
ПРОГРАМА GOATMILK 2016 21-24 май 2016 

СТРАХ, ДА ГОВОРИМ ЗА ТОВА 

  

 

 

 

НОВО! Фестивален бар – до реката, всеки ден // 20.00 - 24.00 

 

Кръчми и места за хранене 

Славчо и Валери – до беседката 

Елза и Вальо – до казана 

всеки ден: обяд 13.00 - 15.00 // вечеря 19.00 - 21.00 

 

Slow Food Бела - магазин и работилница 

за домашно приготвени солени и сладки закуски, които ни връщат в детството 

или разказват за детството на нашите родители 

всеки ден в Деновата къща: 9.30 - 11.00 // 16.00 - 18.00 

 

Дегустации и продажби 

на местни продукти по проекта "За Балкана и хората" 

всеки ден до казана: 13.00 - 15.00 
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Фестивален магазин и чайна 

всеки ден в зала Бели ризи 11.00 - 13.00 // 15.00 - 19.00 

 

OFF-FESTIVAL 

 

20 МАЙ Вършец 19.30 

 

Видео инсталация High and Dry (Високо и сухо), 2015 

Прожекция и разговор с автора Крейг Хевънс (САЩ)* 

Вършец / старата баня 

 

В тази видео-работа художникът Крейг Хевънс разказва за преживяване от 

детството – карнавална игра, която се състои в опит да потопите клоун, който 

крещи все по-силни обиди срещу играча, в басейн с вода. 

 

Хевънс приравнява това съвремененно забавление с древния индуски мит за 

мъдрец, познат като Нарада, който е хвърлен в басейн и удавен от бог Вишну, и 

докато сънува, се преражда за напълно различен живот. 

 

Видео-работата представлява шестата част от серията Proscenium Arches, 

която изследва ролята на зрителя и на филмовата музика в ритуала на 

възприемане на движещи се изображения. В работата звучат аудио откъси от 

запис на архивна лекция върху индуистката митология, изнесена от 

американския философ с британски произход Алън Уотс (1915-1973). 

 

21.30 

ЖАЛЕЙКА - СПЕЦИАЛНА ПРОЖЕКЦИЯ ЗА БЕЛА РЕЧКА 

голяма зала, Бела Речка 

 

игрален филм, 2016, Германия/България, 92 мин, реж. Елица Петкова, 

продуценти: Светослав Драганов, Тим Оливер Шулц, Сесил Толу-Полуновски, 

с участието на Ана Манолова, Снежина Петрова, Михаил Стоянов и др. 

 

Special Mention награда на международното жури на Филмовия фестивал 

Берлинале 2016 

Голямата награда на София филм фест 2016. 

 

Лора, 17-годишно момиче отказва да носи траур след смъртта на баща си. 

Хората в селото са възмутени. 

 

 

 

ПРОГРАМА СЪБОТА 21 МАЙ 

 



 

8.00 -11.00 

Планинска разходка с козите и местен 

водач 

Макар козите в Бела Речка вече да не са 

повече от хората (както беше преди 13 години, 

когато започна фестивалът), тяхната утринна 

паша в планината е нещо, което всеки гост на 

Бела Речка си струва да преживее. Заради 

историите по пътя и заради самата планина - цялата планинска верига около 

Горна Бела Речка е част от Врачански балкан и защитените зони в Натура 2000. 

В зависимост от водача, вероятно след разходката вече ще можете да различите 

къде е Меча страна, Добралин, Пешова ливада, Венеца, Средни дел, Стакевица... 

тръгване от беседката 

 

9.30-11.00 

Slow Food Бела - магазин и работилница: домашно приготвени солени и 

сладки закуски, които ни връщат в детството или разказват за детството на 

нашите родители. 

Баница със сирене или с щавляк, или качамак, или захаринки... най-вълнуваща 

е срещата с местните жени, които ги правят така, както са ги правили техните 

майки и баби. И разказват историята на своя живот, докато месят или точат. 

С Мариана Асенова в Деновата къща 

 

Преди 5 години, през 2011г., интересът към храната в региона ни провокира 

да създадем Слоу Фуд (Бавна храна) конвивиум. Зад недотам разбираемата 

дума конвивиум се крие нещо много естествено и просто - общност от хора, 

които се интересуват от уникалните местни вкусове и храни, и се грижат 

за запазването им. 

 

Самото движение за бавна храна възниква в Италия, в малкото градче Бра 

през 1989г. именно с цел да опази изчезващите локални вкусове, видове и 

храни. Основателят Карло Петрини вярва, че храната може да е вкусна, 

чиста и справедлива към хората, които я произвеждат. Днес тази вяра 

споделят хора в повече от 100 държави в света, в които движението има 

свои последователи. Ние в Бела Речка сме сред тях. 

 

 



 

 

11.00 – 13.00 

МЕЧКА СТРАХ, МЕН НЕ СТРАХ 

практическа работилница за поговорки, 

истории, картички и други неща 

с Галя Иванова и Георги Димитров 

Фестивален магазин/ навън 

Работилницата изследва по време на целия 

фестивал темата за страха в поговорките, 

поверията, легендите, песните, баенията и 

всякакви такива неща, които чуваме от най-

ранно детство. Събраната предварително от 

авторите колекция ще е на разположение за 

четене във фестивалния магазин и на 

специални места на открито. През първите 

два дниработилиницата ще събира спомени, 

сънища, приказки, поговорки от участниците, 

които те искат да споделят с другите. Ще се 

търсят различни преводи на различни езици. 

През третия ден всеки ще може да изработи своя картичка – спомен от 

фестивала с това, което най-силно го е впечатлило и провокирало от чутото и 

видяното по темата за страха. Материалите ще бъдат предоставени на 

място. Четвъртият ден е предвиден за изложба на всички изработени 

картички! След нея всеки може да отнесе със себе си изработеното за спомен! 

Работилницата е подходяща за деца и възрастни. 

 

Галя Иванова е дизайнер, чиято страст е работата с рециклирани 

материали, автор на фестивални работилници и идеи за правене на неща с 

ръце – Бели ризи от Бела Речка, торбички за билки, тефтерчета, карти и 

други. 

Георги Димитров е детски стоматолог и по душа музикант. Темата за 

фобиите и страха е тясно свързана с практиката му като лекар. Като 

музикант изследва влиянието на акустичното звучене при лечение на 

вътрешни травми. 

 

11.00-13.00 

GOATMILK for KIDS/ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА 

Веранда на фестивалната сграда 

Чудовище да си направим! 

Да споделим любимите си истории за страшни същества! Да си измислим 

собствено чудовище и да го изработим от различни материали, а накрая да го 

накараме да говори! 

Подходящо за деца над 6 години. 



 

Ангелина Рангелова е артистичен психо-социален практик. Последните ѝ 

занимания са насочени към деца в предучилищна възраст. Има задълбочен 

интерес към чудовищата в детската литература. 
 

11.00 – 17.00 GOATMILK for KIDS/ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА 

Патиланско царство в планински дом Светулка 

 

С домакини Матей, Дора, Пламен и Галина Димови и в сътрудничество с 

Ангелина Рангелова 

 

Игри и забавления за малки и големи. Експедиция "оцеляване- процъфтяване" 

в природата. Беседи за градинки и перма-култура. Шейк и смути бар. И още 

занимания за деца от 0 до 100 г. 

 

Ние сме Пламен, Галя, Матей и Дора, най-новите жители на селото. Пламен 

е зъболекар, който отскоро откри дентална практика в поликлиниката във 

Вършец. Галя е куратор, която понастоящем е посветена на отглеждане на 

двете си деца и малка перма-културна градинка. Матей и Дора са волно 

растящи деца сред прелестната природа на Бела речка. 

 

15.30 - 17.30 

ПРЕМЪЛЧАНОТО ИЗСЕЛВАНЕ 

работилница за истории с Мариана Асенова и Диана Иванова 

бяла зала 

През 2015-а година GOATMILK за първи път обсъжда темата за изселените в 

Северозападна България български турци след тяхното насилствено 

преименуване през 80-те години. Заинтригувани – защо никой никога не е 

говорил с тях за това изселване - Мариана Асенова и Диана Иванова започват 

събиране на истории от жителите на северозападни села, където са били 

“интернирани” българските турци. Резултатът е изненадващ. В тази 

експериментална работилница ще можете да преживеете част от тези 

невероятни истории. 

 

16.00-18.00 

Slow Food Бела - магазин и работилница: домашно приготвени солени и 

сладки закуски, които ни връщат в детството или разказват за детството на 

нашите родители. 

Баница със сирене или с щавляк, или качамак, или захаринки... най-вълнуваща 

е срещата с местните жени, които ги правят така, както са ги правили техните 

майки и баби. И разказват историята на своя живот, докато месят или точат. 

С Мариана Асенова в Деновата къща 

 

 



17.30 – 18.30 

Reconstructing Iran 

презентация и разговор с Антина Златкова и Томас Линдермайер 

голяма зала 

,Дългобради мъже, покрити в черно жени, атомни оръжия, репресии и страх – 

така звучи Иран в медийния дискурс, който познаваме. Колко верен е този 

имидж и какво наистина трябва да знаем за тази старана, стремяща се да се 

отвори към Запада? Антина Златкова и Томас Линдермайер разказват за 

едномесечното си пътуване в Иран – едно вълнуващо пътешествие през 

стереотипи, противоречия, изненади и красоти. 

 

19.00 – 20.00 

Games People Play (Talkin' bout You and 

Me), 2015 

Откриване на изложба архивни 

мастиленоструйни разпечатки 

Крейг Хевънс (САЩ)* 

бяла зала 

 

Мащабните мастиленоструйни принтове (140 х 110 см) изобразяват 

конструкции от детски площадки от ерата на Съветския съюз, изоставени в 

гористите паркове около посолството на САЩ в София, България. Работата 

изследва акта на играене не само в контекста на блажената експресивна детска 

игра, но и в сферата на сдържаната гео-политика на възрастните. Заглавията на 

работите идват от названията на дейности, изобразени в картината Детски игри 

от Питер Брьогел Стария (1560), която сравнява детските игри с капризите на 

държавното управление на възрастните. 

 

Крейг Хевънс е американски визуален художник, живее между Лос Анджелис, 

Калифорния и Берлин, Германия. В работите си използва обектива – фото, 

видео и прожекционен, за да изследва конфликта на човешката идентичност, 

както е представен в творческия акт на формиране на личните и 

колективни разкази. Ролята на монументите в публичното пространство 

и анти-монументалните стратегии са в основата на неговите 

художествени търсения.Негови работи са показвани в Armory Biennial, Лос 

Анджелис, Калифорния 2011,Гьоте Институт Йоханесбург, Южна Африка 

2012, Recyclart Arts Center Брюксел 2013, Open Arts Foundation, Пловдив 2014, 

Американско посолство в София, България и Weserburg-музей за модерно 

изкуство, Бремен, Германия 2015. 

 

20.30 

СТРАХ – ДА ГОВОРИМ ЗА ТОВА! 

Откриваме фестивала с отворена сцена, на която да споделим любим текст 

и/или музика, които избираме, когато ни е страх. 



- Музикален обмен – „Върни ме у дома с песен“ – „паметник“ на личното 

присъствие в публично пространство с Крейг Хевънс (САЩ)* и 

- Споделени текстове с Агнешка Цвилог (Полша) и Сандра Хол 

(Великобритания) 

голяма зала 

 

НЕДЕЛЯ 22 МАЙ 

 

8.00-9.30 

Йога и сутрешни песни в планината 

Едно лично сутрешно преживяване на 

тишината около Бела Речка - и на собствения 

глас в планината 

с Диана Иванова, тръгване от беседката 

 

9.30-11.00 

Slow Food Бела - магазин и работилница: 

домашно приготвени солени и сладки закуски, 

които ни връщат в детството или разказват за 

детството на нашите родители. 

Баница със сирене или с щавляк, или качамак, 

или захаринки... най-вълнуваща е срещата с 

местните жени, които ги правят така, както са 

ги правили техните майки и баби. И разказват 

историята на своя живот, докато месят или 

точат. 

С Мариана Асенова в Деновата къща 

 

11-14.30 

МАТРИЦА ЗА СЪНУВАНЕ – работилница за сънища с Румен Петров 

в две части, с пауза 

Голяма зала 

Социалното сънуване е стар метод за съвместно търсене и създаване на връзки 

между вътрешния свят на човека, изразяван чрез сънищата, и социалния му 

опит от различни роли. Социалното сънуване предполага да разберем по-добре 

как групови, организационни, социални динамики влияят на нашия “личен” 

или “частен” живот. И обратното – помага ни да осъзнаем социални процеси, 

като ги поставим в нова смислова рамка, родена от сънищата и свободните 

асоциации. Освен това е повод да се забавляваме заедно. 

Работата ще прочете на четири части. 

11-11.10 Въведение 

11.10-12.30 Матрица за социално сънуване 

12.30-12.45 Пауза за кафе/чай 

12.45-14.00 Колективен анализ на материала от матрицата 



14.00-14.15 Коментари 

Румен Петров е специалист по групови отношения, психотерапевт, 

преподавател в НБУ. 

 

11.00-13.00 

GOATMILK for KIDS/ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА 

Веранда на фестивалната сграда 

Чудовище да си направим! 

Да споделим любимите си истории за страшни същества! Да си измислим 

собствено чудовище и да го изработим от различни материали, а накрая да го 

накараме да говори! 

Подходящо за деца над 6 години. 

 

11.00 – 17.00 GOATMILK for KIDS/ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА 

Патиланско царство в планински дом Светулка 

 

С домакини Матей, Дора, Пламен и Галина Димови и в сътрудничество с 

Ангелина Рангелова 

 

Игри и забавления за малки и големи. Експедиция "оцеляване- процъфтяване" 

в природата. Беседи за градинки и перма-култура. Шейк и смути бар. И още 

занимания за деца от 0 до 100 г. 

 

11.00 – 12.00 

Групова сесия СЛУШАНЕ с Крейг Хевънс (САЩ)* 

 

Крейг ще проведе самостоятелна музикална сесия СЛУШАНЕ за група от 

максимум 10 участника. Фокусът е върху песни, които представят възможни 

стратегии за справяне и преодоляване на страха. Аудио файловете ще бъдат 

избрани от Музикалния обмен и от обширен музикален архив на художника. 

Участниците ще имат шанс да чуят и съпреживеят висококачествени записи на 

редки музикални изпълнения. Аудио презентациите в реално време ще бъдат 

съпроводени от музикални истории и рефлексии на художника върху страха. 

 

Максимум 10 човека. На английски, с превод 

 

бяла зала 

 

12.00 – 13.00 ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА 

Мирослава Дикова представя работата по проект "За Балкана и хората" в 

региона на Западна Стара планина. Прожекция на филма "Хората от Балкана', 

дегустация на фермерски продукти от региона. 

голяма зала 

 



15.30-17.00 

Травмата и страхът от нея – работилница с Мартин Дитрих 

синя зала 

Как се преодолява страхът, най-трайният спътник на травмата? В терапията за 

лекуване на травматични преживявания се отделя особено внимание на 

чувството за сигурност и стабилност, което човекът, преживял травма, намира в 

себе си. В това групово преживяване всеки участник ще може да преживее за 

себе си намирането на такова място на сигурност. Мартин Дитрих ще води 

участниците в някои специални техники, разработени в психотерапията за 

лекуване на травми. Не се изисква нищо друго освен да се отпуснете удобно със 

затворени очи и накрая, по желание, да споделите своите преживявания с 

останалите. В края на упражнението ще бъдат обсъдени и теоретични акпекти 

на работата със страха при травма. 

Мартин Дитрих е травма психотерапевт със собстнета практика в Бон, 

Германия. 7 години работи в психосоматична клиника под ръководството на 

един от водещите германски терапевти Волфганг Вьолер. От 2015-а година 

консултира доброволчески проекти, работещи с бежанци в Германия. Втора 

поредна година той представя пред GOATMILK различни практични и 

теоретични аспекти на работата с травма. 

За възрастни, максимален брой: 15 души 

На английски език, с превод на български 

 

15.30-17.30 

МЕЧКА СТРАХ, МЕН НЕ СТРАХ 

практическа работилница за поговорки, истории, картички и други 

неща 

с Галя Иванова и Георги Димитров 

Фестивален магазин/ навън 

 

Работилницата изследва по време на целия фестивал темата за страха в 

поговорките, поверията, легендите, песните, баенията и всякакви такива неща, 

които чуваме от най-ранно детство. Събраната предварително от авторите 

колекция ще е на разположение за четене във фестивалния магазин и на 

специални места на открито. През първите два дни работилиницата ще 

продължи да събира спомени, сънища, приказки, поговорки за страха, които 

носят със себе си участниците и които те искат да споделят с другите. Ще се 

търсят различни преводи на различни езици. 

През третия ден всеки ще може да изработи своя картичка – спомен от 

фестивала с това, което най-силно го е впечатлило и провокирало от чутото и 

видяното по темата за страха. Материалите ще бъдат предоставени на 

място. Четвъртият ден е предвиден за изложба на всички изработени 

картички! След нея всеки може да отнесе със себе си изработеното за спомен! 

Работилницата е подходяща за деца и възрастни. 

 



16.00-18.00 

Slow Food Бела - магазин и работилница: домашно приготвени солени и 

сладки закуски, които ни връщат в детството или разказват за детството на 

нашите родители. 

Баница със сирене или с щавляк, или качамак, или захаринки... най-вълнуваща 

е срещата с местните жени, които ги правят така, както са ги правили техните 

майки и баби. И разказват историята на своя живот, докато месят или точат. 

С Мариана Асенова в Деновата къща 

 

17.00-18.00 

Разговор с Никола Михов за неговата изложба – "Здравейте и добре 

дошли в Париж" 

голяма зала 

В последната си серия фотографии Hello and Welcome to Paris – които могат да 

бъдат видяни навсякъде в Бела Речка в дните на фестивала - фотографът 

Никола Михов поглежда зад кулисите на телевизионния продукт "На живо от 

Париж" - в дните след атентатите от 13 ноември 2015, когато над 120 души 

загубиха живота си. Универсално изглеждащи репортери четат предварително 

написани текстове, а емисиите започват с дежурното "Добре дошли в Париж", 

дори когато става дума за шока от терористичните атаки. Дали това е дребен 

пропуск на редактора, или закономерност в света на глобалната индустрия за 

производство на новини? 

 

Никола Михов е роден в София през 1982 г. Чест гост на фестивала 

GOATMILK, където е представял свои проекти. Неговата първа 

фотографска книга „Forget Your Past” (изд. Жанет 45, 2012) е обявена за една 

от най-добрите фотографски книги на годината от престижното 

британското списание British Journal of Photography. Никола е съосновател 

на платформата за съвременна българска фотография Bulgarian 

Photography Now. (www.bulgarianphotographynow.com). 

 

18.30 – 20.00 

“Пространство на чистата мисъл” - 

балканска премиера 

документален филм, Естония, 2015, 75 

мин, режисьор Пу Естония 

прожекция и разговор с режисьора 

голяма зала 

Ян Йометс живее живота, за който мечтаят 

мнозина – оттеглил се в уединение от нормалния живот в къща в гората, той 

може да посвещава цялото си време на едно – да мисли интензивно. Една от 

най-уникалните личности на новото поколение философи в Естония, без все 

още да има университетска титла, той се превръща в култов преподавател на 

първия частен университет в Източна Европа след края на комунизма – 



Естонският Институт за Хуманитарни Науки. Роден от свободата и мечтата за 

свободно образование, основано на взаимно уважение, институтът постепенно 

губи духа си, слива се с Талинския Университет и през 2015-а е закрит. Филмът 

проследява опита на Ян да се дипломира и преди всичко - изключителното 

пространство на неговото мислене. 

Пу Естония е роден през 1972-а година, първоначално завършва Валдорфска 

педагогическа семинария и работи като детски учител, след което се 

отдава на театъра и театралната антропология и специализира в 

Естония, Индия, Виетнам, Тайланд, Камбоджа. “Пространство на чистата 

мисъл” е негов пълнометражен филмов дебют. В момента живее със 

съпругата си на село – в подготовка на своя следващ филм. Идва в Бела Речка 

и с едно специално желание – да дои козе мляко. 

Прожекцията е на английски език 

 

20.30- 22.00 

Цветан Марангозов, филмов режисьор в 

Германия 

филми от 60-те и 70-те години от 

Мюнхен, куратор: Бернхард Марш, 

Кьолн, Германия 

голяма зала 

 

Късометрежните филми на Цветан 

Марангозов се показват в България за 

първи път през 2016-а година – в 

съвместен проект на GOATMILK, София 

филм фест и Гьоте институт. 

 

Цветан Марангозов - познат у нас като писател, 

а в Германия като режисьорът Маран Гозов - е 

една от ранните централни фигури на новия 

немски филм през 60-те години и принадлежи 

към така наречената „Мюнхенска група“, която 

оставя забележителна страница в немската 

киноистория, подобна по значение на Nouvelle 

Vague във Франция. Богатото му творчество от над 30 късометражни филма е 

уникален поглед към западногерманските нрави от онези години – и е напълно 

непознато в България. Кураторът Бернхард Марш, който преоткрива 

Марангозов за германската публика, представя спеециална селекция от най-

доброто от късите му филми в две последователни вечери – специално за 

GOATMILK. 

На български и немски, с български субтитри 

 

Програма 1 част 



 

К.И.Н.О 

ФРГ 1968 - 11 мин. - ч/б 

В ролите: Маргит Хаберланд, Валтер Гнилка, Том Ридл, Маран Гозов 

Едно ходене на кино се превръща в кошмар. 

 

САБИНЕ 18 

ФРГ1967 - 12 мин. - ч/б 

В ролите: Верушка Меринг, Сабине А. Венген, Мартин Мюлер, Клаус Лемке 

Сабине още не го е правила. Приятелят й е шокиран. Какво друго й остава, 

освен да попита някой друг! 

 

ПФАЙФЕР 

ФРГ 1967 - 21 мин. - ч/б 

В ролите: Дитер Аугустин, Мартин Мюлер, Хайнц Клоп, Макс Цилман 

Густл иска да започне да издава нов политически вестник. Всеки, който 

пише в този вестник, трябва първо да плати за това: Идея за преодоляване 

на хроничния недостиг на пари. 

 

СТАРЕЦЪТ 

ФРГ 1968 - 12 мин. - ч/б 

В ролите: Фридрих Паули, Хенри ван Лик, Вигберт Викер 

Един старец не издържа да стои по цял ден в къщи и с мрачна решителност 

започва да създава проблеми в квартала. 

 

КРАСИВО СБОГУВАНЕ 

ФРГ 1970 - 10 мин. - ч/б 

В ролите: Фридрих Паули, Товйе Клайнер 

Възрастен мъж наема гастарбайтер за специална услуга. 

 

22.30 

Концерт: THE PACO BAND 

Юнес Пако (Мароко) – вокал, гембри и 

други африкански инструменти 

Михаел Хайд ( Австрия) – саксофон, 

алпийски рог 

Голяма зала 

Юнес Пако e истинско музикално събитие. 

Роден през 1975-а година в Мароко, израсъл в 

изключителна музикална среда – дядо му е 

суфи-музикант, а баща му, Абдерахман Пако, солист на групата Nass El Ghiwane, 

който свири с Джими Хендрикс през 60-те години, и до днес е жива легенда в 

Мароко – заради виртуозното изпълнение на gnawa - традиционната духовна 



музика на Африка, революционното използване за първи път на западни 

инструменти и своите силно критични социални текстове. Gnawa се смята за 

музика, която лекува (може да освобождава например от страхове) и в 

миналото е била изпълнявана през така наречените Lila- нощи, когато хората, 

коити търсели излекуване, били събирани заедно на едно място. 

Юнес Пако свири първоначално с баща си и своите братя, след смъртта на баща 

си основава своята група The Paco Band. Неговата цел е както да продължава 

традицията на gnawa, така и да търси нови музикални връзки със западната 

музика. Юнес идва за първи път в България, привлечен от GOATMILK, и в Бела 

Речка ще свири заедно с австрийския саксофонист Михаел Хайд, с когото се 

откриват преди години в Мароко. 

 

ПОНЕДЕЛНИК 23 МАЙ 

 

8.00 -11.00 

Планинска разходка с козите и местен 

водач 

тръгване от беседката 

 

9.30-11.00 

Slow Food Бела - магазин и 

работилница: домашно приготвени солени и 

сладки закуски, които ни връщат в детството 

или разказват за детството на нашите 

родители. 

Баница със сирене или с щавляк, или качамак, 

или захаринки... най-вълнуваща е срещата с 

местните жени, които ги правят така, както са 

ги правили техните майки и баби. И разказват 

историята на своя живот, докато месят или 

точат. 

С Мариана Асенова в Деновата къща 

 

11.00-13.00 

GOATMILK for KIDS/ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА 

Веранда на фестивалната сграда 

С Чудовище да се срещнем! 

Уважаеми възрастни, каним ви на среща с нашето чудовище. То има въпроси 

към вас. А вие? Искате ли да го попитате нещо? 

Представяне на уъркшопа за деца 

 

 



11.00 – 17.00 GOATMILK for KIDS/ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА 

Патиланско царство в планински дом Светулка 

 

С домакини Матей, Дора, Пламен и Галина Димови и в сътрудничество с 

Ангелина Рангелова 

 

Игри и забавления за малки и големи. Експедиция "оцеляване- процъфтяване" 

в природата. Беседи за градинки и перма-култура. Шейк и смути бар. И още 

занимания за деца от 0 до 100 г. 

 

11.00 – 12.00 

Групова сесия СЛУШАНЕ с Крейг 

Хевънс (САЩ)* 

 

Крейг ще проведе самостоятелна музикална 

сесия СЛУШАНЕ за група от максимум 10 

участника. Фокусът е върху песни, които 

представят възможни стратегии за справяне и 

преодоляване на страха. Аудио файловете ще 

бъдат избрани от Музикалния обмен и от обширен музикален архив на 

художника. Участниците ще имат шанс да чуят и съпреживеят 

висококачествени записи на редки музикални изпълнения. Аудио 

презентациите в реално време ще бъдат съпроводени от музикални истории и 

рефлексии на художника върху страха. 

 

Максимум 10 човека. На английски, с превод 

 

бяла зала 

 

12.00 -13.00 СТРАШНО ЛИ Е ДА ЖИВЕЕШ ТУК 

За реалните лични и колективни страхове на хората, които живеят в 

Северозападна България. Опит да влезем „под кожата“ на страха. 

Работилница за съпреживяване 

голяма зала 

 

12.00 – 13.00 ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА 

Ателие за ръкоделия, традиционни за региона - тъкане, бродерия, плъстене, с 

майсторки от Сдружение "Душичина" - Чипровци. 

синя зала 

 

 



15.30-17.30 

Съществото, което яде кошмари –

 работилница с Людгер Бьонш 

синя зала 

Дъщерята на царя не може да спи, тъй като 

щом заспи, започва да сънува ужасни 

кошмари. Мъдреците от цялата страна се 

събират в опит да й помогнат. Но напразно. 

Царят тръгва да обикаля други страни в 

търсене на помощ. Но и неговите усилия се 

оказват напразни. Отчаян, той попада накрая 

в изоставена местност. Там среща едно 

същество, което се изхранва само от лоши 

сънища. Зарадван, царят му обещава, че ще 

има достатъчно храна, докато изяде 

кошмарите на дъщеря му. Двамата се прибират заедно в двореца и най-после 

дъщерята е излекувана... 

(по книгата на Михаел Енде - “Съществото, което яде кошмари”) 

Какво може да ни помогне срещу нашите страхове и кошмари? В тази 

работилница ще рисуваме или изработим своето лично същество, което искаме 

да нахраним със своите кошмари. Как изглежда то, какви качества има? В това 

творческо търсене е вероятно да открием дремещи способности и сили, които се 

крият зад страховете ни. 

Работилницата е подходяща за деца и възрастни. 

Людгер Бьонш е арттерапевт в Кьолн, Германия. Вярва във възможността 

всеки човек да открие и разгърне индивидуалния си потенциал. 

 

16.00-18.00 

Slow Food Бела - магазин и работилница: домашно приготвени солени и 

сладки закуски, които ни връщат в детството или разказват за детството на 

нашите родители. 

Баница със сирене или с щавляк, или качамак, или захаринки... най-вълнуваща 

е срещата с местните жени, които ги правят така, както са ги правили техните 

майки и баби. И разказват историята на своя живот, докато месят или точат. 

С Мариана Асенова в Деновата къща 

 

17.30-18.30 

Уважаеми СТРАХ: Анти-монументални стратегии 

Говори художникът: Крейг Хевънс (САЩ)* 

 

голяма зала 

 

Като използва функцията на паметниците за отправна точка, художникът ще 

представи изследванията си за съвременното развитие на анти-монумента по 



отношение на паметниците на Холокоста в Германия и историята на 

скулптурата на 1980-те и 1990-те години. Визуалното представяне и дискусията 

ще рефлектират върху справянето с наследството на Страха в рамките на 

националната история и как евентуално да приложим средствата на обектива в 

артистичните практики - фотография, кино и видео. 

 

18.30-20.00 

МЕЧКА СТРАХ, МЕН НЕ СТРАХ 

практическа работилница за поговорки, истории, картички и други 

неща 

с Галя Иванова и Георги Димитров 

Фестивален магазин 

 

Работилницата изследва по време на целия фестивал темата за страха в 

поговорките, поверията, легендите, песните, баенията и всякакви такива неща, 

които чуваме от най-ранно детство. През днешния третия денвсеки ще 

може да изработи своя картичка – спомен от фестивала с това, което най-силно 

го е впечатлило и провокирало от чутото и видяното по темата за страха. 

Материалите ще бъдат предоставени на място. 

Работилницата е подходяща за деца и възрастни. 

 

19.00-19.45 

Доктор Дейвид Етикс 

пърформанс/ импровизация на Лий Грифитс (Великобритания) 

голяма зала 

От какво се страхуваме? Какво означава да сме в постоянно състояние на 

минимален страх – както вероятно всички сме, без да го осъзнаваме? Тази 

театрална импровизация черпи материал от фестивала и разговорите и 

дискусиите за страха. Пътуване към себе си. Кураж! 

Лий Грифитс е част от артистичната група Friction Arts, Бирмингам, 

Великобритания – един от големите приятели и съмишленици на GOATMILK. 

Участвал е в артистичните интервенции на групата по цял свят – 

Бразилия, Южна Африка, Холандия, Норвегия... 

 

20.30-22.00 

Цветан Марангозов, филмов режисьор в Германия 

филми от 60-те и 70-те години от Мюнхен, куратор: Бернхард Марш, 

Кьолн, Германия 

 

голяма зала 

 

Късометрежните филми на Цветан Марангозов се показват в 

България за първи път през 2016-а година – в съвместен проект на 

GOATMILK, София филм фест и Гьоте институт. 



 

На български и немски, с български субтитри 

 

Програма 2 част 

 

ТАНА 

ФРГ 1969 - 11 мин. - ч/б 

В ролите: Клаудия Литман, Петер Ломан 

Под предлог, че иска да вземе душ, една млада жена се настанява у един писач. 

 

ДЪЛГИЯТ МАРШ 

ФРГ 1970 - 14 мин. - ч/б 

В ролите: Дитер Аугустин, Зигфрид Грауе 

Майсторът на оцеляването Густл живее на улицата. От магазин за 

карнавални костюми под наем той взема униформа на пазач, за да глобява 

нарушителите в парка. Това не остава без последици. 

 

МЕЖДИННО КАЦАНЕ 

ФРГ 1973 - 13 мин. - ч/б 

В ролите: Митко Вълев, Лилит Унгерер 

Филм за гордостта – като българин във ФРГ. 

 

КРАЧКИ 

ФРГ 1974 - 10 мин. - ч/б 

В ролите: Дитер Аугустин, Ханс Якоб, Бернд Фишер, Маран Гозов 

Объркан свят, с обърнат на обратно копнеж. 

 

ДА ИГРАЕШ В ГЕРМАНИЯ 

ФРГ 1975 - 13 мин. - ч/б 

В ролите Маран Гозов, Ирай Трабизи 

Трябва да се заснеме сцена с турски гастарбайтер. Неочаквано нещата се 

усложняват. 

 

22.30 

КОНЦЕРТ: КАЛЪМ ПРАТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

акустична китара, вокал 

голяма зала 

Великолепен глас, виртуозна китара, деликатна чувственост. Това са отзивите 

за младия и роден на юг от Лондон композитор и певец Калъм Прат, който в 

момента прави силен пробив в независимата музикална сцена на Берлин, 

където се премества през 2014-а година. След няколко забележителни участия – 

като Melodica Festival Berlin през 2015 – Калъм идва за първи път в България – 

и директно на GOATMILK - с нови авторски композиции за сезона. 

 



24.00 

АКСИНИЯ МИХАЙЛОВА 

поетично четене 

голяма зала 

“Сега е време на дъждове / и на мътни 

въртопи/ в мислите 

... 

Изглежда времето придобива лошите 

навици на хората 

... 

Виждал ли си някога тъжно дърво?” 

Аксиния Михайлова ще чете на 24 май в Бела 

Речка. Първата и единствена българска 

поетеса, удостоена с най-високото отличие за 

поезия на Франция “Гийом Аполинер” (2014 ). 

За нея може да се каже и напише много - Акси, 

която обичаме – заради чудото на езика, откровеността, северозападността. 

 

 

 

ВТОРНИК 24 МАЙ 

 

8.00 -11.00 

Планинска разходка с козите и местен водач 

тръгване от беседката 

 

9.30-11.00 

Slow Food Бела - магазин и работилница: домашно приготвени солени и 

сладки закуски, които ни връщат в детството или разказват за детството на 

нашите родители. 

Баница със сирене или с щавляк, или качамак, или захаринки... най-вълнуваща 

е срещата с местните жени, които ги правят така, както са ги правили техните 

майки и баби. И разказват историята на своя живот, докато месят или точат. 

С Мариана Асенова в Деновата къща 

 

11.00-12.30 

ИГРА НА ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ 

работилница на открито, с Ангелина Рангелова 

Това е една игра, в която е разрешено да заведеш някого в гората и да го 

изоставиш. Но също така е възможно и ти да бъдеш изоставен. Какво се случва 

в този момент с всички участници в играта? 

 

 



11.00-12.00 

МЕЧКА СТРАХ, МЕН НЕ СТРАХ 

практическа работилница за поговорки, истории, картички и други 

неща 

с Галя Иванова и Георги Димитров 

Фестивален магазин 

 

Работилницата изследва по време на целия фестивал темата за страха в 

поговорките, поверията, легендите, песните, баенията и всякакви такива неща, 

които чуваме от най-ранно детство. През днешния последен ден ше 

можете да видите изложбата от изработените картички от 

участниците – и да споделите свои неща ! 

 

11.00 – 17.00 GOATMILK for KIDS/ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА 

Патиланско царство в планински дом Светулка 

 

С домакини Матей, Дора, Пламен и Галина Димови и в сътрудничество с 

Ангелина Рангелова 

 

Игри и забавления за малки и големи. Експедиция "оцеляване- процъфтяване" 

в природата. Беседи за градинки и перма-култура. Шейк и смути бар. И още 

занимания за деца от 0 до 100 г. 

 

12.00 – 13.00 ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА 

Ателие за ръкоделия, традиционни за региона - тъкане, бродерия, плъстене, с 

майсторки от Сдружение "Душичина" - Чипровци. 

синя зала 

 

12.00 – 13.00 

ГОЛЯМОТО ИСТИНСКО ШИЕНЕ 

Мариела Гемишева в реалността на спомените или връщане към едно лично 

начало 

 

Консултант : Петя Джукелова 

Асистенти: Виктория Динева и Петя Балева 

Със специалното участие на Вършечката духова музика 

 

веранда 

 

Идеята на авторката е да провокира споделяне на спомени чрез интимния 

процес на събличане и обличане и реализиране и представяне на модна 

колекция за местни жени в моден пърформанс в извънградския контекст на 

Модата. Мариела отправя провокация за съпреживяване на несъвместимости – 

градската и неградската мода или модата като социокултурен “градски 



феномен”, експлоатиращ колкото бъдещето, толкова и миналото; модата, там 

където времето е спряло с белата риза на баба Тодорка или там“където козите 

са повече от хората”. Проектът е провокиран и от личните спомени на автора 

за първите опити за шиене на дрехи някога през 70-те в Северозапада. В 

процеса на реализиране на колекцията като основен инструмент е използвана 

оригиналната шевна машина на мама Мия (бабата на Мариела от с. Хайредин, 

Врачанско) с идея за “връщане” на възрастта и откриване отново на 

Автентичния АЗ. 

 

Доц. д-р Мариела Гемишева , моден дизайнер и артист в областта на 

пърформанса, инсталацията и обекта, е известна с многобройни, 

нестандартни и запомнящи се експериментални решения в областта на 

модата и артпърформанса. За нея изкуството е: „практика, комуникация, 

процес, неспокойствие – динамика, в която измерваш ежедневния си ритъм”. 

Провокацията е съществен елемент в нейните работи, а според 

американския куратор Роджър Коновър тя е „неподражаема в превръщането 

на ограниченията в предимства” . http://www.marielagemisheva.com 

 

13.00 – 15.00 КОНЦЕРТ 

ВЪРШЕЧКАТА ДУХОВА МУЗИКА 

Вършечката духова музика на Митко Пеев е 

създадена през 1971-а година, в най-добрите си 

години е достигала 32 души и е печелила 4 

републикански златни медала. През 70-те ги е 

дирижирал дори патриархът на духовите 

оркестри Дико Илиев. 

Те са любимци на всички и запазена марка на всяко издания на GOATMILK. 

Свирят хора, китки, увертюри, сюити. Имат едно хоро, Върщечкото или 

Белоречкото, което се играе наляво. Вижте какво става в Бела Речка, като го 

засвирят. 

Инструменти: тромпет, флигорна, кларинет, саксофон, ударни 

 

16.00-18.00 

Slow Food Бела - магазин и работилница: домашно приготвени солени и 

сладки закуски, които ни връщат в детството или разказват за детството на 

нашите родители. 

Баница със сирене или с щавляк, или качамак, или захаринки... най-вълнуваща 

е срещата с местните жени, които ги правят така, както са ги правили техните 

майки и баби. И разказват историята на своя живот, докато месят или точат. 

С Мариана Асенова в Деновата къща 

 

17.00-19.00 

ЗАКЛЮЧЕНО ВРЕМЕ, (Verriegelte Zeit), 1990, 90 мин., документален 



филм, реж. Сибиле Шьонеман, камера Томас Пленерт, ДЕФА, 

(Сребърен гълъб 1990, ДОК Лайпциг, Федерална филмова награда 

1991) 

голяма зала 

Макар превърнал се в хит още през 1990-а година, ЗАКЛЮЧЕНО ВРЕМЕ се 

показва за първи път в България сега, през 2016-а. Това е един от първите 

немски филми за ЩАЗИ. Сибиле Шьонеман започва като съвсем млада 

режисьорка във филмовата студия ДЕФА през 1980-а. Но за нея работа почти 

няма. През 1984-а подава молба за напускане на ГДР. Арестувана и вкарана в 

затвора, разделена от семейството и децата й, след няколко месеца 

експулсирана във ФРГ. Когато стената пада, тя решава да се върне с камера и да 

разбере какво се е случило тогава, кой стои зад ареста й. Сниман в първата 

година на промяната, когато още няма закон за досиетата, филмът се превръща 

в изключителен документ за времето, какъвто трудно може да се намери в цяла 

Източна Европа. Спокойно, но настойчиво режисьорката пита: Има ли 

индивидуална отговорност в една диктатура? Виновен ли е този, който просто е 

изпълнявал заповедите на властта? 

На немски, с български субтитри 

част от поредицата “Отключени гласове”, инициатива на Гьоте институт 

България 

 

19.30 - 20.30 

„ВЕСЕНЕ“ - В ПАМЕТ НА ПЕТЪР 

МАНОЛОВ 

голяма зала 

поетично четене, музика, спомени 

Моно Петра, глас 

Симеон Германов, китара 

 

Поетът и дисидент Петър Манолов неочаквано 

напусна този свят на 7 февруари 2016-а година. 

Един от поетите в България, който беше 

преодолял страха. И преди, и след 1989-а 

година. Това е специална вечер за гостите на 

GOATMILK от новата книга „Весене“, издадена 

от Моно Петра в памет на неговия баща. 

 

20.30 

ПЕЕЩОТО ОБЩЕСТВО НА БЕЛА РЕЧКА 

В Бела Речка се пее сериозно. Всяка година. Дори и когато това не е в 

програмата. Този път го отбелязваме – ще разберете защо. Елате и пейте с нас. 

Празник е! 

 



*С любезното съдействие на Посолството на САЩ в София. 
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