
ТАНЦ И ТЕАТЪР  МАЙСТОРСКИ КЛАС С АННА 
ПАМПУЛОВА
Д-р Анна Пампулова е професионална балерина с близо 18 години изяви в Д-р Анна Пампулова е професионална балерина с близо 18 години изяви в 
Националната опера и балет. Завършила е НБУ като педагог по класически 
танц и съвременни танцови техники, балетен режисьор, хореограф. От 1999 
г. до днес е преподавател в специалност “Танцов театър” на департамент 
“Театър” в НБУ. Хореограф е на редица танцови произведения, също е 
носител на редица отличия и награди от национални и международни 
балетни конкурси за съвременна хореография. Печелила е награда за 
съвременна хореография от престижния Международен балетен конкурс, съвременна хореография от престижния Международен балетен конкурс, 
Варна; хореографски международен конкурс на името на Маргарита 
Арнаудова – голямата награда. Участвала е в редица телевизионни реклами и 
филмови продукции. „Доктор“ на тема: „Танцуващото човешко 
тяло-социално-комуникативни функции и движенчески аспекти“ .
Анна ще въведе децата в магичния свят на танцовия театър и ще им покаже 
как да постигнат допълнителна пластика в избраните от тях персонажи. Ще 
се запознаем с най-съвременните техники за движение и групова динамика 
на сцената. 

ИМПРОВИЗАЦИЯТА ИЛИ ИЗКУСТВОТО НА PLAYBACK 
ТЕАТЪРА  МАЙСТОРСКИ КЛАС С АНТОАНЕТА ПЕТРОВА
Д-р Антоанета Петрова е главен асистент в департамент „Театър“ на НБУ, Д-р Антоанета Петрова е главен асистент в департамент „Театър“ на НБУ, 
хоноруван преподавател по физически и психологически театър. Тя е един от 
основните радетели за съживяването на playback театъра в България. Playback 
театърът ( „to play it back”- да изиграеш отново), е импровизационен театър, 
базиран на личните истории на хората от публиката. Той има структура, 
форма и  ритъм, но няма сценарий. Актьорите използват умението си да 
слушат, да вникват в преживяванията на другите и креативността си, за да 
„върнат обратно” разказаните истории. На живо и спонтанно се изпълява и „върнат обратно” разказаните истории. На живо и спонтанно се изпълява и 
музиката към тях. Playback театърът дава възможност на всеки да избере 
ролята си- дали ще е участник, главен герой или зрител.
Playback представлението е преживяване, което не може да бъде описано 
защото всяко представление е уникално и всеки участник го преживява по 
различен начин.

ПОСЕЩЕНИЕ НА „АЛИСА В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА“  
МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ“
През учебната 2016/2017 г. реализираме представление по През учебната 2016/2017 г. реализираме представление по 
най-омагьосващата приказка, която вече навърши век и половина – “Алиса в 
страната на чудесата”. Представлението ще се подготвя с подкрепата на 
Младежкия театър, според сценичния вариант на Анастасия Събева и 
музиката на Асен Аврамов. Децата ще имат възможност да се запознаят с 
пиесата, така като е изиграна от професионалните актьори и да се потопят в 
атмосферата на приказката. 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2016/2017 г.

ДЕТСКАТА ТЕАТРАЛНА ШКОЛА

hp://unity.bg/bg/theater/


