
АСТ  
Асоциация за свободен театър
обявява

ОТвОренА пОкАнА 
за участие в артистичната програма на срещата на 
международната мрежа за съвременни изпълнителски 
изкуства IETM в София, в рамките на АСТ Фестивал за 
свободен театър (16 — 19 октомври 2014)

Поканата е отправена към независими организации и артисти в 
сферата на изпълнителските изкуства. 

Очакваме предложения за независими авторски проекти, като: 
готови спектакли, които вече не се играят,  
но могат да бъдат възстановени
спектакли, които се представят в момента
проекти, които ще бъдат реализирани в рамките на предстоящите  
4 месеца.

За да предложите своето участие: изпратете попълнен приложения 
формуляр за участие до 30 юни 2014 на адрес act@actassociation.eu, subject: 
ietm art program (име на продукцията).

От 16 до 19 октомври 2014 година в нДк, София ще се проведе 
есенната среща на международната мрежа за изпълнителски изкуства 
IETM (ietm.org) с участието на над 450 чуждестранни артисти, културни 
оператори, мениджъри, селекционери, програматори и др. Срещата ще 
предложи пространство за споделяне на опит, обмен на добри практики, 
създаване на контакти и бъдещи партньорства. 

Четвъртият АСТ Фестивал за свободен театър (actfest.org) през 
2014 година ще бъде част от основната артистична програма на 
международната среща и си поставя за цел да представи местната 
независима сцена – събрана в разнообразна артистична програма.  

Ще бъдат селектирани 16 независими проекта, които ще бъдат 
включени в програмата на събитието.

Селекциoнен екип: Цветелина Йосифова, Калина Вагенщайн, 
Ангелина Георгиева, Христо Станкушев и Веселин Димов.

крАен СрОк
30 ЮнИ 2014

За повече информация се обръщайте към Катрин Хрусанова на имейл: 
act@actassociation.eu, и на телефон 02 841 25 01 или 0878 27 03 91.

Събитието се организира с подкрепата на Министерство на културата.

 АСТ фестивал за свободен театър е част от Kалендарa на културните събития на  
Столична община. Международната среща на мрежата IETM в София и АСТ фестивал се 
провеждат в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска 
столица на културата 2019 и се реализират с подкрепата на Столична програма “Култура”.


