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Символично 3х10 : 10 спектакъла за 10 юбилейно издание на
„Ерата на Водолея“, откриват го на 10 октомври
сряда, 09 октомври 2019
Публикувано от: Анелия Казакова

Силно международно участие и 10 спектакъла са включени в афиша на 10-то юбилейно издание на
фестивала на българския физически и визуален театър и пърформанс "Ерата на Водолея".

Участниците във фестивала ще представят своето изкуство на четири сцени в ДТ "Адриана Будевска",
Младежки културен център, Културен център "Морско казино" и Държавен куклен театър - Бургас.
"Този фестивал нямаше да го има без огромната подкрепа на институциите - ДТ "Адриана Будевска",
който ни подкрепя от самото начало, Кукления театър и Община Бургас. Градът има нужда да е част от
това артистично и новаторско събитие. И тази година всички арт представления ще се играят безплатно
за бургаската публика", каза Петър Тодоров, режисьор и организатор на фестивала по време на
пресконференция днес. В нея взеха участие още директорът на ДТ"Адриана Будевска" Борислав
Чакринов и директорът на ДКТ - Бургас Христина Арсенова.

Награденият с "Икар" спектакъл "Филифльонгата, която вярваше в бедствия" на ДКТ - Бургас открива
официално фестивала утре, 10-ти октомври, от 18.30 часа в залата на Кукления театър.

Две талантливи дами, които поставиха Бургас на международната карта за нестандартно изкуствоПетя Стойкова и Жана Пенчева, ще направят премиерни спектакли в юбилейното издание на "Ерата на
Водолея". Проектът "Сияние" , на Петя Стойкова ще бъде представен на 12-ти октомври от 19.00 часа в
ДТ "Адриана Будевска". Спектакълът "ДРАГ ОН" на Жана Пенчева, който е в развитие и ще бъде
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официално завършен през 2020 година е един от акцентите в афиша на фестивала. Бургаската публика
е първата, пред която ще се презентира интересния пърформанс. В проявата са включени движения от
балканския фолклор, интегрирани в едно въздействащо визуално шоу. Може да му се насладите на
13-ти октомври от 19.30 часа в Младежки културен център.
"Името "ДРАГ ОН" идва от драгинг практиките - течение създадено в САЩ, пространства за различни
идентичности", сподели Жана Пенчева. Тя допълни, че след премиерата в Бургас спектакълът ще има
среща с публиките на Варна, Словения и Испания.
"HOMO LUDENS" - едно представление, което ще покаже как артиста затваря своя професионален кръг и
може да изкара най-детските и съкровени емоции, под формата на движение ще бъде показано на
12-ти октомври от 17.00 часа в залата на ДКТ - Бургас.

Фестивалът "Ерата на Водолея" се организира от Независима фондация "Театър в куфар" и Фондация
"За Родопите" с подкрепата на Министерство на културата, Община Бургас, ДТ "Адриана Будевска" и
ДКТ- Бургас.

Пълната програмата:
10 октомври 2019, четвъртък
ДКТ Бургас, 18.30 ч, откриване
Държавен куклен театър Бургас /България/
"Филифьонката, която вярваше в бедствия" /Икар 2019/
11 октомври 2019, петък
ДТ "Адриана Будевска", 19 ч
Компания "Дерида" /България/
"Госпожица Юлия"
ДТ "Адриана Будевска", 20 ч
Танцова компания "Хетероподи" /България/
"Закуска на тревата с един фавн"
Културен център "Морско казино", 21.30 ч - спектакли на свещи
Компания "Шломит Фундамински" /Израел/
"iWoman 2.0''
Културен център "Морско казино", 22.15 ч - спектакли на свещи
"Равид Абарбанел Данс" /Израел/
"Отдолу"
12 октомври 2019, събота
ДКТ Бургас, 17 ч
Театър "Стафан Бьорклунд" /Швеция/
"Homo Ludens"
ДТ "Адриана Будевска", 19 ч
Танцова компания "Дюн" /България/
"Сияние" /премиера/
ДТ "Адриана Будевска", 20 ч
Нов български университет /България/
"Картини от една изложба"
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Културен център "Морско казино", 21.30 ч - спектакли на свещи
"Дансателиеc" и Джоузеф Симон /Холандия/Франция/
"Хамелеон"
13 октомври 2019, неделя
Младежки културен център, 19.30 ч
"Стийм Руум" /България/Македония/Испания/Швеция/
"Drag on" /премиера/
ВХОД СВОБОДЕН
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