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Награда „Прелетни птици” за „Ние, врабчетата” от българското училище в Хатива

01.07.2010

От 31 май до 6 юни в Каварна  се състоя ХІІІ Театрален фестивал на самодейните театри с

международно участие  В тазгодишното издание на фестивала взеха участие над 400 любители
актьори от 24 самодейни театрални колектива от София, Русе, Пазарджик, Велинград, Нови

пазар, Козлодуй и други градове от България, както и „врабчетата” от театралното студио към

ПБНУ”Свети Иван Рилски”  гр. Хатива, Испания. 

Изпълненията на участниците във фестивала се оценяваха от жури с председател проф.
Надежда Сейкова и състав Кремена Бабачева – театровед и Светослав Добрев – актьор.

Театралното студио „Ние, врабчетата”, получи наградата „Прелетни птици” за спектакъла

„Карнавал” по Камен Донев. Своите дарби и артистични умения децата  изявиха сред 

благородната конкуренция на изтъкнати самодейни театри, което прави наградата им още по

ценна и заслужена.

През краткия си престой в България младите актьори посетиха музеи и галерии, видяха 

легендарната скала на нос Калиакра. От  нея са скочили 40 български девойки, за да не паднат в

ръцете на турците. Младите хора осъществиха три среднощни серенади на каварненци,

поздравиха роккмета Цонко Цонев  с”Честит рожден ден” на испански. Дори успяха да  гледат
нашумелият български филм ”Мисия Лондон”. 

Преди да отпътуват за Испания младите хора разговаряха в София  с Председателя на

Държавната агенция за българите в чужбина Росен Иванов. Срещнаха се и с Министъра на

българите в чужбина проф. Божидар Димитров. 

И всичко това се случи, без да броим театралните постановки и заведенията, които бяха в графа

”задължително”  и ежеминутният „превод в ефир” на придружаващата ни испанска учителка

Ниевес Пла, която е и наша най-гореща почитателка.

Театралното студио „Ние, врабчетата” направи тази година първата си голяма крачка. Показа,

че магията на театъра може да се осъществи и с малко пари. Убеди ни, че в чудото трябва да
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повярваш, за да го видиш. 

Като тяхна приятелка и преподавателка съм горда, че чрез тази извънкласна дейност успяхме не

само да се сближим, но и да развием естетическата и интелектуалната си потребност за

общуване с театралното изкуство и драматургичния текст. 

Как ли е в живота? Често медийната среда поставя учениците в ситуации, в които им се

„внушава” не само какво, но и как да мислят. На сцената обаче ти си героят. И най-хубавото е,

че всичко това може да се повтори. Да отидеш на театър и да  изживееш пак същото. В живота

не е така.

Честито и успех!!!
Автор: Ваня Пенчева, директор на българското училище „Св.Иван Рилски”, Хатива и

ръководител на театралното студио „Ние , врабчетата”.
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