


Събитиен мениджмънт 
мениджмънт на проекти 

PR & маркетинг & промоции 
Шоу & Забавления 

мениджмънт на артиСти

Уважаеми клиенти,

 Вече четири години, ние сме щастливи да осигуряваме за Вас управление 
на проекти и организиране на развлечения с най-високо ниво в цяла 
България. С този каталог  бихме искали да споделим с Вас – нашите клиенти, 
партньори и приятели – услуги и забавления, които нашата компания може 
да предложи във всички възможни области.
 Този каталог е само кратък преглед на възможностите за организиране 
на забавления и предоставяне на услуги, които ние можем да предложим, 
както и на нашите управленски умения.
 През последната година нашата компания изгради на българския пазар 
марки като „Аз Обичам 90-те“ и „Фестивал на цветовете“, които се нареждат 
между най-известните събития в София, с над 20,000 посетители всяка 
година. 
 Клиенти, като община Пловдив, община Бургас, община Благоевград , 
Societе General, Радио Energy, Колгейт, Бенелюкс Бизнес Клуб, Руското 
Министерство на културата, Arena Булстрад-Русе, Ring Mall-София и много 
други се довериха на нашия опит и топ ниво на услугите в областта на 
управлението на проекти, мениджмънт на събития, шоу, PR и маркетинг 
услуги. Нашият екип е базиран в град София и включва експерти от 
международния пазар. Нашите мениджъри са управлявали проекти във 
Франция, Великобритания, Белгия, Русия, Румъния и България, разбира 
се. Ние можем да създадем и управляваме проекти с потенциални от 20 
до 30,000 посетители. Със своят опит и на базата на сътрудничеството ни 
с над 500 събития, нашият екип ще навигира вашия проект до най-добър 
резултат, такъв, какъвто не сте си и представяли.
  Не се колебайте да се свържете с нас за всякакви въпроси или при нужда 
от  допълнителна информация. Ние ще бъдем повече от щастливи да чуем 
вашите мечти и да направим от тях реалност.

Искрено Ваши:
Firoiu Dan-Nicolae и Цветелина Грозданова 

управляващи партньори
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накратко ЗАЩО ще изберете Coco Agency в сферата на 
МЕНИДЖМЪНТА НА ПРОЕКТИ

40 000 – Общият брой посетители на нашия 
проект I love the 90s – най-голямото денс 
събитие на закрито в България

№1 – Проектът ни I love the 90s спечели Приза 
на публиката за Най-добро събитие на 
Eventex Awards 2013

За 6 месеца – новините за събитията, които 
популяризираме в сферата на бизнеса и 
забавленията, са отразени от 5 ТВ канала, 
10 радиа, повече от 15 печатни издания и 
над 40 онлайн медии и платформи

12 000 – Общият брой на посетителите на 
Фестивал на цветовете в София, Бургас и 
Пловдив за една година

Защото от създаването на Coco Agency през 2012 г. развиваме нашата 
компания, задавайки си въпроса ЗАЩО трябва да обединим нашите знания 
и опит. И отговорът на този въпрос е – за да предоставим най-доброто и 
адекватно обслужване на всеки клиент, който ни попита КАКВО можем да 
му предложим и КАК да превърнем проекта му в нещо по-успешно, както 
откъм финансов резултат, така и откъм удовлетвореност на клинета. За 
нашия екип думите КАКВО и КАК са по-малко значими от думата ЗАЩО 
– ЗАЩО мениджмънтът на една компания иска да създаде или промени 
нещо. Заедно с Вас, ние ще потърсим най-добрите методи, чрез които да 
изразим това ЗАЩО в управлението на Вашия бизнес проект.

 Защото нашата визия за всеки клиент стартира от планирането на проекта, 
съставянето на бюджета, инициирането и изпълнението на всяка стъпка, 
във всеки един аспект от реализирането на проекта. 

Защото можем да предоставим всички умения за управлението на един 
проект от А до Я.

Защото нашият екип съчетава умения в сферата на маркетинг, 
комуникации, PR, промоции, изчисляване и съставяне на бюджети, 
графичен дизайн, развитие на уеб-страници, бранд мениджмънт, 
управление на корпоративни събития и събития в сферата на шоу-бизнеса 
и забавленията.

Защото нашите изключителни умения в сферата на комуникацията 
свързват всички партньори и участници по даден проект, а комбинацията, 
която създаваме, Ви дава точна представа за всеки аспект от Вашия 
проект.

Защото можем да управляваме целия технически процес на Вашия 
проект.

Защото можем да съставим маркетинг-план, който е адекватен на Вашия 
бюджет и носи резултати в кратък период от време. 

Защото можем да администрираме и управляваме популяризацията на 
компании и брандове в платформите на социалните медии. 

Защото вече сте чували имената на част от нашите клиенти и партньори 
като Сосиете Женерал Експресбанк, Радио Енерджи, Нова ТВ, Редбул, 
Туборг, Загорка, Кемъл, Инсайт Семинари България...

Защо Coco Agency ?
В тази презентация можем да Ви занимаваме с това КОИ сме ние, 
КАКВО предлагаме и КАК сме постигнали нашите резултати. Но... 
нека не губим време и поговорим затова ЗАЩО ЩЕ ИЗБЕРЕТЕ ДА 
РАБОТИТЕ С НАШАТА КОМПАНИЯ, а не с някой от конкурентите 
ни на пазара.



ЗАЩО ще изберете Coco Agency в сферата на 
МЕНИДЖМЪНТА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯТА НА СЪБИТИЯ

Попитайте тези организации ЗАЩО са избрали да 
станат наши клиенти или партньори:

Защото сме една от малкото компании в България, които могат да 
създадат и управляват проекти в сферата на шоу-бизнеса и забавленията 
с капацитет от над 10 000 души. 

Защото можем да планираме, създаваме и управляваме корпоративни и 
бизнес събития, семинари и конференции. 

Защото вече сте чували за някои от брандовете, които сме създали и 
управляваме в сферата на забавленията нато Обичам 90-те и Фестивал на 
цветовете.

Защото нашият проект Обичам 90-те получи Наградата на публиката за 
Най-добро събитие на Eventex Awards 2013.

Защото демонстрираме забележителна сила при популяризацията, 
маркетинга и публичното комуникиране на събития.

Защото нашата мрежа и база-данни от доставчици в сферата на 
управлението и реализацията на събития е изключително адекватна 
и можем да Ви дадем реален поглед на всичко, от което имате нужда, 
включително и на финансови предложения, за да сформираме заедно 
оптималния бюджет на Вашето събитие. 

Защото можем да предложим отлични услуги в сферата на продукцията 
на събития: цялостен дизайн на събитие и сцена, звук, светлина, визии и 
визуални ефекти, артисти от България и целия свят. 

Защото можем да управляваме цялата техническа продукция на Вашето 
събитие.

Защото имаме клиенти и партньори из целия свят – Великобритания, 
Франция, Белгия, Русия, Румъния, България – които обогатяват нашия 
международен опит, а ние знаем ЗАЩО да го споделим с Вас

Защото обичаме да управляваме и работим по международни проекти и 
да обединяваме хората от различни страни и култури.

…и ще разберете ЗАЩО работата ни дава изключителни резултати!

 Така че, следващия път, когато търсите компания, която да менажира 
вашия проект или събитие, ще знаете ЗАЩО да изберете Coco Agency 
сред останалите на пазара.

КОНТАКТИ

Дан Фироиу
Мениджър проекти и събития

моб: + 359 876 12 85 27
e-mail: dan@cocoagency.bg

моб: + 359 877 550 722
e-mail: bogdan@cocoagency.org

Богдан Димитров
Мениджър събития и връзки с медии

Радио Енерджи, Societe Generale Expressbank, 
Colgate, Община Пловдив, Община Бургас, 
Община Благоевград, Ринг МОЛ, Семинари 

Инсайт, БГ Семинари, Водка Абсолют, Туборг, 
Загорка, RedBull, 5 км Run, Edoardo Miroglio, 
цигари Camel, Белгия-България-Люксембург 

Бизнес Клуб, Министерство на културата Русия, 
Сочи Парк (Русия), Фестивал Tribes Gather-
ing (Белгия), фестивал Бели нощи (Русия), 
международни и местни артисти като Nana 
(Германия), Juno Reactor (Великобритания), 
Десислава (България), Fireter (България)…
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Балонът

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Гъвкав артистичен танц в прозрачен балон – артистът, заедно с екипировката 
може да бъде ангажиран за гала-вечери, мероприятия и събития.

Дали е само сапунен мехур или това е най-добрата комбинация между 
акробатика и най-обикновена прозрачна сфера? Във всеки случай гостите на 
събитието Ви ще затаят дъх, когато елегантността на изпълнителя се слива с 
прозрачната сфера в подвижно шоу и се издига във въздуха.

Още от самото начало, изпълнителят влиза в диалог с балона, с еластична 
елегантност.

Нашето задължение да доставим качествени развлечения по време 
на събития от всякакъв вид гарантира, че този акт е магическа корона – с 
творческа проява на най-високо ниво, с еротичен финес и артистична естетика. 
Рядко грацията е толкова завладяваща. Гостите Ви винаги ще продължават да 
се въодушевяват от това шоу.

ЦИРК И АКРОБАТИКА

КОНТАКТИ

Дан Фироиу
Мениджър проекти и събития

e-mail: dan@cocoagency.bg моб: + 359 877 550 722
e-mail: bogdan@cocoagency.org

Богдан Димитров
Мениджър събития и връзки с медии
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Вертикално изпълнение

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Вертикално шоу на всяка стена

Независимо дали искате да видите нашия артист да ходи по вода или да 
тича по стена: Вертикалното шоу придава на Вашата реклама или специално 
заснето рекламно видео очарователен импулс. Представлението може да бъде 
направено на всяка стена! Вертикалната стена се превръща в сцена за това 
впечатляващо изпълнение между небето и земята.

За Вашата фирмена презентация или фирмено събитие, можем да използваме 
всички стени – вертикални или хоризонтални. Професионално и ефективно 
можем да проектираме върху почти всички вертикални повърхности като 
стени на офиса Ви, промишлени сгради, църковни кули, мостове и др.

Нашите изпълнители играят с проекцията като фон – зрелищно динамична 
сцена, чувствени танци, развлекателна програма или друго. Комбинацията от 
проекция, артисти, изкуство и видео дава възможност да се направи почти 
всичко и да се създаде зрелищно събитие/представление. Една необичайна 
продукция, освежаваща и творческа, която би могла да бъде грандиозна 
рекламна кампания – завладяваща и дълготрайна.

Арт балонинг

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Въздушни акробати и реклама на високо ниво.

В тази атракция можете да комбинирате отлична акробатика с реклама 
за вашата фирма. Безтегловност и благодат са характеристиките на това 
изключително шоу.

Като ангели, артистите летят буквално над главите на гостите, плъзгайки се 
през целия район на събитието. Толкова близо, че сякаш можете да ги докоснете 
миг преди да отплават надалеч отново. Артистът се придвижва по въздуха с 
хелиев балон, въртейки се и оставяйки бляскави следи след себе си.

Нейното сияние е очарователно. Нейният талант вдъхновяващ. Можете да 
използвате тези вълшебни мигове за вашето собствено корпоративно събитие. 
Безплатни мостри и подаръци от компанията биха могли да се разпространяват 
по време на полета, ако желаете. Балонът може да бъде осветен от вътрешността 
или да служи като проежекционна площ за вашето лого, видео или друго. 
Балонът може също да се използва и като централна точка на окачване за 
нашето шоу „Въздушна коприна“. Комбинирайте двете въздушни представления 
и удвоете ефекта!
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Светлина делукс

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Светлинен спектакъл.

Една необичайна и чувствена рокля, блестящ роял и красив полилей. С тези 
аксесоари артистът от „Светлина делукс“ превръща за миг всяко събитие в 
прекрасен бал.

Със запалването на светлината в помещението започва да се лее сияен 
блясък. Великолепие и блясък контролират сцената. На пианото – изпълнителят 
свири красиво и страстно. С очарователна лекота тя привлича публиката във 
вълшебен свят. Музиката продължава, но артистът оставя пианото и с елегантен 
танц и акробатични движения навлиза в света на полилея. На няколко пъти 
наблюдаваме тази очарователна, грациозна промяна между акробатика и 
свирене на пиано. Съвършенството на артиста се посреща с ентусиазъм. 
Елегантността на движенията докосва сърцето.

Тази уникална презентация може да се покаже на сцената, непосредствено 
до масите за гости или в средата на банкетна зала, където столовете са 
разположени около мястото на изпълнението.

Летящата цигулка

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Музика във въздуха, с това магическо въздушно изпълнение.

Очарователна комбинация от музикални умения и перфектен въздушен 
танц във въздушното шоу „Летящата цигулка“. Артистът плува вертикално и 
хоризонтално през въздушното пространство над гостите на Вашето събитие.

По време на артистичния въздушен номер, артистът свири на своята цигулка 
дори, когато виси с главата надолу. Чисти звуци, перфектни движения. И всичко 
това точно над Вашето местоположение. Хармонични светлинни ефекти правят 
тази артистична шоу програма перфектна. Това е шедьовър на въздушната 
акробатика. Това шоу би могло да се комбинира с класически оркестър или DJ.

Въздушният цигулар свири цялостен репертоар от класическа музика, поп 
или рок, естествено „Live“. Публиката ще бъде удивена от това необичайно 
движещо се шоу. Гостите на Вашето събитие или класически концерт ще се 
насладят на фестивал на сетивата, магическо шоу, комбинация на музика и 
артистичност.
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Летящото пиано

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Райски танц на пиано, издигнато във въздуха.

Блестяща бална нощ. Диво и романтично обяснение в любов към музиката. 
Пианистка, облечена в мечта, мрежа от дантела и коприна, започва да свири 
на пианото. И още преди публиката да бъде завладяна от магията на музиката, 
високо във въздуха започва танцът на пианото и пианиската. Акробатични 
елементи се сливат с магическа музика над главите на публиката и завладяват 
сърцата на слушателите. 

Връзката между акробатика и музика засилва особено въздействието на 
нашето шоу, което може да акцентиира на специалнни детайли в едно модерно 
събитие или гала-спектакъл. Летящото Пиано е многоизмерно въздушно шоу, 
което се изпълнява с помощта на 3D корпуси и кран и може да се проведе на 
открито или закрито. Този уникален спектакъл ще завладява емоционално 
вашите гости отново и отново.

Акватика

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Чувствено шоу във вода.

Магически светлинни ефекти и трогателното единство между артиста и 
водата ще преобразят вашето местоположение в събитие, в място на чиста 
магия. На сцената – стъклена полусфера, пълна с вода, хореография – чиста 
страст.

Вода, балет, пластичност, танцова и водна акробатика се сливат и 
символизират красота, чистота и женственост. Вълна от поезия изпълва 
залата. За вашата церемония по откриването, гала представление или 
вашаето фирмено събитие – малко пространство за стъклленото полукълбо, 
правилната светлина и малко време е всичко, което е необходимо да се 
създадете магически моменти.
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Аква-близнаци

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Пленителна игра между две тела в чиста вода.

Поставено като съблазнителна срещата между две тела, това акробатично 
водно шоу потапя зрителите в тайните на водата и нейните жители. Ограниченото 
пространство в стъклената полусфера пълна с вода придава особен чар на този 
танцов спектакъл, по-специално, защото има две артистки.

В огледалното изпълнение, емоции и фантастични светлинни ефекти се 
сливат в море от магия. Аква-близнаци е магическото съвършенството на 
Акватика. Едно представление за връзката между две изумителни тела, които 
се движат в хармонията на водата. Огледалните танцови движения на чиста 
емоция и изкуство могат да посрещат и най-високите изисквания. Това е едно 
шоу за Вашите събития.

Люлеещи се прътове

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Перфектна артистичност, рееща се на 5м над замята. Ангажирайте тези 
изпълнители, танцьори и артисти за да получите абсолютния УАУ фаактор на 
вашето събитие!

Образът на едно деликатно стръкче трева плаващо в свеж полъх. Като 
артистът осигурява скорост, амплитудата на пръта става по-голяма и по-голяма 
и невъзможното изглежда възможно – ние започваме да вярваме, че артистът 
може да достигне и докосне пода от пет метра височина! Танцуващи, люлеейки 
се безпроблемно на 5 метра във въздуха, нашите Люлеещи се прътове са 
изключителни като част от всяко шоу или като индивидуален акт. 

Изкуство, способности и уникална хореография – които могат да бъдат 
персонализирани с желанията на клиента – се комбинират, за да се произведе 
спиращо дъха представление. Можем да предоставим индивидуални 
изпълнители или пълен ансамбъл, който може да изпълнява със или без 
подпори и да бъде връхната точка на вашето събитие.
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Въздушни танци

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Мощен танц с вятъра, очарователно решение за шоу на събития.

Сцената е жива - изпълнена с грациозен танц с вятъра. Гъвкав и подвижен 
съвременен танц се завихря около отлични изпълнители, които дори успяват да 
спрат и да придадат форма и на най-силният вятър. Самото шоу изглежда като 
полъх на вятър и коприна. Това е и демонстрация на сила, умело режисирана и 
изпълнена от аартисти, които могат да бъдат резервирани за вашето събитие.

Шоуто съчетава ноу-хау с изключително силни вятър-машини, които дават 
възможност на въздушните танцьори да изпълнят грандиозно шоу, хармоничен 
празник за очите. Танцьорите и артистите на тази продукция предлагат 
фантастична обстановка за всяко голямо събитие или шоу. Комбинирайте 
изкуството и развлеченията със силата на природата. Внесете свеж вятър във 
Вашето корпоративно събитие.

Гигантски марионетки

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Гигантски марионетки, високи до пет метра създават магически моменти.

Те са деликатни, но огромни. Тяхният мистичен чар и дискретна елегантност 
са напълно удовлетворяващи. Гигантските кукли са до пет метра високи, 
изработени от метална мрежа и се движат от умело организирани кукловоди. 
Триизмерните магически кукли могат лесно да бъдат персонализирани за 
всеки случай. Кукловодите също могат да бъдат наети, защото те са скритите 
художници, които изпълняват индивидуални хореографии единствено за вашето 
събитие и се справят с гигантските кукли с точна прецизност. С почти подобни 
на човешките движения, гигантските кукли също влизат в допир с публиката 
- в зависимост от вида на избраното представление. Те разказват трогателни 
истории в емоционално наситени моменти. Пространството и времето стават 
маловажни. Гигантските кукли са магически и са страхотна комбинация от 
изкуство и забавление. Резервирайте това пленително изпълнение на живо и 
нашите артисти за вашето събитие! Вие ще бъдете развълнувани!
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Представления на кокили

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

По желание на клиента можем да предоставят различни типове 
представления с кокили, включително разнообразни комбинации с огнено 
шоу, улично изкуство, танци, музикални прояви и т.н.

Представленията с кокили могат да включват мистични и митологични 
същества, исторически периоди, steam-punk тематика, приказни герои, 
племенни теми и др.

Представленията могат да бъдат с дължина от 5 от 15 до 30 минути или 
в няколко части.

Комбинация от сценични актове и улични и изпълнения на закрито 
изпълнения също са възможни.

Представяме ви уникално шоу с руско цирково изкуство

Шоуто съдържа всички видове цирково изкуство. Актьорите създават 
интерактивна връзка с публиката, позволявайки им да бъдат част от самото 
шоу. Баланс, клоунада, жонглиране, танци в най-добрите традиции на руския 
цирк – това е дуо „Плачкови“. Те създават чисто ново изкуство – микс между 
цирк и театър с най-общо наименование contemporary (съвременен, модерен) 
театър.

Дуо „Плачкови“

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Руското шоу може да бъде представено в няколко варианта:

Голямо шоу 1 x 60 минути
Сценичен акт: 15 мин.
Кратък сценичен акт - 15 минути
Този кратък, но впечатляващ сценичен акт е любим на публиката. Изключително 
подходящ за начало или грандиозен финал на различни събития.
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Космикус

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Впечатляващо огнено шоу и инсталация, 
представление на кокили, въздушна 
акробатика, уникални сценични костюми и 
изключителен близък контакт с публиката. 
В това шоу хората ще открият странен 
обект, който се е преземил на земята и 
изглежда жив. Светлините се сменят във 
фееричен ред. Повърхността се раздвижва 
и от там излизат три гигантзски същества – 
наполовина хора и наполовина роботи.

 
Публиката ще следва мистичните 

същества в тяхното пътешествие и 
ще открие за какво са пристигнали. 
Представлението завършва със зрелищно 
огнено представление. Съществата 
откриват това, за което са дошли, и 
изчезват.

 
Космикус е съчетание от невероятен 

уличен театър, впечатляващи инсталции, 
сценография и магическо огнено шоу.

Огненото шоу Космикус може да бъде представено по различни начини. 
Комбинация от голям парад и сценичен акт е възможна.

Голям парад 2 x 45 минути
Сценичен акт 7 минути. С певец: 10 минути
Кратък сценичен акт - 10 минути
Този кратък, но впечатляващ сценичен акт е любим на публиката. Изключително 
подходящ за начало или грандиозен финал на различни събития.

ОГНЕНО ШОУ

КОНТАКТИ

Дан Фироиу
Мениджър проекти и събития

e-mail: dan@cocoagency.bg моб: + 359 877 550 722
e-mail: bogdan@cocoagency.org

Богдан Димитров
Мениджър събития и връзки с медии
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Огния

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Героите от света на „Огния“ влизат през парадните порти на съня, за да 
поставят въпроси за живота, любовта и омразата. Спектакълът е изграден 
върху митологични персонажи, вълнували умовете на поколения поети, 
писатели и учени. Любовната игра между Мъж и Жена оплита героите в една 
притча за предателство, омраза, болка и прераждане, а нестинарският танц 
провокира сетивата на зрителите. Разказана от конферансие и „одухотворена“ 
от ангел, историята ни повежда към неочаквана развръзка.

Може да бъде представено в няколко варианта. Комбинация от сценичен акт 
и уличен пърформанс.

Голямо шоу - 60 минути
Сценичен акт. С певец: 10 минути

Мистични елфи и магически топки

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Пленителни мистични същества 
се движат елегантно по улиците. 
Музикалните елфи са дошли на земята 
за да разкрият на хората отговора на 
въпроса от къде са дошли. Те дават на 
хората възможността да чуят магичната 
музика заключена във вътрешността на 
топките или телата им с техните магични 
музикални фунии.

Музикалните елфи, които са високи 
над 3 метра, имат невероятни бели крила, 
които зашеметяват публиката и бели 
тръби, позволяващи на хората да чуят 
музиката скрита в мистичните топки.

Пърформансът се стреми да промени 
типичната представа за театър, шоу, парти 
и дори реклама. Негова цел е да разчупи 
границата между публиката, сцената 
и артиста, като търси нестандартните 
места, сцени и похвати за това.

Шоуто е съчетание от невероятен 
уличен театър, впечатляващи инсталции, 
сценография и магическо огнено шоу, 
както и интерактивна комуникация с 
публиката.

Огненото шоу Космикус може да бъде представено по различни начини. 
Комбинация от голям парад и сценичен акт е възможна.

Голям парад 2 x 45 минути
Сценичен акт 7 минути. С певец: 10 минути.
Кратък сценичен акт - 10 минути
Този кратък, но впечатляващ сценичен акт е любим на публиката. Изключително 
подходящ за начало или грандиозен финал на различни събития.
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Разнообразие от огнени представления
По желание на клиента можем да 

предоставят различни типове огнени 
представления, включително разнообразни 
комбинации с улично изкуство, кокили, 
танци, музикални прояви и т.н.

Огнените представления могат да 
включват мистични и митологични същества, 
исторически периоди, steam-punk тематика, 
приказни герои, племенни теми и др.

Представленията могат да бъдат с дължина от 5 от 15 до 30 минути 
или в няколко части.
Комбинация от сценични актове и улични и изпълнения на закрито изпълнения също 
са възможни.

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

БЪЛГАРСКИ ТЕАТЪР

КОНТАКТИ

Дан Фироиу
Мениджър проекти и събития

e-mail: dan@cocoagency.bg моб: + 359 877 550 722
e-mail: bogdan@cocoagency.org

Богдан Димитров
Мениджър събития и връзки с медии
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„Луда нощ по френски” – Комедия

Колко вица за мъже в командировка знаете? Много? 
О, само така си мислите!
Анна Бижуто e оригиналното заглавие на блестящата 

комедия на Марк Камолети Луда нощ по френски. 
Вечната икономка Анна се справя виртуозно с всички 
заплетени ситуации – умело регулира натоварения 
трафик от съпрузи, любовници, любовници на 

любовниците и т.н., като не им позволява да се засекат. „Няма никой в къщи, 
но всички стаи са заети!“ – обявява Анна Бижуто, а обитателите и гостите на 
дома оценяват високо нейната изобретателност в измъкването от неловки 
ситуации. В ролята на заслужилата икономка блести Латинка Петрова.

Луда нощ по френски е преживяване „много смешно за сериозни неща” и 
не случайно е изиграна над 1300 пъти на различни сцени в Париж и Лондон. А 
Вие внимавайте да не останете без дъх, защото дозата смях, която ще получите, 
може да бъде опасна!

С участието на Латинка Петрова, Десислава Бакърджиева, Васил Драганов, 
Владислава Николова, Валентин Балабанов.

Базирана на оригиналната пиеса на Марк Камолети

„Службогонци” – Музикален Театър

Комедията на Иван Вазов „Службогонци” 
е една от най-ярките творби в класическата 
ни драматургия, интерпретираща социално 
явление, което още след Освобождението се 
ражда и става с времето неизтребимо. Претърпява 
само метаморфози. Явлението се нарича 
кариеризъм, явлението се нарича амбиция за 
власт, явлението се нарича още корупция. Като 
събира герои пред кабинета на един министър, 
Вазов рисува галерия от социални типажи, които 
са смешни  и уродливо-карикатурни в своята единствена молба – да получат 
държавна служба, да станат чиновници в какво да е министерство. Смехът на 
Вазов от тези „Службогонци” и днес продължава да кънти с ударна сила.

„Службогонци” е сатиричен  и тъжен спектакъл за изгубеното човешко 
достойнство, в който обаче често се смеем…Един трагикомичен анализ на 
нашето време и на въпроса какво значи да си „службогонец” днес.

Постановка на Дупнишкия Драматичен Театър „Невена Коканова”, реж. 
Валентин Балабанов, с участието на Ивайло Калоянчев, Ивайло Захариев, 
Валентин Балабанов и др.

Мюзикъл базиран на едноименната комедия на Иван Вазов
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„Аферата в хотел Уестминстър” – Комедия

В очите на Управителя на хотела, Джак Бейкър е 
пияният брат на Джордж и се казва Фред, за пред 
Рони той е Том – смахнатият брат на Мистър Уили. 
От своя страна ергенът Джордж първоначално е д-р 
Ливингстън, но после става Мистър Пиджън – мъж на 
Айви, която е братовчедка на жената на Рони – Джейн. А 
пък камериерката от Италия, която не говори английски, 
но пък е много жизнерадостна, така и не успя да смени 

чаршафите, за сметка на което я ползваха за булка на Мистър Пиджън. Нещата 
стават съвсем сложни, когато на сцената излиза и сестра Фостър... Всичките 
лъжи са, за да не хванат Министър Ричард Уили, който трябва да е в Камарата 
на представителите заедно с Премиера Тачър (или иначе казано Маги), в 
афера с Джейн Уърдингтън – секретарка на  Нийл Кинък от опозицията.

Редом с опитните Ивайло Калоянчев и Славчо Пеев, на сцената се вихри 
познатият от малкия екран Ивайло Захариев, както и Георги Бояджиев, 
Виктория Янева, Николай Иванов, Снежана Малковска, Иван Иванов, Василка 
Сумева и Мария Миради.

Базирана на оригиналната пиесата „Две в едно” 
на легендарния английски сценарист и актьор Рей Куни

„Господин Балкански”- Комедия

Театралната постановка „Г-н Ганьо Балкански” е любима на поколения 
българи и темата е актуална още от времето на създателя на неповторимия 
типаж Бай Ганьо – Алеко Константинов. „Пиесата е написана от Георги 
Данаилов специално за 60-ата годишнина на баща ми. Премиерата бе на 13 
януари, навръх рождения му ден. Аз играех Данко Хаирсъзина (тогава), това 
ми беше първата постановка в Сатиричния театър. Сега обаче получавам 
главната роля! Тоест ролята, написана някога специално за баща ми. Бързам 
да кажа: не мога да бъда Георги Калоянчев. И не искам. Той си е той, аз съм 
си аз. Публиката не бива да ме сравнява с баща ми. „Новото представление е 
коренно различно от старото“, думи на Ивайло Калоянчев.

Невероятната комедия „Бай Ганьо“ от Алеко Константинов е умело 
адаптирана за сцена от Георги Данаилов, под вещата режисура на Никола 
Петков и майсторски представена от Ивайло Калоянчев, Светослав Пеев, 
Веселин Цанев и компания. 

В коронната роля на Ганьо Балкански ще видим не друг, а синът на Георги 
Калоянчев – Ивайло Калоянчев. Героят на Алеко Константинов този път обаче 
не е онзи демонстративен простак и парвеню, а предпочита задкулисните 
борби и удари. 

По мотиви от книгата на Алеко Константинов - „Бай Ганьо”
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„Римска баня” - Комедия

Връщайки се от почивка, Иван Антонов заварва в 
хола си суматоха. В негово отсъствие при ремонта на 
жилището му е открита добре запазена римска баня от 
времето на Полпилиан. От този миг животът на Антонов 
се превръща в пълно безумие. В центъра на хола му се 
заселва Доцента, готов да спи сред разкопките, дори да 
зареже годеницата си само и само някой да не посегне 
на „откритието му”. „Изкуствовед-износител започва да 

преследва Антонов с идеята как ще пласират римската баня зад граница, а 
опитен адвокат го притиска да продаде изгодно апартамента на вманиачен 
по античните находки клиент. Но и това не е всичко. За нуждите на басейна 
е назначен спасител, който ежедневно „спасява” Антонов. Пиесата „Римска 
баня” е поставена за първи път на сцената на Сатиричния театър. Премиерата 
е на 11 февруари 1974г. Това е едно от представленията с най-дълъг живот в 
репертоара на Сатирата

„Римска Баня” – от Станислав Стратиев, реж. Светослав Пеев, с участието на 
Христо Гърбов, Веселин Цанев, Веселин Ранков, Никола Анастасов и др. 

Пиеса на Станислав Стратиев

„Таблата” - Комедия

Валентин Танев се опитва да забогатее от 
игра на табла по кафенетата – в ролята на 
безработния Фондас в спектакъла „Таблата” 
от гръцкия драматург Димитрис Кехаидис.

Валентин Балабанов играе Коляс, женен за 
сестрата на Фондас. Той също е безработен, 
неосъществен писател, който дълго, дълго 
пише книга и мечтае да я издаде. Шуреят 
му Фондас щедро му обещава помощ и 
съдействие.

Таблата е изключително актуална със 
своята визия за съвременния балкански 
герой, който строи бъдещото си, отричайки 
действителността. Пиесата акцентира върху 
нашата балканска същност, която ни кара 
да мечтаем, преследвайки налудничавите 
образи от нашето въображение.

По едноименната пиеса на Димитрис Кехаидис
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„Какво става” – моноспектакъл на 
Георги Мамалев

Георги Мамалев подарява на зрителите 
букет от седем атрактивни образа, изградени 
в типичния за него стил - смешни и гротескни, 
актуални и разпознаваеми.   

В изпълнение на Георги Мамалев ще видим 
иманяра, който лично е открил плочата на хан 
Крум Страшни и се тюхка, че е единственият 
загрижен за културно-историческото 
наследство в държавата; лекар, смачкан от 
нескончаемите здравни реформи, който се 
е размечтал за европейски пациент - точен, 

изряден, спретнат и... здрав, да ти е кеф да го умориш. Ще видим и футболния 
запалянко, фен на „Ужас” – Мамарчево, отбора, който тъкмо е спечелил служебна 
победа срещу сборен отбор с Роналдо, Роналдиньо и Стоичков, но поради 
неявяване на противника. Сред образите на Мамалев са бизнесмени, политици 
и обикновеният човечец, който не спира да върти каналите на новините в 
търсене на отговор на жизненоважния въпрос „Какво става?”.

„Колега” - Комедия

„Алоооо….Колега?
Оууу.
Къде си?
Е, тука съм на Лъвов мосс.
Как е? Има ли?
Има бе, има.
Колега, да те питам……/к’во ми свириш, бе, 

бастун/….та да те питам….“
„Колега“   е обръщение на професионалните 

шофьори помежду им, но е и нещо много повече. То е емблема за цяла социална 
прослойка и нейния микро свят с изнервен трафик, забързани клиенти, бесни 
клаксони, засичания, псувни, битовизми...

„Колега“ разказва за тази реалност, в която Митко и Спиро са колеги на 
маршрутки, които карат от сутрин до вечер, живеят като средностатистически 
българи и мислят, че са щастливи …….

……. докато… не остават без работа.

Aвторски спектакъл на Петко Венелинов и Ованес Торосян 
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„Какво стана снощи” – Комедия

„Винаги е рисковано, да не казвам, че не 
е препоръчително, да хванеш съпруга или 
съпругата си за довереник. Искреността 
като основа на хармонията в двойката е 
измама. Вземете Жана и Максим, двама от 
героите на тази пиеса. След няколко години 
щастлив брак те решават да си признаят 
някои дребни отклонения. Това е началото 
на едно сериозно преосмисляне, на законни 
подозрения, на обвинения от всякакъв 
характер, на непоносими ревности. Никоя 

лъжа не е без последствие, никоя истина   не е безопасна. Всъщност, доверието 
трябва да остане илюзия. Това несъмнено е елементарното условие за 
спокойствието в семейството.”   Ерик Асус по повод представяне на пиесата му 
„Брачната илюзия”.

С участието на Латинка Петрова, Ивайло Калоянчев, Веселин Цанев и Таня 
Кожухарова.

По мотиви от пиесата „Идеалната сватба” от Робин Хейдън
„Jazz & Jokes” – музикална пиеса

„Jazz & Jokes” - Супер готини и 
обичани актьори в комбинация със 
супер готини и обичани джазмени. 
Това е комбинация,която няма как да 
не е жестока. 

Проектът Jazz & Joke ще ви накара 
да се смеете,да пеете и да се насладите 
на хубава джаз музика. Виновниците 
за всичко това са актьорите Цвети 
Даскалова, Тео Елмзаов, Пламен 
Пеев и джазмените Васил Пармаков 
и Веселин Веселинов-Еко.

Музика, театър и много настроение
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„Така не става” – Музикална Комедия

„Така не става” е музикално-комедийно шоу 
с кралиците на комедията Латинка Петрова и 
Елена Кънева.

Две жени се срещат на детска площадка, 
на пейчица, между банята, фотото и тотото… 
И двете са тук за запознанство по обява – 
„Любов и брак”! Когато разбират, че очакват 
един и същи Мъж, те започват безпощаден 
дуел по неговите изисквания: ”Жената-мечта 
трябва да има следните качества – поетичност, 
паричност, икономичност, пластичност, 
фолкеротичност, европеистичност, 
политичност…” 

Час и половива, песни, хумор, сатира и 
забава.

Музикално-комедийно шоу с кралиците на комедията 
Латинка Петрова и Елена Кънева

„Брачната илюзия” – Комедия 

„Винаги е рисковано, да не 
казвам, че не е препоръчително, 
да хванеш съпруга или съпругата 
си за довереник. Искреността като 
основа на хармонията в двойката 
е измама. Вземете Жана и Максим, 
двама от героите на тази пиеса. След 
няколко години щастлив брак те 
решават да си признаят някои дребни 
отклонения. Това е началото на едно 
сериозно преосмисляне, на законни 
подозрения, на обвинения от всякакъв 
характер, на непоносими ревности. Никоя лъжа не е без последствие, никоя 
истина   не е безопасна. Всъщност, доверието трябва да остане илюзия. Това 
несъмнено е елементарното условие за спокойствието в семейството.”   Ерик 
Асус по повод представяне на пиесата му „Брачната илюзия”.

Реж. Бойко Илиев, с участието на Елена Петрова, Мариус Донкин, Валентин 
Танев.

По пиесата на Ерик Асус
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„Мартин, Данчо и майка им” от Камен Донев

Постановката ви пренася директно на плажа, където средностатистическа 
провинциалистка хока шумно синовете си, слуша Лили Иванова, хрупа ябълка 
и надува дюшеци. Разхладете се от смях с моноспектакъла на Карла Рахал 
„Мартин, Данчо и майка им” от Камен Донев!

 Една средностатистическа провинциалистка на плаж с децата си по родното 
черноморие...

„ – Мартине, Данчо, какво стана бе, майко, бе?! ... Защо – кажете ми – от 
сутринта ме морите бе, да му се не види и почивката, и чудото...”

Всъщност под чадъра в авторския спектакъл на Камен Донев е само на Данчо 
и Мартин майка им, в лицето на Карла Рахал, но суматохата, която актрисата 
завихря около себе си, е достатъчна да „напълни” сцената и да взриви от смях 
салона. Героинята на Карла хока синовете си, дава им уроци по добри маниери 
(невинаги най-походящите), слуша Лили Иванова и Кайли „Миног” по радиото, 
гръмко пее и свири, гримира се, говори по мобилния телефон, хрупа ябълка, 
надува дюшеци, спъва се в гумени пояси, клюкарства и избива комплекси 
като всяка средностатистическа провинциалистка по родното Черноморие. 
И преглъща добри и лоши новини – въображаеми или реални, с присъщата 
виталност на българска жена, разпъната между небето и земята...

С пословичното си чувство към абсурда Камен Донев може да направи шоу 
дори от най-баналните житейски сюжети.

с участието на Карла Рахал

„Ние българите. Открит урок за чужденци” 

Постановката е изцяло в стил one man show. Урумов ще се превъплъти в 
професор Мисирков, който ще изнесе публична лекция, в която ще застъпи 
следните въпроси: Защо имаме нужда от урок?; Кои са чужденци у нас?; 
България на три морета и пет ракии; Историята – най-силната ни национална 
страна /логиката – най-слабата/; Хоризонтални и вертикални граници у нас; 
Почивка. Предпочивни и следпочивни дни; Америка, България и Деня на 
неблагодарността; За ползата от айфоните и вредите от айдуците; Македония, 
Макинтош и Маке Маус; Българите като цяло и българите поотделно – 
паралели и парадокси. Моля, носете си бележници, скицници и компаси – 
очаква ви интересно пътешествие в самите себе си.

С участието на Николай Урумов, по текст на Александър Урумов
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„Горката Франция”

Една мъглива есенна парижка сутрин, под звуците на стар френски 
акордеон, шума на Сена и мириса на току що изпечени кроасани, изсвирват 
спирачки на парижко такси... Такси, познаващо нощта и срамните парижки 
утрини. Такси, което знае колко непредвидим може да бъде Париж... И един 
човешки живот. Колко странно и бързо можеш да разбереш, е всичко, което 
си знаел някога, никога не е било такова...

 Това е една комедия за сблъсъка на поколения, сексуална ориентация, 
ценностни стойности, идеали и любов. Любов в различните й проявления, 
форми и измерения... 

Играе се със значителен успех във Франция. С представянето в България се 
е заел актьорът Фахрадин Фахрадинов, познат най-вече на телевизионните 
зрители от сериала „Забранена любов”.

С участието на Александър Кадиев, Катерина Евро, Александър 
Дойнов, Фахрадин Фахрадинов и Анелия Луцинова. Комедия от 
Жан Кo, комедия за отношенията между баща и син, за сексуалната 
ориентация, за любовта, за нещата от живота, за това, което ни 
прави различни и еднакви...

„Фенове”

Наградената с  „Икар” история за двама 
професионални музиканти, аутсайдери 
и футболни запалянковци, е съвременна 
трагикомедия с „променливи 
обстоятелства”. Темата футбол се оказва 
достатъчно разтегателна, за да вмести 
представителна извадка на българската 
народопсихология от позицията на 
модерното световъзприятие и вечните 
мечти. Едновременно тъжно, смешно и 
до болка познато.

С участието на Христо Гърбов и Валентин Танев, от Елин Рахнев, 
постановка Иглика Трифонова.
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„Tи Ви Ми Янко”

„Tи Ви Ми Янко”е откриването на една истинска телевизия в реално време! 
Трима водещи... Различни предавания... Съдби и емоции... Новини... Съдбоносни 
рубрики... Истински експерименти... Размисли и страсти... Икономика и 
екология... Тотална полицейщина... Подмолна архитектура... всичко това с 
чувство за хумор, разбира се. Както казват актьорите:  „Каним ви най-нахално 
да придойдете като река, защото иначе ще изпуснете събитието на годината!” 

С участието на Филип Аврамов, Петър Калчев и Даниел 
Рашев.

ПИЕСИ ЗА ДЕЦА

КОНТАКТИ

Дан Фироиу
Мениджър проекти и събития

e-mail: dan@cocoagency.bg моб: + 359 877 550 722
e-mail: bogdan@cocoagency.org

Богдан Димитров
Мениджър събития и връзки с медии
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„В света на знаците” – Комедия/Театрална 
постановка с обучителни елементи

Забавна история, в която главните участници са улични знаци за движение. 
Лудите Знак Стоп и Сфетофара са измислили нова игра, която ги забърква в 
неприятности. Решили са да дават грешни насоки на хората и колите, което 
довежда до инциденти. Победител е този, който счупи най-много коли. 
Проблемът за палавниците настава когато пристига г-жа Регулация. Те се 
опитват да я забъркат в своята игра, но тя отказва и се завръща в ролята на г-н 
Ред. 

Пиесата включва много игри, танци, смях и песни, които ще помогнат на 
децата да научат повече за правилата на движение.

Интерактивна и занимателна писа за всички деца. 

Режисьор: Филип Валски. Участват артистите: Вера Среброва, Рени Зарева и 
Валентин Балабанов.

Приключенията на Знака Стоп и Светофара

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Постановка за деца в предучилищна възраст и до четвърти клас.

Дневникът на Котаран Петров

Денят започва, часът е седем. Звънят звънци, мобифони... Госпожа Петрова 
и господин Важен бързат за работа... Олелия... Ден като всички останали??? О, 
не! Днес е рождения ден на нашия главен герой Котаран Мърморанов Петров... 
Но дали са го забравили? Семейство Петрови са толкова заети...Необикновен 
ден... Необикновен сън... Поне на сън може да се мечтае. Да, котешките сънища 
са объркани, пълни с чудновати неща - рападжия, задаващ трудни загадки, 
пинкащо извънземно, което прилича на пингвин и луканка дето все не можеш 
да изядеш... Понякога сънищата се сбъдват, особено на рожден ден... Край на 
тази бърканица слага домашния звънец. И подаръкът от семейство Петрови 
май е съвсем истински. Да... подарък има... Какъв е? Изненада...

Участват артистите: Вера Среброва, Марина Маринова и Рени Зарева

Понякога мечтите се превръщат в реалност, особенно на 
Рождения ти ден

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Постановка за деца в предучилищна възраст и до четвърти клас.
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„Празници без край – цветни и красиви”

Календарът завърта колелото на сезоните и следжестока битка. Пролетта 
започва да царува. Връщат се пойните птички. Ражда се и Гарджето – „най-
страхотния” певец в гората. Следва невероятен горски концерт. Ето ги и 
първите пролетни цветя, поникват и благоухаят, летят пъстрокрили пеперуди. 
Ревю на цветята... В него участват и децата от публиката. Облечени с подходящи 
костюми, те са цветя и пеперудки. Невероятен празник, който продължава с 
много песни и танци...

 Най-големият християнски празник – Великден... Приказка...И хоп, в 
кошничката разноцветни яйца – червено, лилаво, жълто, зелено и златно. Те 
ще се борят... Остават малкото червено яйце и златното яйце. И тук децата са 
актьори, те ще играят заедно с артистите – различните яйца. А кой ще победи 
– ще видите!

Участват артистите: Вера Среброва, Марина Маринова и Рени Зарева

Представлението може да се играе за всички празници, 
с подходящи приказки и песни

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Постановка за деца в предучилищна възраст и до четвърти клас.

„Продавач на Надежда”

Спектакълът започва с песен, засвирват разноцветни свирки и децата запяват 
заедно с артистите. 

Продавачът от магазинче „Надежда” предлага приказки – все интересни... Но 
те струват много пари, много бонбони, много шоколад...Дори още по – скъпо – 
детски усмивки … 

Усмивка – „Вкусна приказка”
Усмивка – „Училищни истории”
Усмивка – „Пораснала приказка”
Усмивка – „Гатанки и рими”
Усмивка – ??? ами сега... Свършиха се приказките... Тогава всички се качват 

на вълшебното детско влакче, за да стигнат до други деца, че да им разкажат 
своите истории... Приказката продължава... В помощ на артистите е големият 
италиански писател Джани Родари.

Красива детска история по мотиви на легендарната книга на 
Джани Родари

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Постановка за деца в предучилищна възраст и до четвърти клас.



ПИЕСИ ЗА ДЕЦА52 ПИЕСИ ЗА ДЕЦА 53

„Невероятното приключение”

В една необикновена нощ от небето пада една 
звездичка и кацва на ореха в двора, където живее 
едно непослушно коте, което воюва със своя 
неприятел кучето. Кучето си има приятел – едно 
момиченце. А котето ??? Звездичката си търси 
приятел, затова е дошла на Земята. Приказката 
е за приятелството. Случват се чудеса: стари 
грамофонни фунии свирят вълшебни стари 
мелодии, от дулото на пушка излизат цветя, 
луканки излитат от топ, Звездичката губи лъчите 
си от коронката, за да изпълнява желания. Случки на Земята и пътешествие 
в Космоса - това са невероятни приключения. Много изпитания трябва да 
преодолеят нашите герои, много песни да изпеят, много неща да узнаят, за да 
станат приятели. 

Участват артистите: Вера Среброва, Марина Маринова и Рени Зарева

Разказ за едно приятелство

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Постановка за деца в предучилищна възраст и до четвърти клас.

„Лудории преди Коледа”

Кое е най-желаното нещо в Коледната 
нощ? Разбира се, подаръците. А за тях 
мечтаят всички деца – и послушните, и 
непослушните... Летят писма от страната 
на Дядо Коледа и до нея. Клоуните Лили и 
Мими също пишат писма, чакат подаръци. 
Но дали са послушни, знаят ли нови гатанки, 
приказки, песни? С какво ще се представят 
пред Дядо Коледа, може би ще им помогнат 
децата от залата. А накрая, както всяка 
година дългоочаквания гост ще дойде и ще 
зарадва всички деца.

Участват артистите: Вера Среброва, Марина Маринова и Рени Зарева

Какво искат децата за Коледа?

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Постановка за деца в предучилищна възраст и до четвърти клас.



ПИЕСИ ЗА ДЕЦА54 ПИЕСИ ЗА ДЕЦА 55

,,Снежанка и седемте джуджета”

Приказката е разказана по доста интересен и любопитен начин! Приказните 
герои се пресъздават от децата! Те самите участват в представлението, като 
разказвачите на приказката ги водят и им помагат в актьорската игра!!! Всяко 
представление завършва с приказна дискотека за децата!!!

Бранимир Митов и Пролет Трифонова

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представлението е 50 мин., с много музика, смях, емоции и 
забавление.

„Разказвачът на приказки“

Детско театрално шоу, на популярния 
актьор Ники Станоев, познат като  „Райчо” от 
телевизионния сериал „Домашен арест”;

Ники разказва приказката, а художник 
рисува за децата популярните герои 
и сцени от нея… ноо често нещата се 
объркват.

Спектакълът въвлича децата да участват 
в диалог с „Разказвача” и да помагат на 
художника да рисува приказката – силно 
интерактвен спектакъл с нестандартно 
поднесена тема на популярна детска 
приказка;

Шоуто предразполага за продуктово 
позициониране.

Интерактивно представление за деца

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Постановка за деца в предучилищна възраст и до четвърти клас.



КУКЛЕН ТЕАТЪР 57

„Спящата красавица”

Живели някога добър цар и 
мила царица, които дълги години 
чакали да им се роди детенце. 
Най-накрая съдбата ги дарила 
с момиченце, което те нарекли 
Аврора. На празничната гощавка 
дошли гости от близо и далеч. 
Всеки поднесъл своите дарове, 
включително и добрите орисници. 
Но за беда изведнъж се появила 
неканена злата орисница, която 
произнесла смъртно заклинание 
– когато навърши шестнадесет 
години, момичето ще заспи дълбок 
непробуден сън. И само целувката 
на момък, истински влюбен в нея, е 
способна да развали магията...

Класическа приказвка

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Подходяща за деца от всички възрасти.

Участват двама актьори и технически персонал – един озвучител.
Продължителност на представлението: 40 минути
Размер на минималното игрово пространство: 
широчина 5m; дълбочина 3m; височина 2.50m

КУКЛЕН ТЕАТЪР

КОНТАКТИ

Дан Фироиу
Мениджър проекти и събития

e-mail: dan@cocoagency.bg моб: + 359 877 550 722
e-mail: bogdan@cocoagency.org

Богдан Димитров
Мениджър събития и връзки с медии



КУКЛЕН ТЕАТЪР58 КУКЛЕН ТЕАТЪР 59

„Трите прасенца”

Нифи, Нафи и Нуфи са трите 
братчета прасенца, които се учат 
всеки ден. Всяко от тях е различно 
– Нифи – остроумен и игрив, Нафи 
– малко тъжен и страхлив и Нуфи - 
много умен и прозорлив. 

Те заедно откриват 
предизвикателствата на всеки нов 
ден. Драматизация по класическата 
приказка с красиви кукли, весели 
диалози и много песни.

По мотиви от класическата 
приказка „Трите прасенца”

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Подходяща за деца от всички възрасти.

Участват двама актьори и технически персонал – един озвучител.
Продължителност на представлението: 40 минути
Размер на минималното игрово пространство: 
широчина 5m; дълбочина 3m; височина 2.50m

„Франклин Великолепният”

„Франклин Великолепният” 
е постановка  от поредицата за 
световноизвестното костенурче 
Франклин. Малките зрители се 
срещат с любимите си герои, като 
този път Франклин ще реши, че 
може всичко да се случва, ей така 
от веднъж, без да си положил 
усилия и това разбира се ще му 
изиграе лоша шега.

По мотиви от историята 
“Костенурката Франклин” 
на Бренда Кларк и Полет 
Буржоа

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Подходяща за деца от всички възрасти

Участват двама актьори и технически персонал – един озвучител.
Продължителност на представлението: 40 минути
Размер на минималното игрово пространство: 
широчина 5m; дълбочина 3m; височина 2.50m



КУКЛЕН ТЕАТЪР60

„Маша и мечокът – Рожден Ден”

Представление по класическата 
приказка и актуалният в момента 
анимационен сериал. Един от 
най-вълнуващите дни в живота на 
човек е неговият рожден ден, а за 
детето това е най големият празник. 
А ако най близките ти приятели 
забравят да ти го честитят? Забравят 
подаръците? 

Не, това категорично не трябва 
да се случва. Такива весели мисли 
вълнуват Маша в навечерието на 
нейния Рожден Ден.

Представление по 
класическата приказка 
и актуалният в момента 
руски анимационен сериал

ТИП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Подходяща за деца от всички възрасти

Участват двама актьори и технически персонал – един озвучител.
Продължителност на представлението: 40 минути
Размер на минималното игрово пространство: 
широчина 5m; дълбочина 3m; височина 2.50m

МУЗИКА
БЪЛГАРСКИ АРТИСТИ 

КОНТАКТИ

Дан Фироиу
Мениджър проекти и събития

e-mail: dan@cocoagency.bg моб: + 359 877 550 722
e-mail: bogdan@cocoagency.org

Богдан Димитров
Мениджър събития и връзки с медии



МУЗИКА62 БЪЛГАРСКИ АРТИСТИ / МУЗИКА 63/ БЪЛГАРСКИ АРТИСТИ 

Камелия Тодорова
Камелия Тодорова дебютира на Втория преглед на българските джазови оркестри 

в зала „Универсиада“ с квинтета на Людмил Георгиев, а година по-късно печели Втора 
награда на конкурса за млади джаз певци в Люблин, както и специалната награда на 
името на Дюк Елингтън. Следват участия с награди на фестивали в Бомбай, Братислава 
и Варшава, рецитал на фестивала в Малта и участие в шоупрограми на музикалният 
театър „Фридрихщадпаласт“ в Берлин. На фестивала „Джаз ятра“ в Бомбай, поради липса 
на акомпанираща група, тя склонява ритмичната секция на Стан Гец да и акомпанира 
при едно изцяло импровизирано и успешно участие.

 С изключителните си гласови данни тя включва в репертоара си соул, фънк и 
рок. Работи със сътрудника на Джорджо Мородър – Харoлд Фалтермайер, подписва 
договор с музикалната компания „Върджин Рекърдс“ (Великобритания) и издава 
синглите „Bursting at the Seams“ (1985), записан с Роджър Тейлър от „Куийн“, и „Chain of 
Fools“ (1986).

 Връщайки се в България през 90-те години, Камелия Тодорова отново поема 
концертната си дейност в родината си, издава мнозина албуми и участва в разнородни 
проекти както в поп музиката, така и в джаза. През 1998 и 1999 г. заедно с Васил Петров и 
Стефка Оникян участва в юбилейни концерти по повод 100-годишнините от рождението 
на Джордж Гершуин и Дюк Елингтън, организирани от Людмил Георгиев. През 1998 г. е 
поканена на първото издание на Международния джаз фестивал в Банско и оттогава 
редовно присъства в програмата му с различни музикални формации.

 През 2003 г. Камелия Тодорова отбелязва своята 25-годишнина на сцената 
с голям концерт в Националния дворец на културата, а от 2005 г. преподава пеене и 
вокална техника в Нов български университет в София.

The Scarlett Sisters

Любовта на трите „сестри” към джаз музиката, суинг танците и винтидж културата 
ги събира в една очаквано добра комбинация и ги прави търсена черешка към всеки 
парти-коктейл.

 Провокирани от своя кръстник Явор Кунчев (основател и преподавател в 
Lindy Hop Bulgaria) Ели, Рали и Марина успешно преплитат изпровизационни техники, 
сложни тригласи и Charleston и Lindy Hop танци, като изпълняват добре познати джаз 
стандарти. Техен вокален педагог е Даниела Станкова (основател и преподавател на 
Училище за певци „D Stars”), хореографиите са дело на Явор Кунчев.

Ето и няколко думи за всяка от тях:
Ралица Ковачева-Бежан е актриса, певица, театрален педагог, доктор по сценична 

реч, преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”. През изминалата година Ралица реализира 
авторски проект – „Незабравимите” – стари градски песни с нов прочит.

Марина Драгомирецкая е джаз вокалист. Вълнува се от джаз импровизационни 
техники и това я отвежда към майсторските класове на едни от доайените в областта 
– преподавателите от Бъркли Колидж, САЩ – Bob Stoloff и Christian Karam и Йълдъз 
Ибрахимова. Марина участва в постановката „Чикаго” на Музикалния театър „Стефан 
Македонски” в ролята на Рокси Харт.

Елеонора Лонтова е артист в летните програми на театър „Албена” и преподавател 
по суинг танци към Lindy Hop Bulgaria.

The Scarlett Sisters са Елеонора Лонтова, Ралица Ковачева-Бежан и Марина 
Драгомирецкая



МУЗИКА64 БЪЛГАРСКИ АРТИСТИ / МУЗИКА 65/ БЪЛГАРСКИ АРТИСТИ 

Lady in blues
Имате възможността да освежите вечерта с едно магично пътуване из света на 

джаза с проекта „Lady in Blues”. Чарът на блуса и лекотата на суинг груува ще ви бъдат 
поднесени от младата джаз певица Марина Драгомирецкая, позната на публиката с 
участието си в култовия мюзикъл „Чикаго“ (в ролята на Роски Харт) и проектите „Horace 
Silver Tribute”, „Jazz –Rocking Pop” и „Джаз Фокус 2013“.

На сцената ще чуете:
Марина Драгомирецкая – вокал 
Калин Жечев – пиано
Димитър Сираков – контрабас
Тодор Бакърджиев – тромпет 
Денис Попстоев – саксофон 
Атанас Попов – ударни

 Марина Драгомирецкая изпява „Love me tender”, когато е на 4 и се вслушва 
в думите на свой колега години по-късно: „Който пее Елвис Пресли, пее цял живот“. 
Независимо от разностранните си интереси, Марина открива себе си най-пълноценна в 
джаза и развива уменията си за импровизация с вокалния си педагог Даниела Станкова, 
вече осем години.

 През годините Марина участва в майсторски класове на Йълдъз Ибрахимова 
и преподавателите от Berklee College of Music Bob Stoloff и Christian Karam. Има 
удоволствието да пее на сцените на Банско Джаз Фестивал, July Jazz – гр. Смолян и 
Младежки Джаз Фестивал – гр. Димитровград.

 Марина е лице на проектите „Hor-
ace Silver Tribute”, „Jazz –Rocking Pop” 
– световни хитове, пречупени през 
призмата на джаза, „Джаз Фокус 2013“ 
– проект с „Брасс Асоциация Комбо”, 
представящ българския вокален джаз 
и „The Scarlett Sisters” – трио за суинг 
вокали и танци.

 През изминалия сезон Марина 
беше част от трупата на Музикалния 
театър „Стефан Македонски“ – гр. 
София в мюзикъла „Чикаго“ в ролята на 
Рокси Харт, както и вокалист в „Шоуто 
на Канала“ по БНТ.

Струнен квартет Квартет (на италиански quartetto – 
„четворка“) е музикално произведение 
от четири партии, както и ансамбълът, 
който ги изпълнява. В камерната 
музика през 17 век започва налагането 
на т. нар. „струнен квартет“ в състав 
две цигулки, виола и виолончело. Този 
формат достига пълното си развитие 
по време на Виенския класицизъм в 
творчеството на композиторите Йозеф 
Хайдн, Волфганг Амадеус Моцарт 
и Лудвиг ван Бетовен. Оттогава той 
присъства в твончеството на повечето 
композитори и до наши дни. 

Струнен квартет – изпълняват полки, 
чардаши, валсове, мазурки. 

Музика за душата



МУЗИКА66 БЪЛГАРСКИ АРТИСТИ / МУЗИКА 67/ БЪЛГАРСКИ АРТИСТИ 

Jazz-Rocking Pop Project
Хармония – това усеща слушателят, когато се докосне 

до съвместното звучене на джаз вокала на Марина 
Драгомирецкая, пианото на Калин Жечев и перкусиите на 
Атанас Попов. Водени от любовта си към джаз музиката 
експериментират със световни поп-рок класики – като 
се тръгне от 80-те години на миналия век и се стигне чак 
до наши дни,  които  пречупват през усещането за джаз 
импровизация.

DANDALUNDA!

Един неуморен бенд с любими джаз музиканти 
от българската сцена, със специалното  участие на 
танцьорите от Amazonia Dance Project, които превръщат 
ритъма на самбата в една пъстра фиеста.  DANDALUNDA! 
е проект, представящ многообразието в бразилската 
музика – един синтез на африкански ритми и европейска 
мелодика. От традиционната карнавалната самба, през 
нежна боса нова, джаз, фънк, реге, до съвременната 
бразилска песен. 

Brazil Music & Dance Project от Весела Морова
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4 Bells feat. Kalin Jechev
Проект-предизвикателство, съчетаващ в себе си 

многогласно пеене и специално написани аранжименти, 
поднесени по един наистина запомнящ се начин. В 
програмата могат да бъдат разпознати едни от най-
полулярните коледни мелодии, сред които Jingle bells, 
Have yourself a Merry little Christmas, Last Christmas, Let it 
snow, Jingle bell rock, White Christmas, Winter wonderland 
и др. 

Трио „Ы“
Три талантливи момичета с модерно мислене и 

съвременен вкус, едно изключително съчетание от 
енергия, колорит и професионализъм. ТРИО „Ы“ залагат 
на букет от добре познатите руско-цигански романси, 
сантиментални военни песни, класическа естрада, 
филмова и детска музика, придружени с разнообразни 
костюми и хореография.
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Клуб „НЕСТИНИ“
Формацията представя фолклорна 

програма, включваща песни от всички 
фолклорни области, кукерски игри, 
танци от пет етнографски области. 
Древен култ към слънцето прозира в 
нестинарския огнен ритуал - танц върху 
жарава. 

 
Прави се само навън върху земя, пръст. 
Необходими са между 1-1.5 кубика 
дърва, сухи и разцепени. 

Ако се направи на асфалт е 
необходимо да се подготви рамка от 
дъски, която се насипва с пръст.

Осигуряват се гребло, лопата и вода.
При избор на място да се има предвид, 

че огънят достига 3 м височина. 

МУЗИКА
МЕЖДУНАРОДНИ АРТИСТИ 

КОНТАКТИ

Дан Фироиу
Мениджър проекти и събития

e-mail: dan@cocoagency.bg моб: + 359 877 550 722
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2 UNLIMITED
 С 20 милиона продажби в световен 

мащаб и златни и платинени награди 
във всяка страна по света 2 Unlimit-
ed са най-успешният продукт на 90-
те. Те спечелиха 3 пъти световната 
музикална награда за „Най-продаван 
артист на годината!

 2 UNLIMITED завладяват света 
през 90-те като издават поредица от 
16 хита един след друг!!! 

No Limit , Twilight Zone, Jump For Joy, Get Ready For This

Jenny (Ace of Base)
Джени Бергрен, водещ вокал на 

световно известната шведскa поп 
група Ace of Base, a сега соло артист, 
погледна лицето на успеха изведнъж, 
на 19 годишна възраст.

Първите две издадени песни на 
групата „All That She Wants” и „Wheel 
of fortune”, станаха номер едно и 
две в Датските класации още преди 
дори снимка на Ace of Base да бъде 
публикувана в медиите.

Сега Jenny издаде първия си солов албум, озаглавен „My Story”, 
подпомогнат от едновременното издаване на нейната автобиография. 

„Музиката е моят майчин език и по музиката моите приятели и фенове 
могат да ме познаят”, казва Джени.
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East 17
East 17   са английска момчешка поп 

група, която в момента се състои от 
оригиналните членове Джон Хенди и 
Тери Колдуел, и новото попълнение в 
бандата – Роби Крейг.

Създадена в Уолтъмстоу, Лондон 
през 1991 г., групата има осемнайсет 
Топ 20 сингли и четири Топ 10 
албума и са една от най-популярните 
момчешки банди във Великобритания 
до средата на 90-те години. Техният 
момчешки стил е уникален поради 
смесването на рап и поп в песни като „House of love“ и „Let It Rain“.

Поглед напред към 2011г. –  нов сингъл „Secret Of My Life“ и свежо 
попадение в лицето на новия вокал на групата Блеър Дрийлън. Нает 
също като Харви след като Мортимър го чул да пее бек вокал, Дрийлън 
не е новак в поп средите, имайки предвид обучението му в училище 
за сценични изкуства East Berks Langley, където изучава актьорско 
майсторство и пеене.

C-Block
C- Block са немска хип-хоп група, с 

платинени продажби, създадена през 
1995 г. от музикалните продуценти 
Frank Muller, Ulrich Buchmann и Jörg 
Wagner. Фронтмени на групата са An-
thony „Red Dog“ Joseph и James „Mr.P” 
White.

C- Block са добре известни хип-
хоп артисти в Европа през 1990 г. 
(„So Stung Out  “, „Time is Tickin‘ Away”), 
които заедно с Down Low и Nana 
съществено допринасят за възхода 
на американския рап в Европа.
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NANA
Nana Kwame Abrokwa (роден на 5 

октомври 1968) е роден в Гана немски 
рапър и DJ, изпълняващ под псевдонимите 
Нана или Darkman/Nana.

Най-голямото му постижение дойде през 
втората половина на деветдесетте години, 
когато неговия стил беше характеризиран 
като „евро-рап“ („Lonely”, „Remember the 
time”, „Let It Rain”).

Към края на 2014 г. Nana издава парче с българската певица 
ДесиСлава (DESS), наречено Cotton Candy.

Thomas Anders (Modern Talking)
Thomas Anders (роден Bernd Wei-

dung на 1 март 1963) е немски певец, 
композитор и продуцент. Anders е 
водещ вокал на германското поп 
дуо Modern Talking през периодите 
1984–1987 и 1998–2003.

През ноември 2012 г., Anders 
издаде нов солов албум, наречен 
„Christmas for You.“ Той включва 
множество международни сезонни 
хитове, включително „I’ll Be Home For Christmas” и „It’s The Most 
Wonderful Time Of The Year”, а също и кавъри на добре познатите 
класики като „Silent Night”. Включен е и  кавър „Last Christmas“, 
изпълнена в оригинал от Wham.

На 9-ти август 2013, в сътрудничество с персийската певица 
Омид Soltani, Anders издаде песен с името „We Are One”.
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Peter René Cipiriano Baumann (роден на 
5-ти Януари 1968 г.), по-известен като DJ 
Bobo, е швейцарски певец, композитор, 
танцьор и музикален продуцент. Той е 
продал 14 милиона копия в целия свят от 
издадените си 11 студийни албума, както и 
няколко сборни албума, в които е включил 
предишните си хитове в преработен 
формат. DJ BoBo има издадени също 34 
сингъла до момента, някои от които са 
били доста нагоре в класациите, не само в немскоговорящите 
страни, но и в други европейски държави.

Нова продукция на DJ Bobo, озаглавена Dancing Las Vegas 
стартира на 25 ноември 2011.

Rene издаде и още един студиен албум, наречен Circus на 10 
януари 2014 г. Албумът, както и всички други предишни албуми 
влезе в топ 5 на Швейцария.

DJ Bobo E-Type
Martin „E-Type” Eriksson е известен 

на широката публика от дълго време. 
Всичко започва през 1991 г., когато E-Type 
дебютира със сингъла “We’ve Got The 
Atmosphere”, като съвместната работа 
със Stakka Bo. Сингълът стига директно 
до върха на шведските класации. През 
следващата година E-Type се превърна 
в добре позната фигура в шведския шоу 
бизнес като популярен телевизионен домакин, композитор 
и текстописец на песни за саундтакак на филмите на няколко 
шведски артисти.

През 1994 г. соловата кариера на E-Type тръгва нагоре, когато 
заедно с продуцентите Denniz Pop и Max Martin (Backstreet Boys, 
Britney Spears, Celine Dion и др.), започват да работят върху 
дебютният му албум „Произведено в Швеция “. Първият резултат 
от това сътрудничество, сингълът „Set The World On Fire“ излиза 
на бял свят през лятото на 1994 и покорява шведските класации. 
Дебютният албум „Произведено в Швеция” е издаден през 
ноември.
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Истинско име Ice MC е Иън Кембъл. 
Роден на 22 март 1965 в Нотингам, Ийст 
Мидландс – Англия, той е израснал в 
областта на Нотингам наричана Hyson 
Green (звучи като „Ice n’Green”). Родителите 
му са се преместили там от Ямайка през 
50-те, заедно с голям брой от своите 
сънародници. Те продължават да говорят 
на своя диалект „Jamaican Patua”, който Ian 
винаги използва за своя рап.

Третият му албум, „Ice’n’Green“, издаден през 1994 г. включва и 
Alexia като вокал. Три от най-успешните си песни – „Think About 
The Way”, „It’s a Rainy Day” и „Take Away the Colour”, се появиха в 
класациите по цял свят. Кембъл стана популярен с нов облик и 
нов стил, известен като raggamuffin. Албумът е издаден в САЩ, 
където двата най-големи сингли бяха често пускани в клубовете 
и радио ефира.

Ice MC Gala
Gala (Gala Rizzatto, родена на 6-ти 

Септември 1975г.) е италианска поп 
певица и автор на песни, която живее в 
Бруклин, Ню Йорк. Гала е продала над шест 
милиона записа по целия свят. Дебютният 
и албум „Come Into My Life“ включва 
мултиплатинените сингли „Freed From De-
sire”,  „Let a Boy Cry” и „Come Into My Life”, 
които достигат до Топ 3 в музикалните 
класации на Европа, Южна Америка, Русия и Близкия изток.

Gala е хедлайнер на Medals Plaza на Зимните олимпийски игри 
през 2014 г. в Сочи. Спектакълът беше излъчен на живо по Европа 
Плюс ТВ, най-популярният телевизионен канал на Русия. Тя 
изпълни едночасов сет, в който включи и трите си нови сингъла: 
„Lose Yourself In Me“, „Taste Of Me“ и  „The Beautiful“.
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Corona е италианска Eurodance 
група, водена от Olga Maria De Souza. 
Първоначално (първи и втори албум) 
продуцирани от Checco Bontempi (известен 
още като Lee Marrow), те постигат световен 
успех през 1993 г. с хитовете „Rhythm Of The 
Night” и „Baby Baby”. По-късно продуценти 
на групата стават и Francesco Conte и Paolo 
Dughero .

Към края на 2005 г., Corona се появи отново на европейската 
музикална сцена с „Back In Time”, който достигна до номер 36 по 
продажби в италианската класация. В края на 2006 излиза и „I’ll Be 
Your Lady”, в съавторство и изпята от Олга Maria De Souza.

Новият сингъл на Corona е в сътрудничество с Mickey P. и се 
нарича „Hurry Up”. През юни 2012 г., Corona издадоха ремикс 
версия на албума си „Y Generation”, озаглавен „My Y Generation Re-
mixed”.

Corona 2 brothers on the 4th floor
2 Brothers On The 4th Floor 

е холандскa музикална група, 
съставена от братята Martin и 
Bobby Boer. От основаването 
си през 1990 г., групата е 
имала успехи в страни като 
Холандия, Белгия , Германия, 
Чехия, Норвегия, Финландия, 
Южна Африка, Чили, 
Израел, САЩ и Обединеното 
кралство. Сега 2 Brothers On 
The 4th Floor се представят от 
холандската певица Desiree 
Claudette Manders с участието 
на рапъра D-Rock.
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През 1998 г., с излизането на 
мултиплатинените поп-хитове „Up & 
Down”, „We Like To Party!”, „Boom Boom 
Boom Boom”, на бял свят се появява 
вдъхновавяващото звучене на Veng-
aboys. Те достигат върховете на 
класациите в над 20 страни, сред които 
Великобритания, Германия, Бенелюкс, 
Испания, Южна Африка, Тайланд, 
Полша, Австралия и Мексико.

„Историята на Vengaboys беше 
тотално приключение. Разведе ни из 
света, по начин, който изглеждаше като 
денонощен фестивал на забавлението” 
– Blond bombshell Denice. 

Vengaboys E-Rotic
E-Rotic е немска Eurodance група. 

Групата първоначално се сформира 
от дуото: водещ вокал – Lyane Leigh 
(Lyane Hegemann) и рапъра Raz-Ma-Taz 
(Richard Allen Smith) и е продуцирана 
от David Brandes (David Brändle).

През декември 2014 г., Lyane Leigh 
обяви, че E-Rotic се завръщат, но вече с 
нов рапър, чието име е Stephen Appel-
ton. Тя също потвърди, че през 2015г. 
E-Rotic планират да издадат албум „Best of”, който ще съдържа 
презаписани последните хитове на групата, заедно със съвсем 
нови парчета. Групата ще бъде менажирана и продуцирана от Ic-
ezone Music.
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Alexia (Alessia Aquilani, родена на  
на 19 май 1967) е италианска певица. 
Преди да започне да записва на 
италиански (след 2000 г.), тя прави 
записи на английски през 90-те, много 
от които са международни хитове. 
Преди соловата си кариера Аlexia е 
вокалистка на Ice Mc.

В кариерата си тя е продала над 6 
милиона записа на десетте си най-
добри сингъла, четири от които са номер 1 хитове в редица 
международни класации. Alexia има девет участия във Festivalbar, 
и четири – в музикалния фестивал Сан Ремо. Тя има спечелени 
няколко награди на музикалните критици, три втори места, както и 
победа на Сан Ремо през 2003 г.

Alexia

МУЗИКА
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Sean Finn
Sony Nitron // Cr2 // Milk & Sugar Recordings // Tiger // WePLAY // Ministry of 

Sound

Шон Фин – най-добрият национален изпълнител в немските 
денс класации за 2012 и 2014 г. – е редовно явление

на електронна музикална сцена в световен мащаб.

Той държи пет №1 хита в немските класации и много пъти е 
присъствал в топ 10 класациите на Европа, включително неговият 
текущ сингъл „The Rhythm of the Night”. Шон Фин присъства също в 
световните топ класации на ITunes и Beatport.

През 2012 г. xитът на Шон Фин „Show Me Love” е номер 1 в Beatport 
за много поредни седмици и се превърна неговият международен 
пробив. От тогава няма какво да го спре. Винаги има поне негово 
заглавие в горната част на международните dance класации или MTV.

Fenton е много гъвкав DJ, който може да възпроизвежда всички 
музикални стилове, които включват:

House, Deep House, Progressive House, RnB, HipHop, Garage, Pop и Party. 
Фентън да може да чете отлично публиката и да участва във всеки тип 
събитие!

В момента Fenton е резидент на Anabel, клубът на ексклузивните 
членове на London Mayfair, заедно сезонните си резидентни места в 
Ибиса, в които са включени супер клубове като Amnesia, Space и Pacha. 
Той е имал участия в събития като Together, Carl Cox Revolution Recruits, 
Pukka Up, Steve Aoki’s Playhouse, Kisstory и Ibiza Rocks. Той пътува широко 
в цяла Европа, Средиземноморието, Близкия изток и Азия, а напоследък 
и в Индонезия.

През последните години Fenton е подгрявал с DJ сетове артисти 
като: Afrojack, Quintino, Alesso, Eric Prydz & Sidney Samson, Chase and Sta-
tus, W&W, Steve Aoki, Oliver Heldens, Dubvision, Futuristic Polar Bears, Seb 
Fontaine, Judge Jules и много други. Fenton е предпочитан артист за DJ 
продукциите на Pioneer и на UDG. 

На своите участия Fenton зашеметяващи визуални ефекти!

Fenton определено трябва да бъде държан под око през 2015 г!

Dj Fenton Gee
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DJ Sash!
SASH! е немски DJ/продукционен екип с 

фронтмен Sascha Lappessen, който работи 
в звукозаписното студио с Ralf Kappmeier 
и Thomas „Alisson” Lüdke. Те са продали над 
22 милиона албума в световен мащаб и 
спечелили повече от 65 златни и платинени 
награди. Във Великобритания техните първи 
четири хита включват вокали на различни 
езици (френски, испански, английски и 
италиански).

Sascha Lappessen, Thomas „Alisson” Lüdke и Ralf Kappmeier сформират 
SASH! през 1995 г. През предходната година, тримата са работили заедно 
под името Careca, издавайки парче, наречено „Indian Rave.“ През 1996 г., 
SASH! Издават „It’s My Life“, която се превърна в европейски клубен хит. 
През 1997 г., заедно със Sabine Ohmes като певица, SASH! издават „Encore 
Une Fois“. Тя достига до номер 2 в UK Singles Chart, както и до ТОП 10 на 
други 5 национални класации.
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Съоръжения  са  подходящи  като  основни  или  допълващи  елементи  за  
всякакъв  вид  спортни, социални  и  др.  събития,  промоции  на  местата  на  
продажба  или  на  оживени  пешеходни  зони  и  паркове, тиймбилдинги и 
хепънинги. Често съоръженията стават част от празниците на градовете 
и отбелязванането на  корпоративни  рождени  дни,  защото  създават  
празнично  настроение  и  забавление  за  малки  и  големи. Повечето от 
тях се използват както за дейности на открито,така и за такива на закрито, 
лесно се монтират и демонтират.   Изработени   са   от   висококачествени   
материали   и   притежават   сертификати   съгласно европейските норми 
за качество и безопасност. Фирмата осигурява транспорт и оператор за 
съоръженията.

Надуваеми атракциони под наем

КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ ГЛАДИАТОР

Размери: 5.0 х 8.0 х 3.0 м;
Захранване: 2 компресора;
Подходяща за: outdoor и in-
door активности;
Описание: съоръжението 
е с правоъгълна форма и 
предлага комбинация от две 
игри – гладиатор и трамплин 
за сила.

НАДУВАЕМ БОКСОВ РИНГ

НАДУВАЕМИ ЧОВЕШКИ ДЖАГИ

Размери: 6.0 х 6.0 х 2.5 м.
Захранване: 2 компресора;
Подходяща за: outdoor и indoor 
активности;
Описание: състои се от надуваем ринг, 2 бр. 
защитни шлемове и 2 комплекта ръкавици.

Размери: 12 х 6 х h 2.10 м;
Захранване: 2 компресора;
Подходяща за: outdoor и in-
door активности;
Описание: състои се от 
надуваемо игрище, на което 
са монтирани алуминиеви 
лостове, за които се 
завързват състезателите
Движенията им са 
ограничени само по 
дължината на прътовете. 
Едновременно могат да 
играят до 10 човека.
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СУМО

ЛЕПЯЩА СЕ ВЕЛКРО СТЕНА

СТЕНА ЗА КАТЕРЕНЕ

Подходяща за: всякакви 
възрасти над 10 г., както и за 
outdoor и indoor активности;
Описание: състои се от 
надуваеми сумо костюми, 
предпазни шлемове и 
обезопасителни матраци.
Размери на тепиха: 3 х 3 м;

Размер: 4.3 х 4.9 х 6 м;
Захранване:  2 компресора;
Подходяща за: всякакви 
възрасти, както и за outdoor и in-
door активности;
Описание: стена със специално 
лепящо се покритие и включени 
костюми.

Размери: 8.0 х 4.0 х 7.0 м;
Захранване:  2 компресора;
Подходяща за: outdoor и indoor 
активности;
За всякакви възрасти;

РОДЕО БИК

НАДУВАЕМИ ПИСТИ

Размер: Диаметър 6.40  м;
Захранване:  1 компресор;
Подходящ: за всякакви възрасти, както и за outdoor и indoor активности;
Описание: Съоръжението се състои от механичен бик с електрическо 
захранване, обезпасителни матраци, аудио систем и система за контрол с 
жтонен механизъм и дистанционно управление.

Размери 1: 12 х 21 х 1.50 м;
Размери 2: 12 х 15 х 1.50 м;
Подходяща за: всякакви възрасти над 3 г., както и за outdoor и indoor 
активности;
Описание: състои се от надуваемо ограждение за писта с формата на елипса;
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