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 съпътстващата програма на Националния куклено-театрален фестивал ,,Михаил Лъкатник“ беше 
включено представяне на две книги от автори, дългогодишни приятели на фестивала. Румен Николов 

със своя роман ,,Ж като живота“ и Янко Митев със сборника пиеси, озаглавен ,,Ненаиграли се куклени пиеси“ 
събраха театрали и любители на литературата в залата на Регионална библиотека ,,Г. Раковски“.  

,,Тази книга съм я писал от сърце, като поклон към артистите, към труда на истинските български учители, 
защото обществото незаслужено ги изтика в ъгъла. Тези хора, въпреки всичко , преодоляват трудности и 
успяват да бъдат водители, едни хора, които създават добро, истински човеци и успяват да промèнят. 
Създават основа за едно по-добро бъдещо поколение.“ - каза Румен Николов за своята книга. 

,,Това са наистина пиеси, които са се играли, играят се повечето и още им се играе. Затова исках да се 
запознаят с тях още много нови хора от бранша. Да се играят, аз да ходя да ги гледам и да им се радвам, 
заедно с публиката и децата.  Пиша пиесите само с една цел - като свърши спектакълът, всички деца в залата 
да са щастливи.“ - сподели Янко Митев.

В
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В конкурсната програма 
По Братя Грим 
Режисьор: Ева Кьосовска 
Сценография: Крум Крумов 
Композитор: Георги Георгиев 
Участват: Петър Влайков, 
Димитър Димитров, Сабина 
Башлийска 

олкова неусетно минават дните 
по време на Националния 

куклено-театрален фестивал „Михаил 
Лъкатник“. Не ми се иска да свършват 
тези моменти, в които с нетърпение 
очакваме поредния спектакъл. Ще ми 
липсват срещите с децата и приятните 
разговори с всички наоколо. Но няма 
да мисля за това сега. Нека ви 
разкажа за първата постановка от 
третия ден на тазгодишното издание 
– „Хензел и Гретел“ на Драматично-
куклен театър „Иван Димов“ – 
Хасково.  

Любимата приказка на малки и 
големи от Братя Грим оживява на 
сцената под режисурата на Ева 
Кьосовска. Нейният прочит акцентира 
върху темата за непрестанната и 
динамична промяна в живота ни. 
Един ден пред нас може да има 
отрупана маса с всякакви лакомства и 
обилно да си похапваме,  а на 
следващия - резенът хляб да е 
единственото, което може да си 
позволим. Мотивът за витаещото зло 
и тук се прокрадва в сюжетната 
линия. Мащехата и Вещицата правят 
своите опити да постигнат целите си 
чрез недобронамерени действия. 
Въпреки това Хензел и Гретел 
отправят призив към публиката, че 
доброто може да се противопостави 
на злото; че надежда винаги има и 
„няма да е все така“, както се пее във 
финалната песен. Братчето и 
сестричето доказват, че заедно сме 
по-силни и можем да преодолеем 
трудностите.  

Макар актьорите да се опитват да 
заблудят зрителите, че ще чуят много 

тъжна история, смехът в салона 
доказва точно обратното. 
Драматургичната адаптация на 
текста, представена от Петър Влайков, 
Димитър Димитров и Сабина 
Башлийска, има за цел повече да 
забавлява, отколкото да предизвиква 
съчувствието на публиката. Тримата 
актьори с лекота се движат из 
пространството и изпълняват ролите 
си както на разказвачи на историята, 
така и на кукловоди. Те зареждат 
публиката с палитра от положителни 
емоции. Спектакълът е изпълнен с 
разнообразни песни, които лесно се 
запомнят. Мобилната сценография е 
от изключително значение за 
сътворяването на различни топоси. 
Наблюдаваме нейното 
преобразяване от дълбоката гора, в 
която са изоставени братчето и 
сестричето, до цветната и така 
изкушаваща къща със сладки 
лакомства. Подходът към 
изработването на куклите не е 
претенциозен, но те добре пасват 
чисто визуално на средата, в която 
оживяват.  

Заразяващата актьорска енергия и 
положителното послание успяха да 
разсмеят искрено детската публика, 
която силно аплодира 
представлението на финала.  

Т
ензен и Гретел Х
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В конкурсната програма 
Автор: Петър Пашов                
Режисьор: проф. Жени Пашова 
Сценограф: Природата :) 
Музикално оформление: по 
музика на Вивалди, проф. Жени 
Пашова 
Участват: Цветелина Николова, 
Даниела Тенева, Даниел Русев

лизаме във второто 
представление за деня с 

прекрасна мелодия от Вивалди, 
която като лек ветрец ни понася 
далеече в гората. Там се срещаме с 
малкото Лече-Буболече, което ще 
научи  всички нас  на много ценен 
урок. 
Малкият персонаж е много 
своенравен. Още от началото на 
представлението виждаме 
неспирния му приключенски дух и 
любопитството му към света и 
игрите. Актрисата в ролята на 
Лечето Цветелина Николова 
показва как само с една червена 
ръкавица, две листа и топче може 
да се създаде живо същество, на 
което тя успява да придаде 
типичните за буйния му нрав 
характеристики. 
Наред с желанието  да знае и да 
може всичко обаче буболечето 
забравя нещо много важно, а 
именно това, че всяко 
приключение има своя край и 
прекрачиш ли границите, може зад 
тях да те очаква беда. Наивното и 
безразсъдно Лече потегля на 
опасно приключение, което го 
изправя пред предизвикателствата 
на дивата природа. Там то среща 
чичо Бухал, изигран от Даниел 

Русев и Червейчето, представено 
от Даниела Тенева, които се 
оказват изключително верни 
приятели на смелото дребосъче.  
Представлението успешно пренася 
зрителя от седалките в театралния 
салон насред зелена полянка край 
поточе много дълбоко в гората. 
Място, отдалечено от шума и 
цивилизацията, което създава 
особено вълнение у гледащия. 
Вълнение, което го кара да трепка 
развълнувано точно както малкото 
Лече в началото на 
представлението. За това, 
естествено, огромна заслуга има 
сценографът на кукления 
спектакъл, Природата, която добре 
е свършила своята работа. От 
малкия подиум, на който е качена 
гората, се подават клонки, дънери 
от истински дървета и кукли, 
изобретени от шишарки.  
Бих определила това, което се 
случи на сцената, като мъничко 
представление за големи сърца, 
ценящи даровете на природата, и 
силата на приятелството и 
подкрепата, които всички 
заслужават.  

ече- Буболече
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, да! За малко да забравя! Ценният урок, за който споменах в началото. Малкото Лече не веднъж 
се отнесе грубо с червейчето, което му спаси живота. Беше повярвало прекалено много на 

героизма, който откриваше в себе си, и мислеше, че може да си е самодостатъчно. Но в крайна сметка 
проумя, че когато сме сами, без приятели и подкрепа, сме два пъти по-слаби пред препятствията, 
които изскачат на пътя ни.  
За да запомнят това, в края на представлението децата получиха малък подарък за спомен от 
историята на малкото геройче. 

А

от 
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Уличен куклен театър 
Автор: Янко Гъделев 
Кукли: Данчо Янаров 
Музикално оформление: Янко 
Гъделев 
Участват: Янко Гъделев

анцуващите кукли на Янко 
Гъделев за поредна година 

провокираха усмивките на децата. 
Елза, Буратино, Синята фея и други 
герои въведоха малките зрители в 
света на вълшебството и ги 
раздвижиха под звуците на 
приятна музика. 

Т

анцуващи кукли Т
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☼ Овергаз - София - г-н Сашо Дончев 
☼ Палфингер продукционстехник България ЕООД 
☼ Нина ЕООД - Ямбол - г-жа Веска Петрова  
☼ Технострой инженеринг - г-н Стоян Проданов 
☼ Виена стил - г-жа Нина Божилова   
☼ Репродуктор по свиневъдство - с. Калчево - г-жа Галя Бъчварова 
☼ Месокомбинат Бай Течо ООД - Ямбол 
☼ Вилтон 2 ООД - Ямбол - г-н Павел Додов   
☼ Сакарела - г-н Валентин Ревански   
☼ Български йогурт - г-н Петър Личев 
☼ Вила Ямбол - г-н Красимир Аврамов  
☼ Механа “Странджата” - г-жа Елена Иванова  
☼ Тервел Груп - Тракийски хляб  
☼ Тунджа-турист - г-н Николай Николов 
☼ Кара - г-жа Катя Георгиева 
☼ Магнолия ООД - г-жа Марина Иванова 

Светла 
Алексиева

☼ Българска национална телевизия 
☼ Българско национално радио

☼ Министерство на културата 
☼ Община Ямбол 
☼ Община Тунджа 
☼ Съюз на артистите в България 
☼ Дружество на писателите 

Жаклин 
Добрева

Теодора 
Войводова

Яна  
Алексиева
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