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СЪДЪРЖАНИЕ:



 е изграден от четири модула:

 1. “Онлайн куклено пространство”

 2. “Кукли и природа”

 3. “Кукли в действие”

 4. “Първи малък фестивал Lambe, Lambe -

 уличен театър в кутия”

Всеки един модул е награждане на успешни

проекти от дейноста на театър “Арт Ленд” за

последните 13 г. от неговото съществуване. 

“Куклата като ОБЕКТ на

  изкуството 

  за деца и възрастни”

за проекта



Органзиацията е регистрирана през 2008 г.

като “Арт Ленд” ЕООД. Основната ѝ дейност

е свързана с продуциране, провеждане и

организиране на театрални представления за

деца и възрастни; творчески ателиета и

артистични събития. 

Опитът, натрупан през годините като

независима театрална трупа, е ценен от

гледна точка на многообразието от

отговорности, задачи и възможности.

Театърът е чест гост на куклени фестивали в

страната, като в същото време се стреми да

гостува и в по-малки населени места, където

достъпът до култура и изкуство е по-

ограничен. Мечтата за фестивал на

миниатюрните театрални форми зрее

отдавна. 

за театър "АРТ ЛЕНД" 



Мария Банова: ръководител, театрален режисьор,

сценограф

Мануела Манукова: артистичен секретар, куклена

актриса

Юлия Коларова: координатор, куклена актриса

Жюстин Томс: дигитализация, модул “Онлайн

пространство за кукли”

проф. Павел Зехтинджиев: орнитолог, модул “ Кукли

и природа”

Д-р Весела Банова: детски психолог, модул “Кукли в

действие”

Надежда Попова: PR, модул “Първи малък фестивал

Lambe, Lambe - уличен театър в кутия”

Надежда Зельова: адвокат, авторски права

 ОСНОВЕН ЕКИП

КОНСУЛТАНТИ



 Онлайн

куклено

пространство 

–--
основен екип: 

Мария Банова, 

Мануела Манукова и

Юлия Коларова; 

 котсултант 

Жюстин Томс 

 Кукли и природа

  –--
основен екип: 

Мария Банова, 

Мануела Манукова и

Юлия Коларова; 

 консултант проф.

Павел Зехтинджиев;

Неделина Роселинова -

куклена актриса и арт

терапевт; PR.

 

 Кукли 

в действие

–--
основен екип: 

Мария Банова, 

Мануела Манукова и

Юлия Коларова;

консултант д-р Весела

Банова 

 

 Първи малък

фестивал 

Lambe, Lambe  

–--
Театър "Арт Ленд";

Театър “Трио”, 

Магико Хереро - Перу;

PR

 

 



МОДУЛ “ОНЛАЙН КУКЛЕНО

ПРОСТРАНСТВО” 

ЗАСНЕМАНЕ

* заснемане на

представленията на

театър “Арт Ленд”;

публикуване в 

 пратформата Урбо за

онлайн

представления.

YouTube

* публикуване на

линкове към youtube-

канала на "Арт Ленд"

със заснети видео-

уъркшопи за деца и

родители за

изработка на кукли и

домашен куклен

театър; 

 

САЙТ

* създаване на сайт-

независимо

виртуално

пространство,

представящо мисията,

целите и дейностите

на организацията; 

 



* 5 интерактивни представления с кукли–птици и

терапевтични ателиета на Атанасовско езеро, Пода,

Солници Поморие и Бургас. 

*     Целите са: 

-  изграждане на уважение и ангажираност у децата към

многообразието в природата, в частност към птиците; 

-    възпитание на ценности чрез изкуство; 

-    съчетание на екология и изкуство;  

-    изграждане на междусекторни партньорства;           

- създаване на дългосрочни партньорство, с цел

разширяване на мрежата от разнообразни пространства,

където може да се случват артистични събития за деца,

възрастни, семейства.

*  Този модул е надграждане на проекта на Неделина

Роселинова – актриса и арт терапевт,  “Пеликанът, моят

съсед” .

МОДУЛ “КУКЛИ И ПРИРОДА”



*   Турне в дузина места в страната, с представления +

арт-терапевтични занимания за децата. 

 *    Целите са: 

-       децентрализация на изкуството;

-   предоставяне на възможност на деца от отдалечени

райони, с ограничен достъп до изкуство и с нисък

социален статус да гледат куклен театър; 

- повишаване на емоционалната интелигентност,

спонтанността, креативността, качеството на живот на

децата чрез средставата на кукления театър и изкуството; 

-    изграждане на трайни партньосртва с образователни и

социални институции от страната за реализиране на

бъдещи творчески инициативи.

МОДУЛ “КУКЛИ В ДЕЙСТВИЕ”



Театър 

"Арт Ленд",

София

Театър 

"ТРИО", 

Бургас

Магико

Хереро,

Перу

Провеждане на I-во издание на

международен фестивал с цел

популяризиране на иновативна

за страната миниатюрна

театрална форма; създаване на

форум за представяне на

българско и международно

съдържание; обмен на опит

между артисти; предлагане на

ново театрално преживяване в

партньорство с Топлоцентрала,

София и общинска библиотека,

Бургас; обхващане на семейна

публика.

МОДУЛ “ПЪРВИ 

МАЛЪК ФЕСТИВАЛ 

LAMBE, LAMBE – 

УЛИЧЕН ТЕАТЪР 

В КУТИЯ”



 Четиридневно практическо обучение, фокусирано върху:

 -    инструменти за оценка на въздействието: анкети, фокус групи, вокс-поп

кратки интервюта, метода „три думи“ и др. 

-     обработка и анализ на събраните данни и изготвяне на доклад

 водещ - Василка Шишкова, експерт оценка на въздействието.

 Обучението ще бъде в полза на всички описани модули по проекта.

Обучителна програма за основния екип

на ”Арт Ленд” 

за оценка на въздействието


