
 

 

ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА  “МАСТЕР ОФ АРТ” 

КОПРИВЩИЦА 

25-29.08.2021г. 

Фестивалът на изкуствата „Мастер оф арт“ Копривщица ще се проведе  от 25 

до 29 август 2021г. в град Копривщица и включва концерти и спектакли на 

някои от най-успешните български артисти и изпълнители от различни 

музикални жанрове,  кино прожекции на селекция от програмата на Филмовия 

фестивал за документални филми за изкуство „Мастер оф арт“, фото изложба 

и програма за деца.  Той се организира от Община Копривщица и Фондация 

„Мастер оф арт“, със съдействието на Хилда Казасян и Александрина 

Пендачанска.  

В рамките на пет дни ще се проведат концерти на откритата сцена в центъра 

на града, която разполага с пространство за публика от около 1500 души, а 

кино прожекциите и детската програма – в залата на читалището, където има 

180 седящи места. 

Възможностите и потенциалът на Копривщица са огромни. Те биха могли да се 

развият още по-пълноценно, като допринесат, както за туризма, така и за 

културното развитие на града и региона, да възстановят ролята ѝ на живо, 

културно средище,  притегателен център за творци и публика от цялата страна, 

а защо не и от чужбина. Целта е,в този забележителен със своята история и 

природа град, да бъдат привлечени най-талантливите български артисти, а 

Фестивалът на изкуствата „Мастер оф арт“ Копривщица да се превърне в 

устойчива, многогодишна традиция от национално значение. 

 

 

 



Програма 

25 август 2021 г. 

ОТКРИТА СЦЕНА 

20:00 ч. 

ПОЕТИТЕ LIVE И КЛАСИКАТА - Поетично представление, в което са включени 

произведения на български поетис участието на: Бойко Кръстанов, Весела Бабинова, 

Владо Пенев, Захари Бахаров, Иван Бърнев, Луиза Григорова - Макариев, Малин 

Кръстев, Юлиан Вергов и маестро Антони Дончев. 

 

КИНО САЛОН НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХАДЖИ НЕНЧО ПАЛАВЕЕВ – 1869“ 

16:00 ч. 

„ФРАНК ЛОЙД РАЙТ – ФЕНИКСЪТ ОТ ПЕПЕЛТА“ 

Германия (2020), 52 мин. реж. Зигрид Фалтин  

17:00 ч. 

„БЕТХОВЕН ПРЕЗАРЕЖДАНЕ“ 

Германия (2020) 90 мин. Анди Сомер 

 

26 август 2021 г. 

ОТКРИТА СЦЕНА 

20:00 ч. 

„ВЕЧЕР НА МЮЗИКЪЛА“ - Концерт-спектакъл на Люси Дяковска и Плевенска 

филхармония под диригентството на Левон Манукян. Концертът включва най-

доброто от мюзикълите на Бродуей - „Коса“, „Кабаре“, „Котките“, „Цар Лъв“, 

„Мулен руж“, „Уестсайдска история“. 

 

КИНО САЛОН НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХАДЖИ НЕНЧО ПАЛАВЕЕВ – 

1869“ 

16:00 ч.  

„МОНРЕАЛ - В СВЕТЛИНАТА НА СПОМЕНИТЕ“ 



Канада, 2020, 44 мин. реж. Джанис Цолф  

17:00 ч. 

„НАЙ-КРАСИВОТО МОМЧЕ НА СВЕТА“ 

Норвегия (2021) 93 мин. реж. Кристина Линдстрьом, Кристиан Петри  

 

27 август 2021 г. 

ОТКРИТА СЦЕНА 

20:00 ч. 

„ТОВА СЪМ АЗ“- мултимедиен спектакъл на Александрина Пендачанска с 

Плевенска филхармония под диригентството Маестро Найден Тодоров, с 

когото певицата отбелязва своя 33-годишен творчески път на сцената. В 

програмата са включени арии от Моцарт, Верди, Росини, Бизе, а от 

документални записи, прожектирани на мултимедиен екран, ще я видим в  

коронните ѝ роли от световните оперни сцени.  Своя дебют ще 

направисопраното Ралица Богданова. 

КИНО САЛОН НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХАДЖИ НЕНЧО ПАЛАВЕЕВ – 

1869“ 

16:00 ч. 

„15 ГОДИНИ ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ“  

България (2020) 30 мин.  

17:00 ч. 

„ВАН ГОГ И ЯПОНИЯ“ 

Великобритания (2019), 85 мин. реж. Дейвид Бикерстаф 

 

28 август 2021г. 

ОТКРИТА СЦЕНА 

20:00 ч. 

“ДА ПОСЛУШАМЕ КИНО” – концерт-спектакъл на ХилдаКазасян, с Христо 

Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов, Михаил Йосифови Плевенска 



филхармония под диригентството на Борислав Йоцов, със специалното 

участие на Васил Петров и Теодосий Спасов. В тази програма са включени 

песни и музикални откъси от любими, български филми, като „Козият рог“, 

„Осъдени души“, „Адаптация“, „Момчето си отива“ и много други.  

КИНО САЛОН НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХАДЖИ НЕНЧО ПАЛАВЕЕВ – 

1869“ 

11:00 ч. 

„В ТЕЛ АВИВ НЯМА ЛЪВОВЕ“ 

Израел (2019), 63 мин. реж. Дуки Дрор  

16:00 ч. 

„БЯРКЕ ИНГЕЛС: ДА СИ НАПРАВИШ ПЛАНИНА“ 

Дания, 2020, 52 мин. реж. Каспар Аструп Шрьодер  

17:00 ч. 

„СЪЗДАВАНЕТО НА ФРЕНСКИЯ ЛУКС“ 

Франция (2020), 90 мин. реж. Стефан Бегоин 

 

29 август 

ОТКРИТА СЦЕНА 

20:00 ч. 

„30 ГОДИНИ АКАГА” – концерт на Акага по случай 30 годишнината от 

създаването им. Подгряваща група от възпитаници на Академия Акага. 

 

ЗАЛА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХАДЖИ НЕНЧО ПАЛАВЕЕВ – 1869“ 

11:00 ч. 

Детско утро „ДА ПОПЕЕМ И ДА ПОИГРАЕМ“ с песните на композитора Андрей 

Дреников 

16:00 ч.  

КЛАУДИЯ КАРДИНАЛЕ, МИСТЕРИОЗНАТА  



Франция (2018), 52 мин. реж. Мари-Доминик Монтел и Кристофър Джоунс  

17:00 ч. 

BURNING MAN: ИЗКУСТВО ВЪРХУ ОГЪН  

САЩ (2020), 90 мин. реж. Джералд Фокс  

 

Във всички дни на фестивала ще бъде изложена и представителната 

фотографска изложба „Посоки“ - 15 години Държавен културен институт, 

включваща селектирани фотографии на участниците в едноименния конкурс. 

Изложбата представя изображения, заснети от любители на фотографията, 

без ограничения във възрастта и професионалния опит, които пряко или 

непряко отразяват темите за глобализацията, идентичността, междукултурния 

диалог и толерантността между различните нации. 

Амбицията ни е Фестивалът на изкуствата „Мастер оф арт“ Копривщица да се 

развие и в следващите години да се обогати с още театрални постановки, 

пленери, изложби, майсторски класове, литературни четения и съпътстващи 

събития с българско и международно участие, като целта е да се превърне в 

ежегодна, дългосрочна традиция.  Очакваме географското положение, 

историческата памет и природната красота на Копривщица, съчетани с богата 

културна програма, артисти, музиканти и изпълнители от световна класа, която  

фестивалът предлага, дапривлекат публика от всички възрастови групи, както 

от България, така и от чужбина. Убедени сме, че този проект ще съживи 

артистичния дух и културния живот в Копривщица и региона и ще се превърне 

в културно събитие от обществено значение за цялата страна. 

 

Като се надявам на ползотворно сътрудничество, оставам с уважение. 

 

Бойка Дюлгярова 

Кмет на Община Копривщица 


