
Plovdiv by Senses - the workshop
Tobacco City - from 15th to 19th April 2019 - from 3 to 8 pm

Plovdiv by Senses - the performance
_when:
 Sept 27th and 28th 2019 at 3-6-8 p.m (20 people max) - reservation: plovdivbysenses@gmail.com
._where:
	 starting	point	from	the	POST	Office	(in	front	of	the	entrance	in	Pl.	Tsentralen	1)
_what: 
 the performance is a journay and is about to lead someone astray from one’s road: to let oneself be seduced  
 therefore means to venture into unknown place, that do not belong to us.
	 It	is	precisely	to	discovery	to	the	infinite	individual	cities	that	this	wandering	through	Plovdiv	is	dedicated.
 Is also to about to discover the city with the eyes of the young inhabitants who live in the city...
 To walk the path of seducing means to welcome the invitation to transformation,  
 it means to experience a condition which, on a deep level, changes our perception of our city,  
 making us unrecognizable to ourselves. 
 It means  to accept the challenge of loosing oneself in order to be found again.

_ performance by: 
 Antonella Cirigliano
 set design and props: Christian Back and Giulio Olivero 
 performers: Maria Luisa Bafunno and 15 students  
 of the National High School of Stage and Film Design of Plovdiv (Bulgaria)

a project by: in collaboration with:supported by:

National High School
of Stage and Film Design
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Пловдив чрез Сетивата - лаборатории
Тютюнев	град	–	от	15	до	19	април	2019	–	от	15ч.	до	20ч.

Пловдив чрез Сетивата - пърформанс спектакъл
_Кога:
 27 и 28 септември @ 15,00ч -18,00 ч.- 20,00 ч. (групи	 от	 максимум	 20	 човека)	 
 инфо & резервации: plovdivbysenses@gmail.com
._Къде:
	 тръгване	от	Централна	поща	(пред	входа	откъм	пл.Централен	1)
_Какво: 
 Cпектакълът	е		едно	пътуване,	едно	докосване	до	непознати	места:		съблазняване	да	влезем	в	тези	 
	 уединени	места,	които	не	познаваме.
	 Посветено	на	безкрайните	индивидуални	възможности	да	открием	Пловдив	докато	скитаме	из	него.
	 Пътуване		в	откриване	на	града	през	очите	на	младите	хора,	които	живеят	в	него.
	 Да	се	потопим	в	това	пътешествие	означава	да	приемем	поканата	за	трансформация,	означава	да	 
	 експериментираме	състояние,	което	на	дълбоко	ниво	променя	възприятието	за	нашия	град
	 Означава	да	приемем	предизвикателството	изгубвайки	се	да	се	намерим	отново.

_ По идея на:
	 Антонелла	Чириляно
 Дизайн и материали: Кристиан	Бек	и	Джулио	Оливеро	
 Пърформанс: Мария	Луиза	Бафунно	и	15	ученици	от	Националната	гимназия	за		 
	 сценични	и	екранни	изкуства	Пловдив

a project by: in collaboration with:supported by:

Национална гимназия за сценични и 
екранни изкуства
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