
ОСНОВНА ПРОГРАМА

16 ноември (сряда)

ХАЙДИ (2010)
Концепция и изпълнение: Александър Георгиев
Наистина ли Хайди е толкова глупава, или ... може още? Александър Георгиев в роклята на Хайди. Танц.
17.30 ч., Център за култура и дебат „Червената къща“, (Червена зала), времетраене: 30 мин. 
Билети: 6/4лв (за бременни жени вход свободен)
 
ПАЯКЪТ (2011)
Автори и постановка: Йордан Славейков и Димитър Димитров / B+
Сиамски близнаци се къпят във вана. За разлика от познатите такива, тези са с различен пол. Смущаващо същество. 
Обвинения, философски финтове и парти за рожден ден. Обичащи се, но принудително близки, те се опитват да се разделят 
с операция. Стремеж към свобода и самостоятелност, но и страх от самота и изгубване в света едновременно.
19.00 ч., ТР „Сфумато“ (Голяма сцена), времетраене: 65 мин.
Билети: 10/6лв

ИМА ТАКАВА ПИЕСА (2011) Премиера!
Автор и режисьор:  Мартин Вангелов
60 часа аудиозаписи с лични истории на актьорите оформят поверителен материал за поне пет пиеси, от който става 
една. Някой се надува, някой го бият, някой пробутва измислици, някой го псуват... Определено има такава пиеса.
21.00 ч., Галерия „Снежана“, времетраене: 80 мин.
Билети: 10/5лв

http://actfestival.wordpress.com/Текстове: ghostdog / Ангелина Георгиева / Младен Алексиев

АСТ Фестивал за свободен театър си запазва правото за промени в програмата.
За най-точна информация следете фестивалния блог: www.actfestival.wordpress.com
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адреси:
Театрална работилница „Сфумато“, ул. „Димитър Греков“ 2
Център за култура и дебат „Червената къща“, ул. „Любен Каравелов“ 15
Студио „Suspacious“, ул. „6-ти септември“ 13
Галерия „Снежана“, ул. „Денкоглу“ 30
Арт хостел, ул. „Ангел Кънчев“ 21/А
Столичен куклен театър, ул. „Генерал Гурко“ 14
Народен театър „Иван Вазов“ , ул. „Дякон Игнатий“ 5
Младежки тетър „Николай Бинев“, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10 

16 ноември (сряда), 22:00 ч.парти за откриването
DANCE AROUND THE GLOBE
with Global Vision Deejays -
Dancing Angel & Olaija
Клуб Culture Beat, пл. „България“ 1,
в сградата на НДК

ПАРАЛЕЛНИ СЪБИТИЯ
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на АСТ Фестивал за свободен театър
и откриване на изложба Речник на свободния театър
16 ноември (сряда), 16 ч.
Център за култура и дебат „Червената къща“, (зала Гъливер)
16 – 20 ноември, всеки ден от 17.00 – 19.00 ч.
Театрална работилница „Сфумато“ (фоайе)

Разговори с публиката и екипите на представления от фестивалната програма, водени от „Нови драматургии“. 
16 – 20 ноември (сряда – неделя)

Бъдещето на свободния театър в страната (заключителна дискусия)
20 ноември (неделя), 10.00 – 14.00 ч., Театрална работилница „Сфумато“ (Голяма сцена)

МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ
IETM Caravan Visit – Sofia
посещение на чуждестранни театрални мениджъри
17 – 20 ноември (сряда – неделя)
в партньорство с Международната мрежа за съвременни изпълнителски изкуства IETM (Брюксел)

From bottom up: За необходимостта от изграждане на ефективна мрежа
за сътрудничество между различните НПО в България (дискусия)
19 ноември (събота), 10.00 – 13.30 ч.
Център за култура и дебат „Червената къща“ (Червена зала)

Посещение на група американски мениджъри в партньорство с Фондация „Арт офис“.
15 – 21 ноември (вторник – понеделник)

Резервация и закупуване на билети можете да направите в съответните театри.
Билети за спектаклите в студио „Suspacious“ и галерия „Снежана“: един час преди началото на представленията.

АСТ Фестивал за свободен театър се реализира от Асоциация за свободен театър (www.actassociation.wordpress.com)
с финансовата подкрепа на Програма „Култура“ на Столична община, Министерство на културата,
Национален фонд „Култура“ и Фондация „Етюд“.


