
От петък до понеделник

Четири дни уъркшопи, филми, разговори до 
казана, музика
С гости от Испания, Англия,Чехия, Иран, Полша, 
Норвегия и България

Основни акценти:

Как да разказваме креативно
Устните истории са навсякъде около нас. 
Как да ги съберем и да ги разкажем в 
представление?
Уъркшоп и пърформанс с Михал 
Малиновски, основателят на първия 
в Европа музей на разказването на 
истории    

Автентичността – кой е 
автентичният разказвач? 
 Сандра Хол от  Friction Arts, 
Бирмингам 

Миграцията – срам и гордост 
– истории от Северозападна България 
/Диана Иванова, Бабак Салари/  и Източна 
Германия/Агнйешка Цвилог/  + ново българско 
документално кино /Стефан Командарев, 
Светослав Драганов, Андрей Алтъпармаков/

„Forget your past” - паметниците на комунизма 
и Северозападът – през очите на фотографа 
Никола Михов 

Северозападът разказва лични истории за 
1989-та
Уроците, научени в проекта 1989 – места на 
памет в Северозапада. Ролята на изкуствата в 
процеса на преподаване на близка история. 
Изложба и дискусия с Мариана Асенова, Крис 
Болдуин, Михаил Груев

Памет за паметната плоча в Бела Речка
Какво ни казват имената на плочата днес? Имаме ли 
нужда от нов паметник в Бела речка? Какъв? Нека го 
направим заедно! 
Уъркшоп на открито на Илко Асенов и Валерий 
Пощаров

Оттатък моста –  тайният разказ на приказките
Ромски приказки от „другата” страна на моста във 
Вършец. Деца от двете страни на моста опознават своя 
свят и култура, събрани от вълшебната реалност на 

ромските приказки.
Уъркшоп и пърформанс с Крис Болдуин и 

Мариана Асенова

Пеещото общество на Бела Речка 
 научете се да пеете една от най-старите 
песни – „Ботевата”  от баба Тодорка-  
записана от фондация за нова култура в 

Бела Речка заедно със стари песни от 
Грузия, Украйна и Полша – уъркшоп 
с Йоана Нитефор и Мацией Ханушек/
Полша/, Диана Иванова, Мариана 
Асенова и приятели на Бела Речка

Паралелни светове – норвежкото селце Ундредал 
Ундредал е точно толкова голямо село, колкото Бела 
Речка, но се намира на фиорд в Норвегия. Дегустация 
на норвежко сирене, разговор и презентация на Софи 
Клеметцен, Норвегия

Бели ризи от Бела Речка 
Галя Иванова продължава да черпи вдъхновение 
от простотата на старите бели ризи и ви кани на 
практически ръчен уъркшоп по темата 

Още:

Истории от Южна Африка, Куба, Мексико, Гватемала и САЩ  
Джаз-вечери с Милена Караджова, Михаил Йосифов квартет и 
духовата музика на Вършец 
Дегустации на местни деликатеси, хляб в подница  и приказки 
около огъня до казана

АЗ, РАЗКАЗВАЧЪТ
Как разказваме днес? Какво разказваме? 
Защо разказваме? На кого разказваме?
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