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“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Фондация за 
развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 
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Новини, свързани с изпълнението на проекта от месец 
декември 2017г.  
 
Екипът на проекта в София успя да направи първо събиране с деца от групата в СУУНЗ “Луи 
Брайл”, за да определи програмата на бъдещите срещи и да разкаже на участниците какво 
могат да очакват от дейностите по “Приложен театър”.  
 

 
 
Седмица по-късно – на 14 декември 2017г. – направихме официално първия уъркшоп, в който 
включихме упражнения на развиване на различни персонажи и включването на тези 
персонажи в сценки.  
 
Следва упражнение „диалози, свързани с проблем“, при което участниците влизат всеки с 
някакъв конкретен проблем, а човекът, към който се обръщат, предлага остроумно решение на 
проблема. Това е ново упражнение, допълнително идентифицирано като потенциално 
полезно. Може да го опитаме и в певчески вариант, както е в оригиналната си версия.  
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Срещата завършва с упражнение със синхронно движение с бамбукови пръчки. Някои от 
участниците възприемат упражнението много добре, с успешно и уверено движение във 
всички посоки. Изследват пространството и темпото на другия, с което трябва да се постигне 
синхронизация, за да се задържат пръчките във въздуха.  
 
Интензивната програма продължава с пресконференция на 20 декември 2017г., организирана 
в съчетание с Коледния базар в СУУНЗ “Проф. Д-р Иван Шишманов” във Варна. В нея участие от 
екипа от София взеха Зорница Станева и Цвета Балийска и заедно с директора на СУУНЗ “Проф. 
Д-р Иван Шишманов” - Жулиета Петкова - успяха да представят проекта пред възможно най-
много медии от региона. Събитието бе посетено и отразено от вестник «Черно море», Нова 
Телевизия, БНТ 2, Радио Варна, БНТ, Фокус Нюз, Българско национално радио и Варна 24.  
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Някои линкове към медийното отразяване на събитието:  
http://m.focus-news.net/?action=news&id=2469309 
 
http://www.chernomore.bg/vodeshti-novini/2017-12-20/tv-cherno-more-tsentralna-
informatsionna-emisiya-novini-20122017-g - от 9-та минута 
 
https://bnt2.bnt.bg/bg/a/dobro-utro-s-bnt-2-regionalen-blok-20122017-g - от 52-ра минута 
 

 
    
 
След събитието, Зорница и Цвета имаха удоволствието да се съберат за първи път с младежи и 
заинтригувани преподаватели от СУУНЗ “Проф. Д-р Иван Шишманов” и да проведат макар и 
кратък уъркшоп, в който да демонстрират мъничка част от упражненията, които предстои да 
бъдат реализирани в рамките на “Приложен театър”.  
 
Фиксиран беше периода – 3 поредни дни в края на април месец - в който ще се проведе 
първата поредица от интензивни уъркшопи с участниците от СУУНЗ „Проф. Д-р Иван 
Шишманов”. 
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В края на прекрасната 2017г. и началото на 2018г. ни очаква подготовка за “visual awareness” 
обучението, което предстои да проведе за нас Nicola Crews от UCAN Productions!  
 
Нямаме търпение! 
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