ФЕСТИВАЛ
на младежкия социален театър
«АГОРА»
26 – 28 юни, 2009
Читалище «Славянска беседа», ул. «Раковски»127

ПРОГРАМА
КОГА?
26 юни
14.00

КАКВО?

КОЙ?

ФИНАЛИЗИРАЩА КРЪГЛА МАСА
на проект "Младежка мрежа от театрално – дискусионни клубове
«Граждани на Европа»
15.30

"Грешка подир грешка"
- за домашното насилие

МТДК "Междучасие"
при 119 у-ще, гр. София

16.30

"Готова ли си за това?"
- за неочакваната бременност
"История без име"
- опастности в интимното общуване

МТДК " Вик"при 73 СОУ,
гр. София
МТДК "Естествено"
при Български детскии
младежки парламент,
гр. София
МТДК "Крачка напред" при

17.00

17.30

27.06.09
10.00
10.30

“Удари”
- за насилието в училище

"Катастрофа”
- за злоупотребата с алкохол сред подрастващите.
"Бягство"
- за липсата на диалог между родители и деца

11.15

”Защо на мен?”
- нежелана бременност в следствие насилие и
неразбиране от страна на семейството

12.00

”Забравете този случай”

ХГ"Св. св. Кирил и Методи и
МТДК"Еделвайс" при ПГГС
"Кольо Фичето"
- гр. В.Търново
МТДК ”Дъга” при ЦРД –
гр.Златоград
МТДК "Свобода"
при СОУ "Антим I"–
гр.Златоград
клуб „Щипка смях и … още
нещо”
при НПГ „Д. Талев” ,
гр. Гоце Делчев,
Младежка неформална груп

15.00
15.30

- за безразличието на обществото към съдбата
на децата от социалните домове
”Укротено неприличие” младежки поглед към
проблеми в образователната ни система
”Сянката на желанието”
как да продължим след поражението?

16.00

"Любимият съученик"
- за агресията в училище

16.30

”Протритите обувки на училищната
справедливост”
- още за проблемите в училище

28 юни
10.00

10.30
11.00

“На чисто”
за екологията и човешките взаимоотношения
“Приятелки”
... в кавички или зa лицемерието
“Адреналин”
- за безмислените гонки с автомобили

11.30

"Ярост"
- за домашното насилие,

14.00

„Къде си, любов?”
- когато жаждата за любов ни подтикне към
предоверяване
„Между шамарите ”
- за насилието в училище

14.30

15.00

16.00

„Невидима ”
- за самодостатъчността

за Форум театър –
гр. Гоце Делчев
МТДК ”Цветен град”,
гр. Благоевград
МТДК "13 Дъги"
към Детски парламент – гр.
Благоевград
МТДК ”Усмивка”
при 8мо СОУ,
гр. Благоевград
МТДК„Различни, но
единни” при СОУИЧЕ
„Св.Кл.Охридски”,
гр. Благоевград
Клуб 220
при ПГЕЕ “Ломоносов”,
гр. Горна Оряховица
МТ ”Алтернатива” –
гр. Горна Оряховица
Клуб - Театър при
ПГЛПИ”Атанас Буров”,
гр. Горна Оряховица
МТДК,"Граждани на
Европа"
при ПГЖПТ Вапцаров",
МТДК „Осем плюс”
при Младежки дом,
гр. Търговище
МТДК при ІІ СОУ „Проф.
Н.Маринов”,
гр. Търговище
МТДК „Мини осем плюс”
при ПГИИ „Джон
Атанасов”- гр. Търговище
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