
Покана за участие  
в Селекция 2021 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  
ЗА МЛАД ТЕАТРАЛЕН РЕЖИСЬОР „СЛАВИ ШКАРОВ“ – РУСЕ 2021 

Драматичен театър „Сава Огнянов“ - Русе ще проведе за четвърта поредна година 
конкурс за млад театрален режисьор, създаден в памет на един от най-талантливите 
театрални режисьори на ХХ век – Слави Шкаров, творил на русенска сцена над 20 години.  

Целта на конкурса е да се насърчи работата и креативността на младите режисьори 
в театъра, давайки за пример и съхранявайки спомена за делото на често отричаният, 
поради нравите на своето време, гениален режисьор. 

Във връзка с това сме щастливи да обявим началото на селекционния етап от 
конкурса. Право на участие имат продукции на творци на свободна практика, спектакли на 
държавни и общински театри, както частни театрални формации, и неправителствени 
организации с дейност в сферата на културата. Единственото условие за допустимост в 
селекционния етап е режисьорът на спектакъла да е на възраст до 35 навършени години. 
Няма изискване за дебют или други ограничения. 

Заключителният конкурсен етап ще се проведе в град Русе, в края на месец 
октомври 2021 година и до него ще бъдат допуснати три спектакъла. Инициатори на това 
събитие са Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, Община – Русе, Младежки театър 
„Николай Бинев“ – София и сдружение „Артеа“ – Русе. 

 

Общи условия и параметри на конкурса за 2021 година 

 Селекцията се извършва от селекционер избран от ДТ „Сава Огнянов“ – Русе. 
 Наградата се излъчва от жури в състав определен от ДТ „Сава Огнянов“ – 

Русе.  
 Селекционер на четвъртото издание на Национален конкурс за млад 

театрален режисьор „Слави Шкаров“ е театроведът Тинка Николова.  

Заявки за селекция на спектакъл може да изпращате на: 

 tininikalas@gmail.com – Тинка Николова;  
 drama.ruse@gmail.com – Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе; 

Заявки за селекция се приемат най–късно до 01.05.2021 г. включително. 

Крайните резултати от селекцията ще бъдат обявени до 25.06.2021 г. 



Покана за участие  
в Селекция 2021 

 

Условия за участие и допускане до селекция: 

1/ Режисьорът на спектакъла трябва да бъде на възраст до 35 години; 

2/ Спектакълът да е реализиран в рамките на професионален държавен, общински 
или частен театър или театрална формация с дейност в сферата на културата; 

3/ Спектакълът да е реализиран в периода 01.09.2019 г. – 31.04.2021 г.; 

4/ Няма изискване спектакълът да е дебютен за режисьора; 

5/ Селекционерът си запазва правото да селектира спектакли и без да е подадена 
Заявка за участие в селекция; 

Допълнителна информация: 

- Командироването на селекционера – пътни и разходи по настаняването са за 
сметка на театъра или организацията, който го канят; 

- Разходите за нощувки, път и хонорари на гост актьори за селектирани спектакли в 
заключителния етап се поемат от организатора – Драматичен театър „Сава Огнянов“ – гр. 
Русе; 

- Партньори по проекта са Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе и Младежки 
театър „Николай Бинев” – София, където постановките могат да гостуват за целите на 
селекция, след предварителна уговорка с театъра и селекционера; 

- За въпроси и информация: 0895/ 474 858;  

Наградата: 

- Плакет „Слави Шкаров“ и Грамота;  

- Договор с ДТ „Сава Огнянов” – Русе за продуциране на спектакъл, поставен от 
победителя в Конкурса.* 

*Победителят получава правото да реализира постановка по свой избор, която ще влезе в 
репертоара на театъра. Това право победителят носи до началото на следващия театрален сезон /до 
края на месец септември на следващата година/. Само в този период Драматичен театър „Сава 
Огнянов“ – Русе се задължава да реализира спектакъл, поставен от победителя;  


