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ДЪЛГИЯТ ПЪТ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ 
 

 

Идеята 

ДЪЛГИЯТ ПЪТ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ ни запознава с чувство за 
хумор с последните научни теории за произхода на 
Слънчевата система и на живота на Земята. По находчив и 
достъпен начин спектакълът ще ни въведе в космическата 
наука и ще постави важни въпроси за непосредственото 
бъдеще на човечеството. 

 

 

Сюжета 

Популярно телевизионно шоу, в което често гостуват 
световните лидери. Предстоят президентски избори. 
Джон Ел Иванов, амбициозен астрофизик е главният 
кандидат да ги спечели. Насреща му е Денеш Наги, 
водещият на предаването, чиито пиперлив език не се 
страхува от нищо. Едно изненадващо разкритие ще бъде 
направено. 
 

 

Екипа 

Екипът зад проекта - Андреа Брунело, режисьор и 
сценарист от Jet Propulsion Theatre - Италия, д-р 
Владимир Божилов от Катедра "Астрономия" към СУ и 
Димитър Узунов, режисьор, сценарист и актьор от Famille 
Mundi - Париж и Арте Урбана Колектив - София, забъркват 
цветен коктейл от наука, театър и пърформанс. 
 
 

Продукцията 

ДЪЛГИЯТ ПЪТ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ е копродуциран от Форум 
Демокрит, Арте Урбана Колектив и Jet Propulsion Theatre. 
Проектът е част от официалната програма на Пловдив - 
Европейска столица на културата. Реализира се с 
финансовата подкрепа на "Културна програма за 
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018г." на 
Национален фонд "Култура. Проектът е финансиран от 
Програма "Култура" на Столична община. 

 



ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ 

TV Evropa | Цветен коктейл от наука, театър и пърформанс или какво представлява 
интерактивният спектакъл „Дългият път към звездите“? | http://bit.do/e89Jq 

БНР Христо Ботев | „Дългият път към звездите“ – пътуване между театъра и физиката | 
http://bit.do/e89Ko 

БНР Радио Пловдив | "Дългият път към звездите" с премиера в Пловдив | http://bit.do/e89Nz 

БНР Христо Ботев | Италиански режисьор поставя научен интерактивен театрален спектакъл у 
нас | http://bit.do/e89Kc 

Българска Наука | Дългият път към звездите: Българска премиера – град София | 
https://nauka.bg/dalgiyat-pat-zvezdite-balgarska-premiera-grad-sofiya/ 

Българска Наука | Какво ще ни разкажат за "Дългият път към звездите" актьорът Димитър 
Узунов и учения Влади Божилов? | http://bit.do/e89La 
 
Българска Наука |  “Дългият път към звездите“ скъсява дистанцията между нас и небето | 
https://nauka.bg/dalgiyat-pat-zvezdite-skasyava-distanciyata-nebeto/ 

Дневник | „Дългият път към звездите“ скъсява дистанцията между нас и небето | 
https://www.dnevnik.bg/blogosfera/article/357731 

Монитор | „Дългият път към звездите“ - науката среща театъра | http://bit.do/e89HK 

Plovdivski novini.bg | „Дългият път към звездите“ отново пред публика и през май | 
http://bit.do/e89Hq 

MediaBricks.bg | На 11 и 12 април ще се разходим в Космоса с научното представление „Дългият 
път към звездите“ | http://bit.do/e89B7 

Sofia BG | „Дългият път към звездите“ скъсява дистанцията между нас и небето | 
http://bit.do/e89CE  

Дума | Дългият път към звездите" с премиера в София и Пловдив | http://bit.do/e89HA 

PlovdivNow.bg | Пловдив поема по “Дългия път към звездите“ | http://bit.do/e89Ni 

OFFNew Наука | Дългият път към звездите: интерактивна мултимедийна пърформанс-лекция | 
http://bit.do/e89E7 

In LIFE | Дългият път към звездите (пърформанс) | http://bit.do/e89Fz 

HiTech | „Дългият път към звездите“ на Фестивала на науката | http://bit.do/e89H2 

Trio.bg | „Дългият път към звездите“ скъсява дистанцията между нас и небето | 
http://bit.do/e89GL 
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КОНТАКТ 

 

Мирела Василева  

+359 882 722 285 

contact@arteurbanacollectif.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


