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                         ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУКЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

                                                             на театър „ Арт Ленд” 

Заглавие „Мишлето” 
Екип по книжка с картинки от В.Сутеев 

сценарий, сценография и режисура: Мария Банова 
музика и текст на песните: Димо Стоянов П.И.Ф. 
участват : Мануела Саркисян и Юлия Коларова 
 

Сцена  Ширина 3   метра 
Дълбочина 2 метра 
Височина 2 метра 

Озвучаване Лечна озвучителна техника и микрофони 

Осветление  Инсталирано в декора 

Време строеж 70 минути 

Време демонтаж 30 минути 

Времетраене на 
представлението 

35 минути 

Техника  Представление без думи, естрадни кукли 

Възраст  За деца от 4 до 8 години 

Място на провеждане  Открити и закрити сцени  

Финансиране  С финансовата подкрепа на Министерството но Културата 

Премиера  2020 

Финасиране  Финансовата подкрепа на Министерство на Културата  

Премиера  2020 

 

                                      „Мишлето” 
 

                              куклено представление без думи 

 
 

За деца 3+ 

по мотиви от приказки в картинки на Владимир Сутеев 
сценарий, сценография и режисура: Мария Банова 
текст на песните и музика: Димо Стоянов – P.I.F. 
учасват: Мануела Саркисян и Юлия Коларова 

Продуцент: Театър Арт Ленд 

Времетраене: 40 мин. 

За деца 3+ 
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Кукленото представление „МИШЛЕТО” има за цел да представи на децата в ранна възраст /3-7 
години/ ситуации, в които могат да попаднат и да открият своя приятел. 
Представлението е без текст, изградено от четири действени етюда на музикален фон.  
Куклите са естрадни, на черна камера. В края на всеки етюд има песен, обощаваща посланието 
на етюда.  
Всяко дете е едно „мишле”!  
Нека помогнем на нашите  „мишлета” да открият и разберат важните неща за приятелството.  
Приятеля е този, който споделя с теб! 
Приятеля е този, който те подкрепя! 
Приятеля е този, който те приема такъв какъвто си!  
Приятеля е този, който ти подава ръка в труден момент! 
 
Провокацията за създаването на представлението са книжки в картинки на руския художник, 

писател, илюстратор и аниматор   Владимир Сутеев /1903-1993/ 

 
Книжките на Сутеев са близки до изразните средства на кукления театър.  Творбите му носят  
послания, които са актуални в днешно време, особено при възпитението на децата и тяхното 
възприемане на света.  Изразните средства в кукления  театър поднасят теми и проблеми с 
много символи, образи, действия, което прави представлението забавно-поучително-
откривателско за децата , а и не само за тях. Историте са прости, остоумни, закачливи и 
достъпни за малкия зрител. Те са поднесени с много хумор, без назидателен тон, достъпни за 
разбиране от децата на възраст от 3 до 7 години. 
 
 

                                             


