награда на Министерст вото н а
културата и ”ИКАР” 20 06 за
най-успеш ен теа трален сезон

В средата на м. ноември миналата година Театър 199 „Валентин Стойчев” обяви петото
издание на анонимния конкурс на името на голямата българска актриса СЛАВКА СЛАВОВА
за написване на камерна пиеса /до четири действащи лица/ на съвременна тематика.
До определената дата за предаване на текстове - 31 януари т.г., постъпиха 26 творби, които
бяха подадени в срок, в съгласие с правилата на конкурса и допуснати за журиране. Заглавията
по реда на тяхното подаване са:
„Интериорни емоции”; „Когато бръшлянът се прокрадва”; „Чери”; „Самех/Самуил”;
„Въздушен контрол”; „Исмаил”; „Пинг- понг”; „Прости числа”; „Кроасан”;
„Последният перон”; „Мадейра; „Сблъсък”; „В градината на Хемингуей”; „Концерт за
струнни инструменти в ре минор”; „Пета аптека”; „Лешникотрошачката”; „Човекъттеатър”; „Дванадесет G”; „Любовта умира”; „Цикадите”; „Тъмна вечна нощ”;
„Открити води”; „Стената”; „Момичето от таванската стая”; „Риалити”; „Суша”.
Журито, което извърши селекцията е в състав: г-жа СВЕТЛА БЕНЕВА, г-н НИКОЛА ВАНДОВ,
г-н МАРТИН КАРОВ, г-н АНДРЕЙ ФИЛИПОВ, г-жа КЕТИ БИНКОВА и г-жа АННА МОНОВА.
По регламент журито имаше задължение да отличи не повече от една пиеса. Пак по
регламент Театър 199 „Валентин Стойчев” е поел задължение да постави на своя сцена
отличената с награда творба в срок от 12 месеца. Наградният фонд и на тазгодишното издание
на конкурса е 5000,00 лева.
Журито проведе две заседания, на които обсъди в детайли художествените достойнства на
представените произведения.
На първото си заседание журито обсъди всички представени творби и състави шорт лист на
състезанието. В него влязоха пиесите: „В градината на Хемингуей”; „Когато бръшлянът се
прокрадва”; „Концерт за струнни инструменти в ре минор”, „Кроасан”; „Сблъсък; „Тъмна
вечна нощ”; „Цикадите”.
На второто си заседание журито стесни кръга, в който влязоха пиесите: “Когато бръшлянът
се прокрадва”, “Кроасан”, “Тъмна вечна нощ”.
След задълбочено обсъждане на второто заседание журито постигна единодушно решение:

НАГРАДАТА „СЛАВКА СЛАВОВА” СЕ ПРИСЪЖДА НА ПИЕСАТА
„КРОАСАН”. Както се разбра след отварянето на пликовете, неин автор е
МАРТИН КОЛЕВ.
Театър 199 „Валентин Стойчев”

П.П. Молим авторите, чийто творби попадат в шорт листа, да ни предоставят текста
на електронен носител, за да ги публикуваме на нашата уеб- страница.

