
   
ИНФОРМАЦИЯ ЗА EN DYNAMEI И ТЯХНАТА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРИЯ (17 – 19 МАРТ 2022) 

 

 1. За “En Dynamei” 

 

 „En Dynamei“ е място където младите хора се срещат в общата основа на изкуството, 

музиката, театъра, киното и танца и където ежедневната ангажираност сред отдадени хора е 

източник на вдъхновение и насърчение към съвършенство. Място където интеграцията чрез 

творчество намира отговор на въпроса „кой съм аз всъщност?“, където мултидисциплинарното 

изкуство се превръща в обща основа за среща с оригинални идеи, мисли и чувства чрез цвят, 

докосване, думи, форми, звук, ритъм, движение. Изкуството помага да се улесни пътят към 

съвършенството, позволявайки на специалните хора да се срещнат с обществото на оптимално 

ниво, където щедростта, съчетана със силен принцип на уважение и постижение, повишава 

доверието и способността да се гледа от всички страни на себе си и отвъд. Ентусиазмът към самото 

изкуство е заразен за всички участващи. В „En Dynamei“ развиваме любовта към себе си и 

насърчаваме вдъхновени отговори към света наоколо. Тук „инвалидността“ се измерва само чрез 

„способности“. За нас човешката среща и взаимодействие, съжителството и съвместното 

съществуване са средство за подобряване и обогатяване на междуличностните отношения. Тук е 

място, където изкуството е катализатор в изграждането на здрави ценности, като поставяне на 

услугата и общността над личния интерес, а включването и интеграцията са в центъра на 

вниманието. „En dynamei“ създава среда, която служи като пример и пътеводна светлина за по-

широката общност. 

 „En Dynamei“ - „Разнообразен потенциал“ е съюз от професионални артисти, работещи 

заедно с младежи с или без увреждания с изкуството като инструмент за изследване, интеграция, 

изразяване и развитие. Основният ни фокус е в изследването на спектър от художествени средства, 

с намерението да споделяме идеи, които смятаме, че са важни. Използвайки всяка конкретна тема 

като наша обща основа, ние се стремим към най-висококачествен художествен резултат. Целта на 

художествените дейности е да се оспори конвенционалната интерпретация на това, което е 

„различно“ или „непознато“ в изкуствата и да се прегърне разнообразието и интеграцията като 

активен, разследващ, артистичен субект в обществото. След повече от десетилетие непрекъсната 

дейност, много разнообразни творби и многобройни сътрудничества сега сме признати за една от 

най-иновативните артистични групи в Гърция. Чрез нашата работа ние също така осъзнаваме колко 

много личностно развитие и интеграция е постигнато в рамките на групата плюс важността на 

предадените послания. „En Dynamei“ е основана през 2008 г. от Елени Димопулу и Мария Йоаниду 

в Солун с цел да подкрепя и улеснява членовете на групата да се интегрират еднакво в социална 

среда. 

 „En Dynamei“ ще представят в България екранен вариант на спектакълът „Horse in love/ 

Absurdity of love”. Това е третата част от театрална трилогия, озаглавена „Другото нормално”, в 

която изследват въпросите за идентичността на многообразието и „редовността” в нашето 

общество. В този спектакъл ние изследваме как любовта е уловена в нас, как се изразява, колко 

свободни сме да потъваме в нея – както обикновени хора, така и различни хора. 



   
 2. Програма на “En Dynamei” в България 

 

17.03.2022; 

„En Dynamei“ в Пловдив 

 

Екипът на „En Dynamei“ ще направи прожекция на спектакъла „Horse in love/ Absurdity of love” в 

Пловдив. Прожекцията ще се осъществи в галерията „Арсенал на изкуството“ в емблематичният 

квартал Капана. След прожекцията екипът ще бъде на разположение за дискусия с присъстващите 

на място зрители. 

 

18.03.2022; 10:00 – 14:00; Национален студентски дом 

Кръгла маса/ среща със специалисти работещи с хора със специални потребности 

 

Екипът на „En Dynamei“ има желанието да се срещне със специалисти работещи с хора със 

специални потребности и да обменят опит и да дискутират как изкуството и културата могат да 

помогнат за по-добра интеграция в обществото. Срещата ще се състои от пет панела: 

- Представяне на  „En Dynamei“  

- За театъра с и без хора със специални потребности 

- Представяне на опита на организацията за работа и съжителство с хора със специални потребности 

- Поставяне на въпроса как може да се подобри системата за да подкрепя развитието на подобни 

групи и интеграцията на хора с увреждания чрез изкуство 

- Отворена дискусия 

 

18.03.2022; 19:00 – 21:00; Кино-театър „Освобождение“ 

Прожекция на спектакъла „Horse in love/ Absurdity of love” и среща с публиката 

Спектакълът не се препоръчва за лица под 16 години! 

 

19.03.2022; 10:00 – 14:00; Кино-театър „Освобождение“ 

Уъркшоп за актьори и театрали на тема „Хора с и без увреждания работещи заедно“  

 

 



   
19.03.2022; 19:00 – 21:00; Кино-театър „Освобождение“ 

Прожекция на спектакъла „Horse in love/ Absurdity of love” и среща с публиката 

Спектакълът не се препоръчва за лица под 16 години! 

 


