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Проект! 
 

 

ПРОГРАМА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

И ОБМЯНА НА ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ТАНЦОВОTО, МУЗИКАЛНОТО И 

ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО 

НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) 

 

Национален дворец на децата (НДД) 

30 януари – 1 февруари 2023 г. 

 

30 януари 2023 г. (понеделник) 
 

До 12.30 ч. – Пристигане в Национален учебно-логистичен център на БЧК - Лозен. 

Регистрация. 

12.30 ч. – 13.30 ч. - Обяд 

14.00 ч. – 14.30 ч. – Откриване. Представяне на участниците.  

14.30 ч. – 16.00 ч. – „Класически танц. Хореографска композиция. Законите на 

построение на танц.“ – проф.д.н. Анелия Янева, ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност 

„съвременна хореография“ и Институт за изследване на изкуството – БАН 

16.15 ч. – 17.15 ч. – „Телесна експресия и сценично общуване“ - проф.д-р Велимир Велев, 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, р-л на катедра „Драматичен театър“, р-л на специалност 

„Театър на движение – невербален театър“ и р-л на клас „Пантомима“ 

17.15 ч. – 18.00 ч. – Юридически консултации , свързани с работата на ЦПЛР – адв. Янко 

Янков 

18.00 ч. – 19.00 ч. - Представяне на добри практики – с предварителна заявка 

19.00 ч. - Вечеря 

31 януари 2023 г. (вторник) 

08.00 – 09.00 – Закуска  

09.30 ч. – 11.00 ч. – „Наблюдение, съпреживяване, вживяване в театралната практика за 

работа с деца“ – г- н Енчо Данаилов (Бате Енчо) 
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11.15 ч. – 12.15 ч. - Методика на обучението в областта на българския фолклор – г-жа 

Антоанета Асенова-Данова, заместник-директор и педагог по български танци в 

Националното училище за танцово изкуство (НУТИ) 

12.30 ч. – 13.30 ч. – Обяд 

14.00 ч. – 15.10 ч. – „Основи на обработването на звук за целите на сценичните изкуства“ 

– г-н Цветозар Костадинов 

15.30 ч. – 16.30 ч. - Хип-хоп – г-н Димитър Желев 

16.30 ч. – 17.30 ч. - Представяне на добри практики – с предварителна заявка 

17.30 ч. – 18.30 ч. - Обсъждане. Дискусия. 

18.30 ч. – 19.00 ч. - Връчване на сертификатите за участие в междуинституционалното 

обучение и обмяна на опит в областта на танцовото, музикалното и театралното 

изкуство. 

19.00 ч. - Вечеря 

1 февруари 2023 г. (сряда) 

08.00 ч. – 09.00 ч. – Закуска 

10.00 ч. - Отпътуване 

 

.  


