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sЪdЪrЖanie 

 „Палечка“/ КТ „Г.Митев“ – Ямбол 

 „Малката Баба Яга“ / КТ – Търговище 

 Тържествено шествие 

 Откриване на фестивала 

 Връчване на наградите от литературния конкурс за драматургия и 

премиера на сборника с наградените пиеси „Приказна фиеста“ 
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„PaleЧka“ 

Куклен театър – Ямбол

по Ханс Кристиян Андерсен

Драматизация – Рада Москова 

Режисьор – Бисерка Колевска 

Сценография и кукли – Свила Величкова 

Музикално оформление – Николай Захариев 

Участват – Цветелина Николова, Ангелина Русева, 

Никол Султанова, Златко Василев, Тихомир Трифонов 

 

„Палечка“ е една от класиките в световната литература. Драматизацията на Андерсеновата 

приказка е предизвикателство, но за децата е истинско удоволствие, щом историята оживее пред 

тях на сцената. Драматизацията на Рада Москова поставя акцент на конкретни моменти от творба, 

като това до известна степен променя някои от смисловите послания на приказката. Палечка е 

момиче, което живее в свят на различни и дори чудовищни като визия същества, които се стремят 

да я притежават. Нейната цел е да достигне до земята на елфите, от които и самата тя е част; тоест 

да намери подобните на себе си. В свое изказване режисьорката Бисерка Колевска споделя, че в 

Андерсеновия свят детето е център и че в този прагматичен свят, който обитаваме в момента, до 

ангелски чистата душа на Палечка изпъкват негативите на обществото. Само загатнах визията, но е 

важно да се отбележи, че сценографията и куклите на Свила Величкова както с цветове и форми, 

така и с промените на пространството, допринасят за кино ефект – близки и далечни планове. Не 

само обиграването на костюмите от актьорите е впечатляващо – все пак става дума за обемни 

костюми, но и актьорското превъплъщение на Цветелина 

Николова (Палечка), която с невероятна енергия и 

достоверност успява да оживи търсения в представлението 

образ на Палечка. В крайна сметка това е представление, 

което с актуалността на въпросите, които задава, и 

изключителната енергия на младите артисти зарежда  

публиката, независимо от възрастта. 

Светломира Стоянова 
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“Мalkata Бaba Яga” 

Куклен театър – Търговище 

(В конкурсната програма) 

 

от Отфрид Пройслер

Драматизация – Емилия Маленова 

Режисьор – Моника Угренова 

Сценография– Наталия Гочева 

Музика – Ценко Минкин 

Участват – Милен Алексиев, Димитър 

Караиванов, Борислав Терзийски

 

 

Какво прави една вещица когато я болят краката? Този и още много въпроси успяха да разрешат 

артистите от Куклен театър Търговище.  Трима приятели – Милен Алексиев, Димитър Караиванов и 

Борислав Терзийски, попадат в гората, през нощта и сякаш случайно ни разказват поучителна 

история.  

Добра ли е вещицата, която върши добрини? Може ли знанието за черна магия, което начинаещата 

Баба Яга прилежно усвоява, да бъде впрегнато в помощ на потиснатите. Отговорът, който иска да 

ни внуши режисьорката Моника Угренова, очевидно е „да“.  

Чрез впечатляващи светлинни ефекти и 

изобретателна сценография Наталия Гочева 

успява да убеди публиката, че сцената е 

затънтена гора, през нощта; зима; пролет и 

т.н. Многообразието от системи кукли, с 

които актьорите си служат превръщат 

представлението в атрактивен спектакъл, 

който докосна детската публика. 

Любомир Парушев
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T ъ r ж e s t v e n o [esТvie 
С множество балони и оркестър начело на голяма група граждани и гости на Ямбол, започна 

шествието от центъра на града към Кукления театър. С всякакви шарени костюми на животни и 

приказни герои децата се движеха, придружавани от учителки и роднини в този слънчев ден.  

 
 

 

 

Otkrivane na festivala 
20-тото юбилейно издание на фестивала започна на улицата пред театъра с много музика и  

настроение. Откриващото слово бе изречено от директорката на Куклен театър „Георги Митев“ 

Ямбол – Елена Дойчева. Последваха поздравителни думи от кмета на община Ямбол – Георги 

Славов, който пожела на театъра „След още 60 и много пъти по 60 години да съществува и кукленият 

фестивал „Михаил Лъкатник“ да бъде водещ в български, европейски и световен план“. Г-н 

Мерджанов също пожела на добър час на фестивала– патрон на фестивала.  

На добър час желаем и ние на фестивала и на куклен театър „Георги Митев“! 

Светломира Стоянова 
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VrЪЧvane na nagradite ot 

literaturniЯ konkurs za 

dramaturgiЯ I premiera na 
sbornika s nagradenite piesi 

“prikazna fiesta” 

 

Жури: Ина Божидарова, Богдана Костуркова и Катя Петрова 

Награди за: 

 ОРИГИНАЛНА ДЕТСКА ПИЕСА: „Приключенията на Жиночка“- Георги Геров 

 ДРАМАТИЗАЦИЯ: „Приключенията на Палечка“ – Мария Николова 

 ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР: НЕ СЕ ВРЪЧВА 

 СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „СТЕФАН ЧИРПАНЛИЕВ“: „Дъщерята на Слънцето и Луната“ – Яна 

Добрева 

 

                                                                                                                                                                                    

Светломира Стоянова 
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Razgovor s ina boЖidarova 

Какъв беше критерият за оценка на текстовете, които бяха предложени на конкурса? 

Когато прочетеш един текст, той трябва да прозвучи интересно; драматургично, да търсиш 

въображение; отношение към детето. Ето защо наградихме Г. Геров. Той не е от традиционните 

участници и има по-различен поглед, който би могъл да се обогати при евентуалната среща с 

режисьор.  

Какви тенденции в тазгодишните текстове ? 

Лично аз не намирам, а и не търся. Не мога да откроя. Трябва просто да има някаква хубава 

приказка, разказана на езика на детето днес, а не вчера. За нас е важно да има някаква нравственост 

– все пак трябва да се конституира Доброто. Трябва да има въображение, да научиш публиката на 

нещо добро.  

  

 

Razgovor s georgi gerov 

Всъщност текстът, с който участвах, не е 

писан конкретно за конкурс, а по друг 

повод. Тогава трябваше да разкажа една 

приказка – да импровизирам. В 

последствие обаче аз развих този текст. 

Миналата есен го погледнах в 

компютъра си и реших, че не може вечно 

да стои затворен. Трябва да му дам шанс. 

Да дам възможността на героите си да 

срещнат по-широка публика. Надявах се 

те да проговорят и да станат любими и на 

други хора. След като разбрах за 

конкурса в Ямбол и прочетох допълнително за него, разбрах, че е сериозен конкурс с традиции и 

участвах. Беше голяма изненада когато разбрах, че печеля наградата за оригинален текст.  

 

Любомир Парушев 
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60 години 
„Kt georgi mitev“ 

 

През 2017 г. освен двадесетата годишнина на фестивала „Михаил Лъкатник“ Ямболският куклен 

театър „Георги Митев“ чества и своята шестдесета годишнина. Непосредствено след официалното 

откриване на фестивала трупата отпразнува празника си там, където най-много ѝ подобава – на 

собствената си сцена. Светлинното шоу, което на своя финал изобрази „60 години“ чрез едва две 

бясно въртящи се неонови пръчки, отстъпи мястото си на направения по повода кратък филм. За 

двадесетина минути по същата сцена се протъркаляха отново шестте десетилетия с техните 

спектакли и хората зад тях. „Котаракът в чизми“, „Гиньол“, „Цветове“. Проф. Атанас Илков, проф. 

Славчо Маленов, арх. Иван Цонев и всичкият останал спомен, който бюлетинът ни не би могъл да 

обеме. Към края на филма миналото преля в примери за постановки по съвременна българска 

драматургия за куклен театър. А самият той бе последван от песен, изпълнена от цялата трупа, и 

аплодисментите на всички нас.  

„Мечти се раздават, елате и си вземете.“ 

Честит юбилей, колеги! 

Пламен Харманджиев 
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LЮbopitno: 

Театърът на сенките 

Направи си сам 
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Ekip na bЮletina: 
 
Емилия Тончева- 2-ри  курс  Театрознание и театрален мениджмънт) 
 
 
 

 
 
Любомир Парушев - 3-ти курс Театрознание и театрален мениджмънт) 
 

 
 
 
 
Пламен Харманджиев - 2-ри  курс  Театрознание и театрален мениджмънт) 
 

 

Светломира Стоянова-3-ти  курс  Театрознание и театрален мениджмънт) 

 

 

Яна Алексиева - фотограф 

 

Светла Алексиева –редактор 

 

С благодарност към: 
/Спонсорите на фестивала/ 

ПЕЧАТНИЦИ „ДЕМАКС“ – Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, ОВЕРГАЗ ИНК – СОФИЯ – Г-Н САШО ДОНЧЕВ,ФОНДАЦИЯ „ МЛАДА БЪЛГАРИЯ“, ДАТСКО 

ПОСОЛСТВО – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ,„КВАРТА“ – ЯМБОЛ, ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ – Г-Н СТОЯН ПРОДАНОВ, „ВИЕНА СТИЛ“, 

БАНКА ДСК, РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО, ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ – ЯМБОЛ, ВИЛТОН 2 – ООД – ЯМБОЛ, САКАРЕЛА – Г-Н 

ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ, НТС – ЯМБОЛ, ВИЛА – ЯМБОЛ, МЕХАНА „СТРАНДЖАТА“ – ЕЛЕНА ИВАНОВА, „ТУНДЖА – ТУРИСТ“ – 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 


