Здравей,
Ние сме екип от преподаватели в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" и
те каним да се присъединиш към младежки дискусионен клуб за
театър „Агора"!
ПРЕДЛАГАМЕ ТИ:
-Да гледаш 5 от най-добрите представления по произведения
на европейски автори в софийските театри: „Франкенщайн" в
; „Богът на касапницата" и „Синята птица" в
; „Мъртвешки танц" в
; „Хамелин" в
-Да бъдеш част от най-големите международни театрални фестивали за съвременен театър и танц в София: „Световен театър
в София" и „Антистатик".
-Да се срещнеш с актьори, режисьори и автори в непосредствен
разговор.
-Да участваш в дискусии за европейските ценности, които
българският театър защитава.
ПРЕДЛАГАМЕ ТИ:
-Да разговаряме на живо и онлайн за театъра.
-Да създадем платформа за споделяне на впечатления от театралните срещи.
-Да надникнеш зад кулисите и да се включиш в творчески ателиета.
-Да научиш повече за театъра от авторитетни професионалисти-преподаватели в НАТФИЗ „Кр. Сарафов".
КОГА: януари – юни 2018 година
КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИШ: напиши ни мотивационно писмо, разкажи ни
за себе си и защо би желал да участваш. Нашият имейл адрес е:

Живото изкуство на театъра събужда желание за споделяне на
впечатления и коментари, които всеки член на клуба може да
изложи свободно. Фокус на дискусиите са европейските ценности, които съвременният театър в България изразява и защитава чрез вълнуващ театрален език.
Театрален клуб „Агора" иска да чуе твоя глас!
КЛУБ ЗА ТЕАТЪР „АГОРА" е проект на Сдружение „Антракт" и е подкрепен от програма „Култура" на Столична община. Организира се в партньорство със Съюз на артистите в България, Народен театър „Иван Вазов", Театър „София", Сатиричен театър
„А. Константинов", Театрална работилница „Сфумато", платформа „Световен театър
в София", международен фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик"

КАКВО ЩЕ ГЛЕДАМЕ И ЩЕ КОМЕНТИРАМЕ:
от Ник Диър по романа на Мери Шели, режисьор Стайко Мурджев, Театър „София"
След множество екранизации на сцената оживява прочутата история за младия учен Виктор Франкенщайн и Съществото, което създава от парчета трупове.
от Морис Метерлинк, режисьор Мариус Куркински, Народен театър „Иван Вазов"
Пътешествието на две деца в царството на живота и
смъртта, на деня и нощта, на миналото и бъдещето в търсене на щастието.
от Аугуст Стриндберг, режисьор
Маргарита Младенова, Театрална работилница „Сфумато"
Едгар и Алис живеят в мрачна кула на изолиран остров. Там те
създават свой собствен ад, в който любовта се превръща в омраза.

от Ясмина Реза, режисьор Антони
Угринов, Народен театър „Иван Вазов"
Майсторска комедия, изследваща темата за толерантността. Две семейства трябва да изгладят конфликта между
техните деца, но задачата се оказва трудна.
от Хуан Майорга, режисьор Александра Петрова,
Сатиричен театър „Алеко Константинов"
Какъв е светът през очите на дете и на възрастен? Възможно ли е да се бориш за промяна, когато ти самият си
част от системата?

Международен фестивал за съвременен танц и пърформанс
представя утвърдени и дебютиращи артисти,
които развиват нови подходи между различните видове изкуства

e платформа за представяне
на международни театрални и танцови продукции. Тя се
стреми да покаже пред столичната публика водещи имена
и тенденции в театъра по света.

