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LIEU D’ÊTRE (Място на съществуване)

Хореографски манифест за утопията на обитаване
14, 15 -  19:00 ч. 
        

ВХОД - СВОБОДЕН
ЗА ВСЯКА ПУБЛИКА

2019
Юни
Студентски общежития на МУ 
ул. „Царевец“ 2, блок 1, ПЛОВДИВ

Компания АКТ – Аник Шарло

Пловдив – Европейска столица на културата 2019

16 -  12:00 ч. 



Спектакълът
Лию Детр – Място на съществуване, 
хореографски манифест за утопията 
на обитаването, е спектакъл за 5 
танцьори, 1 музикант и повече от 50
съ-участници(чки), който се играе 
навън, на фасадата и в подножието 
на жилищен комплекс. Танцова 
фреска на балконите; маса като 
сцена, на която се разиграват 
приятелства и революции; въздушен 
балет на фасадата на жилищата, 
Място на съществуване е 
впечатляващо събитие.

  

Лию Детр – Място на съществуване, е спектакъл, създаден през 
2010 г. в рамките на Биенале дьо данс в град Лион и танцуван в 
повече от 25 различни града. За първи път е в Пловдив, като 
част от програмата на Пловдив 2019.

Лию Детр – Място на съществуване, е също така проект от 
няколкоседмична резиденция, който кани жителите на града да 
станат съ-участници(чки)  в спектакъла, рамо до рамо с 
професионалистите от компанията. Целият квартал е завладян от 
ритъма на това човешко и артистично, необикновено 
приключение.

   
« Всеки път когато танцуваме Лию Детр, открехваме 
врати към свободата, усъвършенстването и вътрешната 
революция. Лию Детр поетизира градското ежедневие и 
превръща реалността в сладка наслада. Манифест за 
оживяването на жилищното пространство, колектива и 
социалната мечта!»
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Общностен проект



Компания АКТ ви кани 
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Запознайте се с нас

От 13 март до 16 юни 2019 г.,

Сряда, 13 март 2019 г., от 17:00 ч. до 19:30 ч.
Четвъртък, 14 март 2019 г., от 17:00 ч. до 19:30 ч.
АМТИИ ПЛОВДИВ
ул. „Тодор Александров“ 94, Кючук Париж
Събота, 16 март 2019 г., от 10:00 ч. до 12:30 ч.
Читалище "Христо Смирненски" - ул. "Копривките" 15
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Ателиета с Аник Шарло, за да откриете и практикувате 
танците на Лию Детр – Място на съществуване. 
ЗА ВСЯКА ПУБЛИКА / ВХОД СВОБОДЕН

РАНДЕВУ са танцови моменти, с танцьорите на Лию Детр 
навсякъде в града
ЗА ВСЯКА ПУБЛИКА / ВХОД СВОБОДЕН
Понеделник 18 март - от 17:15 ч.
 „Пълдин АРТ Клуб" - бул.Христо Ботев 112 ет.1
Понеделник 18 март - от 20:00 ч.
Фабрика за шоколади Гайо - ул. „Просвета“ 1А, Прослав
Вторник 19 март - от 15:00 ч.
Младежки клуб „Рома” Столипиново 1996 - ул. „Малина“ 12
Вторник 19 март - от 18:00 ч.
танцово студио Duende - ул. „Цар Георги Тертер“  23
Вторник 19 март - от 20:00 ч.
Бар Баба Яга - ул. „Свети Климент“  7, Пловдив
Сряда 20 март - от 17:00 ч.
студентски общежития на МУ - ул. „Царевец“  2, блок 1
Понеделник 27 май - от 15:00 ч.
Кметство Западен
Точно място : ул. „Ранни лист“ , пред църква „Св. Климент Охридски“ 
Понеделник 27 май - от 17:00 ч.
студентски общежития на МУ - ул. „Царевец“  2, блок 1



Станете съучастници на спектакъла!
Проектът е насочен към всички, малки и големи! 
Нито гъвкавост, нито техника, нито опит в танците не 
са необходими! Само желанието да осъществите едно 
необикновено приключение!
 Любопитни сте? Искате да научите повече?

Елате да се запознаем или се свържете с нас!

УЧАСТВАЙТЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Събота 16 март 2019 г., в 18:00 ч.Кметство СмирненскиУл. “Вечерница” 1А

Информация и записване: Вероника Петрова, 
0878 451 701/ mediation@compagnie-acte.fr

mailto:mediation@compagnie-acte.fr


 
« Всеки път когато танцуваме Лию Детр, открехваме 
врати към свободата, усъвършенстването и вътрешната 
революция. Лию Детр поетизира градското ежедневие и 
превръща реалността в сладка наслада. Манифест за 
оживяването на жилищното пространство, колектива и 
социалната мечта!»
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Информация и записване: Вероника Петрова, 
0878 451 701/ mediation@compagnie-acte.fr

За информация и контакт:

Вероника Петрова
Медиатор
0878 451 701
mediation@compagnie-acte.fr

Записване чрез онлайн 
формуляр:

http://bit.ly/2XhP2sn

Следвайте ни в интернет
www.compagnie-acte.fr

         
            Compagnie Acte

               @cieacte

                   cie ACTE
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Компания АКТ
Управлявана от 2000 г. от Аник Шарло, АКТ е национално 

призната френска компания за съвременни  танци, основана в 
град Лион. От 2011 г. създава многобройни спектакли в 

публичното градско пространство, в исторически обекти, както и 
в извънградски пространства. Социално ангажирана и често 

въвличаща жителите в творческия процес, компания АКТ 
характеризира изкуството си като „един начин за създаване на 

колектив-общност“.  

Екип 
Хореография и художествено направление: Аник Шарло; Танцьори: Аник 

Шарло, Фани Боно, Емили Араш, Жереми Паон, Кристофър Курно; 
Музикална композиция и изпълнение: Стефан Плото; Текст и драматургия: 

Пиер Гризлин; Техническо направление: Мари-Жоел Фисет; Техническо 
подсигуряване: Орелиен Фуш, груп Еверест; Продукция: Лор Пелат, Илица 

Георгиева (координатор за България); Администрация: Шарлот Санс, Мелани 
Паталано; Комуникация: Клара Циконе Бланко; Медиация: Вероника Петровa.

mailto:mediation@compagnie-acte.fr
http://bit.ly/2XhP2sn
http://www.compagnie-acte.fr
https://www.facebook.com/CompagnieActe/
https://www.instagram.com/cieacte/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/in/cie-acte-113944175


Понеделник 18 март - от 17:15 ч.
 „Пълдин АРТ Клуб" - бул.Христо Ботев 112 ет.1
Понеделник 18 март - от 20:00 ч.
Фабрика за шоколади Гайо - ул. „Просвета“ 1А, Прослав
Вторник 19 март - от 15:00 ч.
Младежки клуб „Рома” Столипиново 1996 - ул. „Малина“ 12
Вторник 19 март - от 18:00 ч.
танцово студио Duende - ул. „Цар Георги Тертер“  23
Вторник 19 март - от 20:00 ч.
Бар Баба Яга - ул. „Свети Климент“  7, Пловдив
Сряда 20 март - от 17:00 ч.
студентски общежития на МУ - ул. „Царевец“  2, блок 1
Понеделник 27 май - от 15:00 ч.
Кметство Западен
Точно място : ул. „Ранни лист“ , пред църква „Св. Климент Охридски“ 
Понеделник 27 май - от 17:00 ч.
студентски общежития на МУ - ул. „Царевец“  2, блок 1

Проектът е част от програмата на Пловдив Европейска столица на културата 2019
С финансовата подкрепа на Френския институт на град Лион, SPEDIDAM, община Лион, 
българският Френски институт...

Спонсори на Компания АКТ:
Архитектурна агенция Technê, IT Partner, Aкробатично осигуряване Everest, Esprit des Sens, 
Архитектурна агенция h2o…
Партньори:
Медицински Университет Пловдив, Община Пловдив, кметство Тракия, квартал Западен, 
АМТИИ Пловдив, Танцови студия Duende и Пантарей, Френска гимназия Виктор Юго София, 
Тракийско дружество „Воевода Руси Славов“, Фабрика за шоколади Гайо,  Младежки клуб 
“Рома” Столипиново 1996, Бар Баба Яга, Читалище "Христо Смирненски", „Пълдин АРТ 
Клуб",...

Тракийско дружество 
“Войвода Руси Славов” 


