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Новини, свързани с изпълнението на проекта от месец март 
2018г.  
 
В периода 16-18 март 2018г. в Кардиф, Уелс във връзка с проекта бе проведено тридневно 
обучение на тема „театрални уъркшопи за развиване на физическото и вербално изразяване 
на деца и младежи с нарушено зрение“. Обучението бе озаглавено „Театър за хора с 
увредено зрение – как да направим един уъркшоп достъпен„ подготвено от Джейн Лейтъм и 
Никола Круз от UCAN Productions и проведено от членове на екипа - Динос Аристиду, Бърнард 
Лейтъм, Алекс Рийс, Пади Фолкнър, Енирет Пауъл Дейвис, Меган Джон, Маред Джарман, 
Бенджамин Ричардс, Джейк Сойърс и Тейлър Мартин.  
 
В обучението се включиха представители на всички организации партньори от България, както 
следва: Зорница Станева, Цвета Балийска, Милена Костадинова (екип на ФРКБПГО), Ина 
Гергинова и Александър Евтимов (представители на целевите групи, включени от ФРКБПГО), 
Любомир Велков (екип АРДНЗ), Десислава Ралчева и Ивелина Ватева (екип СУУНЗ „Луи Брайл“, 
София), Севдалина Илиева и Евелина Николова (екип СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“, 
Варна), Елка Белокапова (представител на целевите групи, включен от СУУНЗ „Луи Брайл“, 
София), Евелина Стоянова и Десислава Бенева (представители на целевите групи, включени от 
АРДНЗ) и Жулиета Петкова (представител на целевите групи, включен от СУУНЗ „Проф. Д-р 
Иван Шишманов“, Варна).  
 
На 16 март 2018г. програмата ни бе открита от Никола Круз, която запозна участниците от Уелс 
за вече проведеното обучение в София през януари 2018г. и помоли участниците да се 
разделят на групи – домакини, участници от училището в София, участници от училището във 
Варна и артисти – и ги прикани да обсъдят и да споделят своите очаквания от предстоящото 
обучение в Кардиф. След като направихме оценка на очакванията и я представихме едни пред 
други, продължихме със споделяне на знания от „UCAN Leaders“ – Джейк, Бенджамин, Маред и 
Меган – регистрирани от държавата слепи младежи, които са участвали в обученията и 
дейностите, организирани от UCAN Productions.  
Те споделиха за обучението UCAN LEAD, което всички са завършили през 2012г., начините, по 
който работата с Бърни и Динос ги е обогатила и развила, както и за всички проблеми и 
препятствия, които е трябвало да преодолеят по пътя си, за да се превърнат в успешните и 
уверени хора, които са в момента. Всички те имаха какво да споделят във връзка с периода, в 
който е трябвало да се откъснат от Кардиф и театралните уъркшопи, за да продължат  своето 
образование в университет (Меган). Какво им е коствало да не биват допускани до 
универститетска сграда непридружени, защото представляват опасност за останалите студенти 
(Маред), както и колко талант и усилия са необходими, за да бъде призната работата ти като 
създател на филми и да бъдеш включен в екипа на BBC (Джейк).  
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За участниците от България четиримата младежи организираха двучасов уъркшоп с 
упражнения, които изпълнихме носейки (и разменяйки си) очила, имитиращи различни видове 
зрителни нарушения. След всяко упражнение правехме кратка пауза, за да си отговорим на 
въпросите с какво то е полезно и какво бихме могли да направим, за да го направим още по-
включващо за незряща аудитория.  
 

  
 
Изпълнихме упражнения, които на практика демонстрираха значението на използването на 
имената на участниците за подобрена ориентация на всички незрящи, включени в дейности. 
Следвайки същата логика, използвайки първоначално тактилно обследване на предмети, които 
в една от игрите трябваше да си подаваме по кръга с такова темпо, че никога да няма 
едновременно два предмета при един и същи участник, установихме, че упражнението става 
по-лесно ако съобщаваме кой предмет е в нашите ръце и съответно предстои да подадем на 
следващия по кръга.  
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Следобяд Keisha – представител и обучител на Northern Ballet, Англия – проведе с участниците 
от България уъркшоп, който сподели методи използвани от Северния Балет за привличане и 
включване на незряща публика. Кийша демонстрира начините, по които представленията вече 
са пригодени за незряща аудитория първо благодарение на тактилно предварително 
обследване на сцената и костюмите и също така запознаване, посредством кратко практическо 
движенческо обучение, с позите и движенията в балета, който предстои да бъде наблюдаван.  
 

  
 
Завършихме с дискусия относно наученото през деня и изнесохме дейностите извън сградата 
на Cardiff Optom, като се насочихме към Кардифския колеж по музика и театрално изкуство, 
където е започнала обучението си пианистката Рейчъл Старит (една от възпитаничките на UCAN 
Productions) – в момента студентка в консерваторията в Барселона, Испания.  
 
 
На 17 март 2018г. програмата ни продължи със сутрешна сесия с Динос Аристиду - драматург, 
режисьор и консултант, специализирал в работа с преподаватели, общности и млади хора, 
както във Великобритания, така и в международен план, художествен директор на 
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Международната асоциация за театрална школа, работеща с млади хора по целия свят, и 
консултант за учебния план на International Baccalaureate Organization.  

 
 
В уъркшопа за демонстриране на един от подходите, използвани от Динос, се включиха 
Зорница Станева от България, Джейк, Меган, Маред, Бен и Тейлър от UCAN Productions. 
Под вещото и насърчаващо ръководство на Динос, участниците в уъркшопа демонстрираха 
пред останалите в залата, как посредством раздробени на отделни елементи дейности и сцени, 
единствено използвайки телата си, въображението и увереността си, можем да създаваме 
истории, които да представяме пред публика – буквално в рамките на час. Динос обясняваше 
как точно задачите, които възлага на участниците доразвиват и стъпват на техните умения. Той 
базира своята работа на разказ или легенда, на сетива, дълбоко, активно слушане и на вяра във 
въображението на младите хора. Както казва Динос, той възлага задачите – например „имате 
30 секунди да оформите заедно като група лодка/мрак и празнина/Брама върху лебед“ или „да 
определите в рамките на 10 секунди движение за чувам/виждам/мисля/движа се енергично“ – 
и поставя много кратки срокове, в рамките на които участниците в уъркшопа да ги изпълнят, за 
да няма време „мозъкът да оцени колко глупаво вероятно изглежда тялото“ (fast and furious 
exercises). 
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Освен това, Динос създава възможности за индивидуална работа, за работа по двойки и за 
работа в малка група, както и за водене в определени моменти от страна на плах и неуверен 
участник, който има някаква силна страна / умения, което се поставя във фокуса на 
вниманието.  
 

   
 
След това Динос продължи с прекрасно упражнение за дълбоко слушане, а именно „шепот“ – 
двама участници (може и повече, но разказвачът е един) застават един зад друг и този, който е 
отзад – разказвач – започва да шепне някаква своя история в ухото на човека отпред, който 
има задачата да пресъздава всичко чуто с емоцията, интонацията и енергията, която получава 
от разказвача.  
 
Предиобедната сесия продължи с представяне на работата на експертите, които се занимават 
със създаване на аудио-описания на театрални постановки, кино продукции и прочие - Alastair 
Sill от кралския национален институт на слепите в Уелс.  
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След обяда се подготвихме за Maggies Club – срещнахме се с обучителите от UCAN - Alex Rees, 
Paddy Faulkner и Enirith Powell Davies (координатор), както и със самата създателка на клуба. А 
от 14:00 - 15.30 наблюдавахме Maggie’s Club – уъркшопи за работа с тялото и гласа и развиване 
на самочувствието на деца и младежи с нарушено зрение и множество увреждания.  
Гупата, чрез която експертите от UCAN Productions и техните доброволци имаха възможност да 
демонстрират дейностите в клуба на Маги, включваше около 10 участници с различни 
увреждания, освен нарушеното зрение. Най-много бяха децата със синдром на Даун. Огромно 
впечатление направи на всички доверието и обичта, която децата демонстрираха едни към 
други, към фасилитаторите и към непознатите гости – житейски умения, развити благодарение 
на упорита работа, овластяване, насърчаване и обич от страна на UCAN Productions и 
създателката на клуба – д-р Маги Удхаус.   
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Денят завърши с дискусия относно наученото през този толкова полезен, емоционален, 
активен, изпълнен с надежда ден. 
 
На 18 март 2018г. програмата ни продължи в Chapter Arts Centre, Market Road, Canton Cardiff 
CF5 1QE, където работихме отново заедно с Динос Аристиду, този път поставяйки фокуса върху 
форма на театър, наречена вербатим. Участниците в уъркшопа трябваше да се движат по ленти 
от тиксо, предварително поставени върху пода, да изпълняват определени движения, според 
инструкциите на Динос и своето лично вътрешно усещане и импулси. Постепенно сложността 
на упражнението се повишава и участниците, слушайки и усещайки се едни други, трябва да 
спират при спиране на музикалния фон и един от тях да каже изречение, започващо с „Добрата 
история винаги ....“ и довършено според импулса на човека, например, „...включва убийство“, 
„... е лична“, „.... включва екшън“ и т.н. След няколко изпълнения по този начин Динос добави и 
правото участниците да казват нещо, свързано с тях самите, например „Аз съм Джейк и тази 
сутрин закусвах пица“. След още няколко изпълнения Динос добави възможността участниците 
да подават чужда информация – да смесват изречения и информация подавана от други 
участници, например Зорница да спре и да каже „Аз съм Джейк и довечера трябва да пътувам 
до северен Уелс“. Това при публика, която не познава актьорите, би довело до пълна 
дезориентация относно кой кой е и коя история чия е. По този начин, когато разказват чужди 
истории или производства по истински съдебни дела, пзили дълги години зловещи тайни от 
обществото, актьорите могат да запазят в пълна анонимност разказвача, източника на 
историята.  
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Последва упражнение от вербатим театъра, при което малки групи разказват, обърнати с 
гърбовете си едни към други по една лична история, в рамките на 1 минута всеки от тях. След 
това трябва да се обърнат лице в лице и в рамките на още 3 минути да си задават уточняващи 
въпроси относно историите. В крайна сметка трябва да се спрат на една от разказваните 
истории, която след това всички да разкажат от първо лице на публиката. Публиката трябва да 
познае чия наистина е историята.  
 

  
 
След тази дейност, участниците се върнаха в рамката с лентите от тиксо и в допълнение към 
всичко, което имаха като вече зададени положения, добавиха и една лична история, която се 
поднасяще на публиката от двама от тях чрез използване на упражнение „шепот“.  
 
Денят завърши с упражнение, чиято цел имаше да ни демонстрира как гласът ни се променя 
според това на кого говорим – на самите себе си, на най-близкото си обкръжение, на широката 
общественост или на космоса.  
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Оценката, която тези три дни работа с експертите и фасилитаторите от Кардиф получиха, бе че 
са най-практичното и полезното обучение, стъпващо на принципите на психо-драмата, на което 
участниците психолози, обучители и театрални педагози са присъствали.  
 

 
 
На 19 и 20 март 2018г. членовете на екипа на водещата организация – Зорница, Цвета и 
Милена интервюираха Джейн Лейтъм, един от основателите на UCAN Productions, за да 
получат възможно най-изчерпателна информация за пътя, изминат от UCAN Productions, 
логиката на структурата на организацията, правилата за работа и визията за бъдещето.  
Освен това те посетиха Съвета на слепите хора в Уелс, където благодарение на Меган и Маред 
се запознаха с проект STORM, който има за цел да дава глас на хората с нарушено зрение в 
Уелс и да създава мрежа от групи за споделяне и подкрепа. Сред използваните от STORM 
подходи е и вербатим – разказване на лични и истински истории, с цел търсене на 
възможности за промяна на статуквото.  
Освен това имаха възможност и да посетят кралския национален институт на слепите за Уелс, 
където се запознаха с работата на института и услугите, които предлага на общността на 
слепите и хората с нарушено зрение в Уелс.  
 
Веднага след завръщането на групата в България, Цвета Балийска проведе поредната среща с 
децата от училище „Луи Брайл“ – на 22 март 2018г. - и използва идеите почерпени от Динос 
Аристиду във връзка с приложението на театър вербатим.  
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Предстоящо ... 
 
Партньорите по проекта ще се концентрират върху завършване на анализите и ръководствата, 
свързани с двете добри практики от Уелс и ще продължат с провеждането на театрални 
уъркшопи с децата от двете училища.  
В следващия бюлетин очаквайте информация от първата серия уъркшопи, която предстои да 
бъде проведена с децата от СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“, Варна (27, 28 и 29 април 
2018г.). 
 
До тогава, екипът на проекта остава на разположение на всички желаещи да получат повече 
информация. 
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