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26.10.2018, п’ятниця 

Місце проведення – Мистецький центр «Локація», пер. Георгіївський, 7, 2-й поверх 

19.00 Сценічне втілення п’єси «Композитор», автор – Олена Коллєгова. Режисер – Крістіна Срібняк. 
Обговорення п’єси з автором, глядачами і театральними фахівцями. 

 
27.10.2018, субота 

Місце проведення – українське незалежне видавництво «Смолоскип», вул. Межигірська, 21, 3-й поверх 
За підтримки київського театру-студії «МІСТ» 

14.00 Презентація мультимедійного проекту «Авансцена. Євродрама». Випуск 3. Інформаційний збірник 

сучасної драматургії. Нові антології та Інтернет-проекти Національного центру театрального 
мистецтва ім. Л. Курбаса. Презентує драматург, перекладач, культуролог Неда Неждана. 

14.30 Сценічне втілення п’єси «Перед вибором», автор – Володимир Чалчинський. Режисер – Олена 

Аль Юсеф, театр «А ́фини». 

Творча зустріч з автором. Обговорення п’єси з глядачами і театральними фахівцями. 

16.00 Сценічне втілення п’єси «Ромео і Джульєтта. ХХІ століття», автор – Олександр Клименко. 

Режисер – Оксана Стринадюк, театр «Соломія», м. Коломия. Дату й час заходу уточнюйте. 
Творча зустріч з автором. Обговорення п’єси з глядачами і театральними фахівцями. 

 

28.10.2018, неділя 
Місце проведення – Театральна Лабораторія, вул. Б. Хмельницького, 42/32 

16.30 Сценічне втілення п’єси «Лена не пришла домой», автор – Олександр Володарський. Режисер – 

Альона Длугунович, театр-студія «Березілля», м. Березань. 

Творча зустріч з автором. Обговорення п’єси з глядачами і театральними фахівцями. 
20.00 Вистава «Діалоги з клітки», за п’єсою Олександра Костинського, Німеччина. Режисер – Артем 

Черпаков, постановник Ігор Шуб. Вхід за квитками або запрошеннями. 

ЕКСКЛЮЗИВНО! Творча зустріч з автором, що приїде на неї з Німеччини. Обговорення п’єси з 

глядачами і театральними фахівцями. 

 

29.10.2018, понеділок 
Місце проведення – театр «Театральна Лабораторія», вул. Б. Хмельницького, 42/32 

19.30 Сценічне втілення п’єси «Я считаю раз, два, три, четыре, пять», автори: Ігор Шуб та Олександр 

Матусов. Режисер – Оксана Коляденко, театр «Театральна Лабораторія». 

Творча зустріч з автором Ігорем Шубом. Обговорення п’єси з глядачами і театральними фахівцями. 

 

ВХІД ВІЛЬНИЙ, якщо інше не зазначено. 
Ласкаво просимо у світ естетичної творчості! 

 

Партнери Фестивалю: 
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