличен куклен  театър „Мале, мале”

Градски парк
детска площадка

ВрЪЧВане на наГрадиТе 
и ЗакриВане на ФеСТиВала........................18. 30 ч.

КТ Ямбол




