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Director: Andrea Brunello 

Text: Dr. Vladimir Bozhilov / Dimitar Uzunov / Andrea Brunello 

Performers: Dimitar Uzunov, Dr. Vladimir Bozhilov 

Video: Nikola Nalbantov 

Music and sound: Alexei Nikolov 

Visual identity: Elena Gamalova 

Voice off: Timothy Lone / Dimitar Uzunov / Alexandrina Djassem 

Assistant: Alexandrina Djassem 

PR: Mirella Vasileva 

 

Suitable for children 12+ 

 



 

THE LONG WAY TO THE STARS 

 

The idea 

THE LONG WAY TO THE STARS introduces us to the latest 

scientific theories about the origins of the Solar System and 

life in the Universe. In a funny, inventive and accessible 

manner, it immerses us in scientific ideas and makes us think 

about where we are going and what needs to be done if we 

are to survive as a species. 

 

The plot 

With presidential elections coming up, a popular television 

talk show invites the favorite candidate, astrophysicist John L. 

Ivanov, to present his ambitious ideas on space exploration. 

But the host, Denes Nagy, isn't afraid to ask the real 

questions. As the civil debate turns into a verbal boxing 

match, startling ideas about the future of humanity will be 

revealed. 

 

The team 

The brave team behind the project – Andrea Brunello, 

Director and Playwright of Jet Propulsion Theatre, Italy, Dr. 

Vladimir Bozhilov from the Department of Astronomy at the 

Faculty of Physics at Sofia University and Dimitar Uzunov, 

Director and Actor at Famille Mundi, Paris, and at Arte Urbana 

Collectif, Sofia – brings theatre and science together. 

 

 

The production 

THE LONG WAY TO THE STARS is coproduced by Forum 

Democrit, Jet Propulsion Theatre and Arte Urbana Collectif. 

The project is part of the initiative Plovdiv 2019 - European 

Capital of Culture and is financially supported by the culture 

programs of Municipality of Sofia and of the Bulgarian 

Presidency of the Council of the EU 2018 at National Culture 

Fund.   



PRESS PUBLICATIONS 

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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CONTACT 

 

Mirella Vasileva  

+359 882 722 285 

contact@arteurbanacollectif.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


