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Очаквайте на 19 април: Йосиф и неговата пъстра дреха - мюзикъл от
Ендрю Лойд Уебър!
Билети по 8, 10, 12, 15, 20, 30 лв.
Специални промоции за март:
● КОЛЕКЦИЯ КЛАСИКА И СЪВРЕМЕННОСТ – билети за пет концерта с обща цена 24
лева със специален подарък CD с архивни записи на Варненска опера и филхармония.
●● КОЛЕКЦИЯ БАЛЕТ – билети за четири спектакъла с обща цена 30 лева!
●●● КОЛЕКЦИЯ НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ - билети за пет драматични спектакъла на
обща стойност 24 лева!
Общи промоции:
СЛЕДОБЕДЕН ШАНС - 20% отстъпка за всички билети, закупени във вторник, сряда и
четвъртък между 15:00 и 16:00 часа.
ПAKET ФАМИЛИЯ за четирима с 20% отстъпка с места по избор;
ВИП КАРТА с преференции за цяла година на цена 20 лeва.
УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ - 6, 8 лв.
Каси на Основна сцена: 10.00-13.00 и 14.00-19.00, тел.: 052/665 020, 052/650 666;
Каса на Сцена Филиал – един час преди спектакъл, тел. 052/612 998.
Email: tickets@operavarna.bg; drama_varna@yahoo.com;
Заявки: тел. 052/669 650; 052/669 651; 052/669 652
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01, 31.вторник, четвъртък, 19 часа -сцена Филиал
ЕДНООКИЯТ ЦАР
от Марк Креует

превод Нева Мичева, режисьор Петър Денчев, сценография и костюми
Теодора Лазарова
музика Христо Намлиев, видео Елена Шопова
участват: Симеон Лютаков, Милена Кънева, Биляна Стоева, Пламен
Димитров, Николай Божков
„Едноокият цар” от Марк Креует е политическа сатира, която прелива в
черна комедия - каталонският отговор на световната политическа криза.
Улегналото всекидневие на полицая Давид изведнъж придобива неочакван
обрат, когато той разпознава в един от семейните гости своя жертва –
останалия с едно око след улучилия го гумен куршум по време на
протестна демонстрация, Игназий.
Оттук започва разтърсващата история, която изисква от героите да
осъзнаят по нов начин своята социална роля в сложния свят на
политическа демагогия, кризи от всякакъв характер и непрекъснати
конфронтации. Без да е откровен политически театър, пиесата се занимава
със съвременното живеене по пътя към истината, с крехкостта на
човешките убеждения и начините, чрез които политиката нанася
поражения върху интимния свят и идентичността на човека в XXI век.
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2 МАРТ, сряда – 19:00 – 21:30 ч.
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ Премиера
Оперета от Асен Карастоянов

Диригент-постановчик Стефан Бояджиев
Режисьор Николай Априлов
Сценография Атанас Велянов
Художник по костюмите Диляна Първанова
Хореография Гергана Георгиева-Караиванова,Радослав Иванов
Диригент на хора Стефан Бояджиев
Компютърен дизайн и ефекти Венелин Миланов,Антон Златинов
Със специалното участие на Танцов ансамбъл „Одесос” при МВР – Варна
Действащи лица и изпълнители:
Дядо Либен, копривщенски чорбаджия - Стефан Рядков
Дела, негова жена - Петя Петкова
Павлин, техен син - Пламен Долапчиев, Христо Ганевски
Хаджи Генчо, килиен учител - Пламен Георгиев
Цона, негова жена - Благовеста Статева
Лиляна, тяхна дъщеря - Ина Петрова
Янка, ратайкиня - Лилия Илиева
Иван, ратай у дядо Либен - Велин Михайлов
Ерчо, Славеят - Закар Гостанян
Герчо, Хекиминът - Людмил Петров
Циганка – врачка - Вяра Железова, Антоанета Маринова
Баба Тодора - Анатоли Романов
Клюкарки - Юлка Трендафилова, Галина Великова, Марина Иванова,
Красимира Митева, Миглена Страдалска, Събина Матеева
Място на действието – Копривщица, 1845 г.
Концертмайстори Анна Фурнаджиева , Красимир Щерев
Асистент-режисьор Сребрина Соколова
Помощник-режисьор Грета Добрева
Репетитор на балета Гергана Георгиева- Караиванова
Отговорен корепетитор Веселина Маринова
Корепетитори Жанета Бенун, Димитър Фурнаджиев, Соси Чифчиян,
Руслан Павлов
Суфльор Димитър Фурнаджиев
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8 март, вторник – 19:00 – 21:00 ч.
ЕНЕРГИЯ ОТ НЕЖНОСТ●

Деси Добрева , Илина Михайлова, Ина Петрова и други
Симфоничен оркестър на Държавна опера - Варна
Диригент Вилиана Вълчева
Популярни песни и инструментални пиеси.
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9 март, сряда – 18:00 – 19:15 ч.
МАГЬОСНИКЪТ ОТ Оз
Мюзикъл от Харолд Арлън

диригент Ганчо Ганчев
режисьор Костадин Бандутов
хормайстор и корепетитор Миглена Шишева
сценограф Тодор Игнатов
хореограф Константин Илиев
балетмайстор Бистра Бъчварова
театрален педагог Петя Петкова
вокален педагог Галина Станишева
Варненската детско-юношеска опера при Общински детски комплекс
В малка ферма в Канзас живеят чичо Хенри и леля Ем с племенницата си Дороти.
Но един ден страшен ураган прави достатъчно злини и понася малката Дороти
далече по небето тъмнооко… Така тя попада в страната на безгрижните, където
намира нови приятели - Плашилото, Ламаринения човек и Лъва. Всеки от тях си
има мечта - Дороти да се върне в Канзас при леля Ем и чичо Хенри, Плашилото да
има малко мозък, Ламариненият човек да има сърце, а Лъвът да има кураж. Но
никой не може да им помогне, освен Магьосникът от страната Оз. Пътят до там е
труден, пълен с препятствия, а и Злата вещица дебне, готова да ги унищожи.
Желанието на приятелите обаче е толкова силно, че те са готови на всичко, за да
се срещнат с Магьосника славен от Оз: Той бил с много чар и чуден стил! Toй
всичко умеел и силен бил!. Добрата вълшебница помага на Дороти и нейните
приятели да стигнат до Изумрудения град и да се срещнат с Великия Оз. Но той
поставя условие да бъде погубена Злата вещица и едва тогава ще изпълне
желанията им. Успяват ли малката Дороти, Плашилото, което няма мозък,
Ламариненият човек, който няма сърце и Лъвът, който няма кураж, да унищожат
Злата вещица? Успява ли Великият Оз да изпълне желанията им?
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12, 27март, събота, неделя 19 часа - Основна сцена
КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Премиера
от Добри Войников

Режисьор Стоян Радев Ге. К.,
Сценография и костюми Даниела Николчова
Участват: Николай Божков, Гергана Арнаудова, Цветина Петрова,
Николай Кенаров, Ина Добрева, Веселина Михалкова, Юлияна
Чернева, Свилен Стоянов, Валери Вълчев, Петя Янкова, Теодор
Папазов, Константин Соколов, Даниела Викторова
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13 март, неделя – 16-17:30 ч., Първи балкон – Ротонда
СЛЕДОБЕДНО СОАРЕ

Вокални произведения от руски композитори в изпълнение на трупата от
Държавна опера – Варна
Съпровод Жанет Бенун
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14 март, понеделник, 19 часа - сцена Филиал
ПАМЕТТА НА ВОДАТА ●
от Шийла Стивънсън

Превод Теодора Давидова
Постановка и музикална среда Стоян Радев Ге. К.
Сценография и костюми Мира Каланова
Участват: Гергана Плетньова, Владислав Виолинов, Веселина
Михалкова, Даниела Викторова, Николай Божков, Теодора
Михайлова
Награда ВАРНА 2013 за екипа
В психологически уплътнената до краен предел пиеса смъртта на майката събира,
но и разделя трите сестри, конфронтирайки ги със спомените, една с друга, с
мъжете до тях и в крайна сметка със самите себе си. Отдавна е отминало
детството, когато не се налага да правиш избор - може би защото нямаш памет за
миналото... С натрупването на паметта идва и трудността на избора...

Видео
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14 март, понеделник – 19:00 – 22:00 ч.
ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША
оперета от Имре Калман

Вайлерсхайм – Владислав Владимиров
Цецилия – Бойка Василева
Едвин – Пламен Долапчиев
Щаси – Сребрина Соколова
Бони – Велин Михайлов
Силва – Ина Петрова
Ронсдорф – Закар Гостанян
Фери Бачи – Людмил Петров
Нотариус Киш – Петър Петров
Мишка – Пламен Георгиев
„Тя е Любов! Сравнявам я с най-великото, най-деликатното, най-покоряващото
човешко чувство! Аз и Тя! В нашето общуване има полет. Нашето единство винаги
е проникнато от своеобразно опиянение на духа и мисълта. Двамата с нея летим и
поне за малко Тя ме откъсва от прозаичния делничен ден, от шума и хаоса, от
страданието на хората и безверието. „Странно нещо любовта е,
с остър нож пронизва тя!” Невъзможно е човек да чуе брилянтния дует на Едвин
и Силва и да не се влюби в музата, в сюжета, в нея, в Царицата на чардаша!
„Жените, жените, ах ангели са те...” „Дай ми целувка, мила, бързо дай, скучен
без теб е и самият рай!” Покорени, омагьосани, възхитени и просълзени –
виждал съм такива хора, които заедно с артистите припяват и гениалния дует
„Помниш ли ти...” Е, това не е ли любов! Ако сте пропуснали срещата си
с нея, направете го! Ще се влюбите от пръв поглед! Повярвайте!“ (Николай
Априлов – режисьор на спектакъла)

Видео
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15 март, вторник, 19 часа - Основна сцена
КАВКАЗКИЯТ ТЕБЕШИРЕН КРЪГ ●
от Бертолт Брехт

Превод Константин Илиев
Постановка Маргарита Младенова
Сценография Ивайло Николов
Костюми Ива Гикова
Музика Асен Аврамов
Участват: Гергана Плетньова, Биляна Стоева, Даниела Викторова,
Ина Добрева, Стоян Радев, Пламен Димитров, Антонио Угрински,
Валери Вълчев, Николай Кенаров, Георги Богданов
Номинация ИКАР 2016 за режисура на Маргарита Младенова
Номинация ИКАР 2016 за главна мъжка роля на Стоян Радев – Аркадий
Чхеидзе
„Кавказкият тебеширен кръг” изследва голямата тема за добротата и
поставя ребром, отвесно този въпрос през една древна история. Историята
за момичето Груша, което не може да остави едно забравено дете и заради
него се отказва от всичко за себе си. През тази история „Кавказкият
тебеширен кръг” пита възможно ли е да си добър и да живееш добре...
Каква е цената... Да си добър, е да се откажеш от собствения си интерес.
Да си добър, не означава да си добродушен, а да вършиш добро – найтрудното за човека. Под всички сложни неща стоят прости неща. Истини,
които театърът трябва да открие и да им повярва, за да им повярва след
него и зрителят”, посочва своето кредо харизматичната режисьорка
Маргарита Младенова.
Видео
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16, 24 март, сряда, четвъртък, 19 часа - Основна сцена
ОПАСНИ ВРЪЗКИ ●
от Кристофър Хамптън

Превод Майя Праматарова
Постановка Стилиян Петров
Сценография Венелин Шурелов
Костюми Елица Георгиева
Музика Петя Диманова
Участват: Веселина Михалкова, Даниела Викторова, Гергана
Плетньова, Гергана Арнаудова, Стоян Радев, Адриан Филипов,
Юлияна Чернева, Екатерина Георгиева, Цветина Петрова, Стефан
Додуров, Даниела Димова
Номинация ИКАР 2016 за авторска музика на Петя Диманова
Двамата аристократи Валмон и Мертьой заплитат опасни интриги в
театралната адаптация на Кристофър Хамптън по епистоларния роман на
Шодерло дьо Лакло, а режисьорът Стилиян Петров кара зрителя да
преосмисли с днешна дата понятия като любов, опасност, игра. „Опасни
връзки” са игра-война, война-игра, в която любовта е копнеж по онова,
което ни ранява, еротичен стремеж по дълбокото ни влечение към война страст за атака, импулс за отбрана, готовност за наказание и смърт.
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Гостуване на балета на Софийска опера

17 март, четвъртък – 19:00 – 21:00 ч.
ДОН КИХОТ ●●
балет по музика на Лудвиг Минкус

18 март, петък – 19:00 – 21:00 ч.
ЗОРБА ГЪРКЪТ ●●
Балет по музика на Микис Теодоракис
Видео Зорба гъркът
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Гостуване на ДТ „Невена Коканова” - Ямбол

17 март, четвъртък, 19 часа - сцена Филиал
ВСЯКА СРЯДА ОТ 5 ДО 7
от Валентин Красногоров
Постановка Владимир Петков
Сценография Александрина Игнатова
Участват: Цветелина Кънева, Петя Бойчева, Георги Ружичка,
Михаил Лазаров, Капка Валентинова, Христо Доков
Какво се случва "Всяка сряда от 5 до 7", когато работата ти е тъпа,
животът скучен, мечтите несбъднати и нещата въобще не вървят така,
както им се иска на героите от тази блестяща комедия, всъщност .... е
повече от интересно! Авторът заплита служебни проблеми и лични
отношения във вихър от емоции, за да ни покаже, че лековатия и
фриволен начин, по който гледаме на живота си напоследък не само не е
решение, а е основна част от кашата, в която се забъркваме! А дали ще се
измъкнем от тази каша... е въпрос на личен избор.
Видео
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18 март, петък, 19 часа - сцена Филиал
КАНКУН ●
от Жорди Галсеран

Постановка Стилиян Петров
Сценография Венелин Шурелов
Костюми Елица Георгиева,
Музика Петя Диманова
Участват: Биляна Стоева, Стоян Радев, Даниела Викторова, Пламен
Димитров, Гергана Арнаудова
ИКАР 2014 за сценография на Венелин Шурелов и Елица Георгиева
АСКЕЕР 2014 за театрална музика на Петя Диманова
НАГРАДА ВАРНА 2014 за Биляна Стоева (Ремей)
НАГРАДА ВАРНА 2014 за екипа
Стилиян Петров (режисьор на спектакъла): „Ефектът на Канкун е близък до
ефекта след упойка – ярки цветове, относителност на образите, неустойчивост на
кой си, множествена личност или липса на идентитет, множествена реалност.
Канкун – като някакво облизващо се хищно животно – седи насреща ти и те пита
къде си, в коя биография, в началото или в края на коя любов, в кое
свидетелство за нещо преживяно, в кое определение и какво споделяме, кой ни
приписва свят. Канкун е кафкианска игра – всичко е напълно реално и
същевременно необяснимо. Канкун е своеобразна теорема (по Гьодел) за
непълнота.“
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19 март, събота – 11:00 часа
МУЗИКАЛНИ ОТКРОВЕНИЯ ОТ РУСИЯ●

Ансамбъл „Колегиум Варна” с ръководител Ангел Василев
Солисти Даниела Димова, Линка Стоянова, Валерий Георгиев
Чайковски:
Четири годишни времена за струнен камерен оркестър
Два романса:
Нощ - Д. Димова
Славеят - Л. Стоянова
Ария на Герман от операта Дама Пика - В. Георгиев
Шостакович:
Две песни: Зима, Щастие - Д. Димова, Л. Стоянова, В. Георгиев
Камерна симфония №8, оп. 110
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19 март, събота, 18 часа - Основна сцена
ДОХОДНО МЯСТО
от Александър Островски

Режисьор Крис Шарков
Авторска музика Георги Георгиев (Остава, Нomeovox)
Художник Радостина Тодорова
Костюми Даниела Николчова
Хореография Татяна Соколова
Участват: Адриан Филипов, Стоян Радев, Веселина Михалкова, Ина
Добрева, Цветина Петрова, Николай Кенаров, Пламен Димитров,
Петя Янкова, Свилен Стоянов, Стефан Додуров, Гергана Арнаудова,
Валери Вълчев
Една силна сатира, която осмива както властимащите, така и бунтуващия
се човек. Режисьорът Крис Шарков споделя: „Мястото на индивида в
обществото днес е тема, която ме вълнува. В „Доходно място” представям
усещането за българския преход, но не в реалистичен план, а като
енергия, като настроение. Усещането за живот между постсоциализма и
неолиберализма, в който раждаме нашата уникална болка, с обърканите си
лични животи и объркани цели.”
Видео
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21 март понеделник – 19:00 – 21:30 ч.
ДОН ПАСКУАЛЕ
Комична опера от Гаетано Доницети

Коопродукция с Театро Комунале – Модена
Диригент Светослав Борисов
Режисьор Кузман Попов
Дон Паскуале – Евгений Станимиров
Доктор Малатеста – Пламен Димитров
Ернесто – Георги Султанов
Норина – Ирина Жекова
Нотариус – Петър Генов
Дон Паскуале е изпълнена с богата мелодика и шеметни комични обрати в
стил опера-буфо. Оригиналните декори и елегантните костюми предлагат
интригуваща ретроспекция на модните тенденции от последните 250
години. Режисьорът Кузман Попов разполага действието не в XIX, а в XXI
век. И солистите, и хористите се явяват пълнокръвни участници в
представлението,
като при това непрекъснато разменят ролите си. В концепцията си
диригент-постановчика Снетослав Борисов е залегнал свежият, много лек,
но не лековато поднесен прочит. Либретото и музикалният текст носят в
себе си вица и провокацията, които ние като интерпретатори сме длъжни
да поднесем убедително. Идеята е да звучи всичко дантелено и брилянтно,
с тази ефирност, която изисква естетиката на Доницети, подчертава
Светослав Борисов.
Видео
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21 март, понеделник, 19 часа - сцена Филиал
РЕТРО
от Александър Галин

Превод и режисура Пламен Марков
Сценография и костюми Мира Каланова
Музика Калин Николов
Асистент режисьор Максима Боева
Участват: Михаил Мутафов, Теодора Михайлова, Нели Вълканова,
Юлияна Чернева, Милена Кънева, Валентин Митев, Петя Янкова
„Донякъде ще ни разсмеят, донякъде ще ни натъжат, ще предизвикат
размисли и непременно ще ни накарат да съпреживеем личните човешки
драми в тази едновременно забавна и сериозна история за възрастен
вдовец, когото дъщерята и зетят сватосват – почти едновременно и
неособено деликатно, за три самотни дами. Има защо пак да се огледаме
за нещата, които са ни най-важни, но които най-често ни е трудно да
постигнем”, отбелязва Пламен Марков.
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22 МАРТ, вторник, 19 часа - сцена Филиал
ДВАМА НА ПЕЙКАТА
по Александър Гелман

Постановка и изпълнение Милена Кънева и Христо Колев
Те са обикновени хора. С уж обикновени проблеми. Оплетени от взаимни
лъжи и мигове на крайна искреност, те си стават все по-близки. В някакъв
момент дори най-близки на света. Споделят един с друг факти от живота
си, които не биха признали дори пред приятелите.
По време на кратката си среща героите минават през богата гама от
емоции - от презрение към нежност, от недоверие към любов, от страдание
към удоволствие... В спектакъла има очарователна романтика, лишена от
напудрени розови облачета. Интензивното действие е изпъстрено с хумор лек и непретенциозен. Независимо от комедийния си характер, пиесата
притежава и качествата на социално-битова драма, близка до
всекидневната реалност.
Христо Колев и Милена Кънева тръгват от „Пейка” на Ал. Гелман, за да
изградят с много любов и професионализъм своя авторски спектакъл
„Двама на пейката”. Един вълнуващ разказ за винаги загадъчните и
тайнствени отношения между мъжете и жените... И за онзи несекващ
копнеж по сродната душа...
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23 март, сряда – 18:00 – 19:30 ч.
В РИТЪМА НА МУЗИКАТА
Образователен спектакъл

Диригент Ганчо Ганчев
Режисьор Сребрина Соколова
В ритъма на музиката е една различна компютърна игра, която разкрива на
децата прекрасния свят на изкуството. Игра, в която освен знания за музикалните
инструменти в симфоничния оркестър, за различните жанрове в музикалното
изкуство, те ще изживеят и едно вълнуващо приключение, което ще ги научи да
играят като един отбор. Скрити зад анонимността на електронното общуване,
доста често агресията и грубостта между децата се пренася и в ежедневното им
общуване „очи в очи“. Героите на нашия спектакъл са деца като всички останали
, които може да срещнем във всяко училище, с нищо по-лоши или по-добри от
останалите. Тяхното пътешествие в света на музиката ще покаже на връстниците
им в залата, че ритъмът на музиката е ритъмът на живота. Защото музиката не
само отразява и изобразява реалния свят, но сочи и пътя за интелектуално
обогатяване и развитие. Децата попадат в игра - капан, от която няма излизане,
докато не се изиграе до край. Подложени на изпитание, в крайна сметка те
разбират, че винаги ще бъдат по-успешни, ако са заедно в екип, ако не са груби
индивидуалисти и егоисти. Играта в екип винаги е печеливша.
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25 март, петък – 19:00 - 21:00 часа
КОНЦЕРТ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ●

Диригент Мартин Георгиев
Солисти: дякон Любомир Георгиев и Антония Никова – Георгиева пиано, Даниела Димова – сопран, Бойка Василева – мецосопран
Мартин Георгиев – Морска песен II – симфонична миниатюра, световна
премиера
В.А.Моцарт – Концерт за две пиана KV365
Дж.Б.Перголези – Stabat Mater
Симфоничен оркестър на Държавна опера - Варна
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26 март, събота – 11:30 – 13:00 ч.
АНГЕЛ СТАНКОВ & ЙОСИФ РАДИОНОВ●

Ансамбъл „Колегиум” – Варна с ръководител Ангел Василев
Солисти: Ангел Станков, Йосиф Радионов, Ангел Василев Божидар
Бенев - цигулка
Кремена Христова, Недялка Ганева – виолончело, Даниела Димова –
сопран, Линка Стоянова - сопран
Непознатият Вивалди:
Концерт за две цигулки, две виолончели и камерен ансамбъл (първо
изпълнение във Варна) – А. Василев, Б. Бенев, К. Христова, Н. Ганева
В сърцето печал безкрайна - ария от операта "Баязет "; Тези тъмни
клепачи - ария от операта " Ил Фарначе " - Д. Димова
Концерт за две цигулки и камерен оркестър – А. Станков, Й. Радионов
(първо изпълнение във Варна)
Победителю величав - ария от операта "Арзилда"; В бурята очаквам покой
- ария от оп. "Ил Тигран" – Л. Стоянова - сопран
Концерт за три цигулки и камерен оркестър – А. Станков, Й. Радионов и
А. Василев
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26 март, събота – 19:00 – 20:30 ч.
СОЛИСТИ ОТ НУИ „Д. ХРИСТОВ“●
Симфоничен концерт

Диригент: Вилияна Вълчева
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28 март, понеделник – 19:00 – 21:45 ч.
КАЛУДИ КАЛУДОВ в ТОСКА
Музикална драма в три действия от Джакомо Пучини
Либрето Джузепе Джакоза и Луиджи Илика по драмата на Викториен Сарду

Диригент Вилияна Вълчева
Режисьор Кузман Попов
Художник Мария Диманова
Диригент на хора Стефан Бояджиев
Флория Тоска, певица – Анна Дитри
Марио Каварадоси, художник – Калуди Калудов
Барон Скарпия, шеф на Полицията – Венцеслав Анастасов
Чезаре Анджелоти, бивш консул на Римската Република – Евгений
Станимиров
Клисар – Гео Чобанов
Сполета, Полицейски агент – Стоян Финджиков
Шароне, офицер – Димитър Ряхов
Тъмничар – Петър Петров
Овчарче – Благовеста Статева
Роберти – Георги Корбаков
Сержант – Милен Митев
“Портрет на актрисата” – такова определение дава част от музикалната
критика на оп. “Тоска”. Тоска е преди всичко героиня на тираноборческа
драма. Лирична кулминация е “Молитвата” на Тоска – момент на катарзис
и решително преодоляване на това свръхнатоварване със страсти, което
стига своя предел в предишната сцена. Тази ария разкрива кредото на
героинята, вярата й в силата на изкуството, човеколюбието и любовта.
Носители на антагонизма в операта са полюсните образи на Каварадоси и
Скарпия. Любовта на Тоска и Каварадоси е своеобразна присъда над
тиранията. Духовното единение на двамата герои е ярко подчертано в
последната сцена, където гласовете им се сливат в триумфална, химнова
тема.
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28 март, понеделник, 19 часа - сцена Филиал
ГЛУПАЦИ
от Нийл Саймън

Постановка Георги Михалков
Сценография Антония Попова
Сценично движение Ива Караманчева
Музикална среда Малина Михалкова
Участват: Валери Вълчев, Николай Кенаров, Свилен Стоянов,
Пламен Димитров, Милена Кънева, Валентин Митев, Даниела
Викторова, Ина Добрева, Димитър Мартинов
Авторът разполага действието в неопределено минало, в някакво
омагьосано украинско селце, чийто жители битуват в безбрежна тъпота,
което не пречи да се чувстват щастливи. Странната ситуация се превръща
в особена дилема за новопристигналия учител Леон, когато противно на
всякаква логика, той попада в капана на любовта. „За пръв път поставям
Нийл Саймън. Всичко, което съм чел от него, намирам смешно и умно.
Освен това той е голям майстор на сетивното, а когато се комбинират
смешно, умно и сетивно, резултатът е много добра драматургия. От гледна
точка на драматургията, авторът решава „Глупаци” с такъв абсурден
хепиенд за всеки от героите, че накрая комедията се превръща в сатира”,
споделя Георги Михалков пристрастията си към творбата.
Видео
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29 март, вторник – 19:00 – 20:45 ч.
ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА ●●
балет по музика на П. И. Чайковски
(по едноименната приказка на Е. Т. А. Хофман)

Либрето, постановка и хореография Сергей Бобров - з.а. на Русия
Диригент Вилиана Вълчева
Сюжетът разказва за малката Мари, която мечтае за истински коледен
подарък, но вместо него получава лешникотрошачка с формата на войник
в красива униформа. Мечтата все пак се сбъдва – сънят отвежда Мари в
едно вълшебно царство и там тя танцува в обятията на своя Принц
Лешникотрошач. Тя преживява чудни приключения, среща крал и кралица,
мишки и цяла армия от оловни войници. Куклите й показват очарователни
танци от Испания, Китай, Русия, Франция, а накрая всички се завъртат в
един щастлив финален валс.
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29 март, вторник, 19 часа - сцена Филиал
СВЕКЪРВА ●
от Антон Страшимиров

Постановка и музикална среда Стоян Радев Ге. К.
Сценография и костюми Мира Каланова
Участват: Теодора Михайлова, Веселина Михалкова, Стефан
Додуров, Петя Янкова, Милена Кънева, Даниела Викторова,
Николай Кенаров, Николай Божков, Гергана Арнаудова, Цветина
Петрова, Юлияна Чернева, Пламен Димитров, Нели Вълканова,
Валери Вълчев, Божидар Божков, Кристиан Михайлов, Недялко
Стефанов,
Награда ВАРНА 2015 за екипа
Комедията е писана за откриването на Народния театър в София през 1903
г. Режисьорът Стоян Радев Ге. К. отдава почит на именития варненец,
възраждайки неговата класическа творба. Той я обогатява с неочаквани
асоциации, нови смисли и различни изразни средства - не на последно
място, с музикални моменти от класиката до фолклора, интерпретирани
като пантомимата или дори на живо. Това е една изненадваща и
очарователна "Свекърва" от XXI век.
Видео
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30 март, сряда, 19 часа - Основна сцена
CATCH ME IF YOU CAN
The musical by Marc Shaiman

АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - БЛАГОЕВГРАД
Продукция на студентите от университета по известния филм на Стивън
Спилбърг.
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31 март, четвъртък – 19:00 – 21:00 ч.
КАРМЕН ДЕНС ●●
Опера-балет по музика на Ж. Бизе

Либрето, постановка и хореография Сергей Бобров - з.а. на Русия
Диригент Светослав Борисов
Режисьор на оперните сцени Кузман Попов
Диригент на хора Стефан Бояджиев
Балетни солисти:
Кармен - Евгения Минкова
Дон Хозе - Павел Кирчев
Ескамилио - Румен Стефанов
Микаела - Илияна Славова
Бандитка - Ренета Михайлова
Данкайро - Мартин Чикалов
Оперни солисти:
Кармен - Силвия Ангелова
Дон Хозе - Валерий Георгиев
Ескамилио - Пламен Димитров
Микаела - Ирина Жекова
„Стремим се да постигнем съвършенство във всеки един от детайлите на
тази уникална постановка. Това е първата съвместна продукция между
Държавния театър за опера и балет в Красноярск и Държавна опера Варна.
За да има успех дадена постановка, трябва да се избере най-напред
подходящо популярно заглавие, което след това вълнуващо да разкаже
своята история със средставата на музиката и танца. „Кармен” от Бизе е
точно такава творба с драматични взаимоотношения, подплатени с
класическа хореография, пречупена през призмата на съвременния
поглед.“ (Сергей Бобров)
Видео
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