
17 ноември (четвъртък)

ЕПИЗОД IV: РАЗМИСЛИ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ (2011)
Танцов спектакъл на Жана Пенчева / Garage Collective
Съвременен танц. Отнася се за повторението. А също и за отпускането и свободата на свободното време. Изглежда 
човек има склонност да повтаря нещата, за да им се наслаждава по-дълго. А пускат и Amon Tobin, идеално.
17.30 ч., Център за култура и дебат „Червената къща“ (Червена зала), времетраене: 40 мин.
Билети: 7/5лв

КЪЛБО (2011)
Концепция и режисура: Петър Тодоров / Център за изкуства „За Родопите“
Няма значение какво ще ви обяснят, че искат да кажат авторите. Кълбото изглежда чудесно.
Физически театър с изненадваща визия. 
19.00 ч., Столичен куклен театър, времетраене: 45 мин.
Билети: 8/5лв

ПРАЕХИДНО (2011) Премиера!
от Здрава Каменова и Гергана Димитрова
Режисьор: Гергана Димитрова / 36 маймуни
Екология и тероризъм на едно място. Може да се каже, че става въпрос за театрален тероризъм, но накрая може да се 
окаже и друго – че професорът по математика Тед Качински (хванал пътя на воин), проехидната (снасящият яйца 
бозайник от Нова Гвинея) и всички около тях (деца, шофьори и сателити), са изправени пред един-единствен въпрос: И 
как всъщост продължаваме нататък?
20.30ч., Студио „Suspacious“, времетраене: 80 мин.
Билети: 10лв (8лв за групи от 5 човека)

18 ноември (петък)

АКЦИЯ „ЧЕРВЯК” (2010)
по текстове на Акутагава Рюноске
Режисьор: Валерий Пърликов / Фондация „Керигма“
Актьорът като този, на когото състоянието на изместено съзнание се случва. Театърът като метаезик...
И като цяло страшно зависи от психическото състояние. И на актьорите, и на публиката. Сложна работа.
17.00 ч., Арт хостел, броят на местата е ограничен, вход с покани, времетраене: 50 мин..

МУЗЕЙ НА ХИГИЕНАТА (2011) Премиера!
Авторски пърформанс на Ива Свещарова и Вили Прагер / Брейн Стор Проджект
Здрав дух в здраво тяло, но наобратно. Хигиената като контрол и дисциплина. Образователно филмче в нетрезво 
състояние, 10-минутно разиграване на пърформанс от ’78-ма и през останалото време класическа борба на тепих.
19.30 ч., НТ „Иван Вазов“ –  Сцена 4 етаж, времетраене: 50 мин.
Билети: 6 лв.

A.S.A. (2011) Премиера!
Хореография: Живко Желязков / Дерида Денс
Танцьори от четири държави работят заедно три месеца, за да създадат една хармонична танцуваща цялост. Суперпро-
дукция, която тръгва от идеята за функцията на кожата като бариера или вход и стига много по-далеч. 
21.00 ч., Младежки театър „Николай Бинев“, времетраене: 75 мин.
Билети: 20/15лв.
Проектът е финансиран от Програма Култура на Европейската Комисия, фондация "Америка за България",
Столична община и Министерство на Културата на Република България.

18 ноември (петък), 22:30 ч.

Derida Dance Party,

Дерида Денс Център, ул. Индустриална 1

20 ноември (неделя), 22:30 ч.закриване на фестивала
бар „Четири стаи“, ул. „Ангел Кънчев“ 1

19 ноември (събота)

МЪРТВАТА ДАГМАР ИЛИ МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА (2010)
от ghostdog
Режисьор: Ида Даниел
Евтино криминале за разследването на смъртта на малката кибритопродавачка. Ангели и демони в сака и с вратовръз-
ки, скъпо кафе и неочаквано интересна нощна смяна. На края има ангелско пение... или нещо такова.
17.00 ч., ТР „Сфумато“ (сцена Underground), времетраене: 70 мин. 
Билети: 10лв

IN BE TWIN (2011)  
спектакъл на Николина Тодорова и Деница Дикова
Всъщност наистина ли са леко чалнати тези, дето се забавляват добре? Падане и ставане. Танци с рокли, танци с 
плавници, игра на ластик и още каквото ви душа иска.
19.00 ч., ТР „Сфумато“ (Голяма сцена), времетраене: 40 мин.
Билети: 10/6лв

ПРОРОЧЕСТВО (2011) Премиера! 
по текстове на Петер Хандке и Нисаргадата Махарадж 
Режисьор: Веселин Димов / Театрална компания МОМО
Спектакъл, обявен като „метафизичен бюлетин“. Куп въпроси, които по принцип може и да имат отговор. Кой съм аз? 
Колко пари имам в сметката? Ще имам ли време да ги изхарча? Всъщност тези въпроси имат много повече от един 
отговор и това вече е проблем. А накрая идват и извънземни и казват това, което не е за казване. 
20.30 ч., ТР „Сфумато“ (Камерна сцена), времетраене: 50 мин.
Билети: 10лв

20 ноември (неделя)

ГАРФЪНКЪЛ ТЪРСИ САЙМЪН (2011) Премиера!
от Здрава Каменова и Калин Ангелов
Режисьор: Калин Ангелов
Кола под наем, официален костюм под наем, къртачи и бормашини под наем. Притеснение под наем, шеги под наем, 
сериозност под наем и глупости под наем. Приятели под наем? Можем ли да си изкараме добре с човек, когото сме наели 
да ни е приятел за малко? Колко приятел и за колко малко?
17.00 ч., Студио „Suspacious“, времетраене: 75 мин.
Билети: 10/5лв

ХУАНИТА ХИЛДЕГАРД БО (2009)
Спектакъл на Галина Борисова
Танцово соло. Една жена, която не е сигурна с какво точно и се занимава днес. „Има моменти, в които единственото, 
което ти се иска да направиш, е да танцуваш лудо“, казва Галина Борисова за Хуанита. С две думи: луди танци, но не 
такива, каквито може би очаквате, и на една по-различна Хуанита от преди. 
19.00 ч., Център за култура и дебат „Червената къща“ (Червена зала), времетраене: 55 мин.
Билети: 10/5лв

STRINGS (2011)
Хореография: Петя Стойкова / Танцова компания „ДЮН“
Танцов театър с хора в странни костюми, свързани с почти невидими нишки в пространството. После се наместват, 
става им добре и започват да се забавляват. Често и танцуват. Представление за стремежа за заедност и близост. 
Освен това има и диван.
21.00 ч., Студио „Suspacious“, времетраене: 45 мин.
Билети: 8/5лв


