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 САУНДСКЕЙП НА ЖИВО С ГЛАСОВЕ ОТ БЪЛГАРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ

Саундскейпът, или звуков пейзаж на 
живо, са музикални импровизации, шу-
мове и откъси от прочетени текстове.  
Десет български автори говорят за  
настоящето чрез гласовете на истори-
чески, митологични или легендарни 
личности по техен избор.
Литературният материал е интерпре-
тиран от шестима артисти (музиканти 
и актьори) от България и Швейцария. 
Звуковата картина се разгръща в про-
дължение на два часа в хода на пърфо-
манса и публиката може да се включи 
по всяко време.

АНСАМБЪЛ:
Биляна Вучкова (вокал / цигулка)
Никол Оташлийска (вокал)   
Рето Сен (вокал / кларинет)
Иван Станчев (вокал)
Беат Фьогеле (вокал / тръстиков орган)
Регина Хой (вокал / цигулка)

АВТОРИ ОТ БЪЛГАРИЯ:
Георги Господинов
Иван Димитров
Кристин Димитрова
Здравка Евтимова
Ангел Игов
Стефан Иванов
Деляна Манева
Иванка Могилска
Стефан Прохоров
Александър Шпатов

Пловдив
4 октомври 2022 г.  17:00 – 19:00

Градска художествена галерия  
Къща-музей „Енчо Пиронков“

Бургас
5 октомври 2022 г.  18:00 – 20:00

Регионална библиотека

Горна Бела речка
8 октомври 2022 г.  18:00 – 20:00 

Читалище София
9 октомври 2022 г.  18:00 – 20:00

Топлоцентрала

Велико Търново
6 октомври 2022 г.   18:00 – 20:00 

TAM

УЛИЧНИ



УЛИЧНИ БАЛАДИ 

Артистични гласове от Европа
Проектът за пърформанси „Улични 
балади“  събира на едно място 
разноoбразни творчески гласове от 
цяла Европа, за да дадат своя поглед 
върху настоящето и да създадат силна 
интердисциплинарна мрежа. Целта ни е 
да използваме артистични и музикални 
средства, за да създадем творчески 
пространства за преживявания и гледни 
точки, даващи храна за размисъл.  

Саундскейп на живо 
Проектът „Улични балади“  е разработен 
така, че да се развива на няколко етапа. 
Саундскейпът (звуков пейзаж) на живо 
се състои от музикални импровизации, 
шумове и откъси с устна реч.  

От Швейцария до България 
След като през 2020 и 2021 г. поставихме 
акцента върху Западните Балкани и 
Швейцария, вторият етап на проекта, 
който ще се проведе през 2022 г., 
ще премине в България. Тук трима 
музиканти от швейцарски ансамбъл ще 
се срещнат с трима творци-изпълнители 
от България. Тяхното сътрудничество 
ще доведе до създаването на двучасов 
пърформанс в различни изложбени 
пространства в София, Пловдив, Варна и 
други градове. 

Принос от литературата
Освен музика и звуци, които отразяват 
съответната програма на изложбата, 
ще може да се чуе и приносът на 
литературата. Откъсите са написани 
специално за пърформанса. Българските 
автори говорят за настоящето чрез 
гласовете на исторически, митологични 
или легендарни личности по техен избор.

Театрални и музикални фестивали
След турне в България, ансамбълът ще 
пътува до Швейцария и до различни 
фестивали из Европа, като така 
ще доразвие пърформанса и ще го 
превърне в акустичен пътепис. 

Успешен първи етап в периода 2019-
2021 г.
„Улични балади“  представляват вторият 
етап от проект, който започна през 
2019 г. с първи саундскейп на име 
„Аз не съм сам“. Този пърформанс 
в пространството за култура на 
древния път Виа Егнация се състоя в 
сътрудничество с 16 музея в Швейцария 
(www.viaegnatia.ch).

Сътрудничество и подкрепа
Получихме голяма подкрепа от частни 
и обществени фондации като „Про 
Хелвеция“, Фондация. Сътрудничим 
си с фондация „Арт Офис“ (България), 
Фондация „Нова култура“ (България), 
фондация „Елизабет Костова“, Балкани 
без граници (Гърция), общество 
„Културни маршрути“ (Турция), 
Фондация „Виа Егнация“ (Нидерлания), 
„Тирана Експрес“ (Албания) и Къща на 
литературата, Цюрих (Швейцария).

WWW.SOUNDSCAPES.LIVE

СЪВРЕМЕННИ ГЛАСОВЕ ОТ БЪЛГАРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ
ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ НА SOUNDSCAPES.LIVE

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОЕКТА
Manuela Casari / Serge Honegger
Else-Züblin Strasse 48 | CH - 8047 Zürich 
manuela@soundscapes.live
serge@soundscapes.live
+41 774106501
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НАКРАТКО ЗА ПРОЕКТА

Гледни точки към настоящето
Проектът за пърформанси „Улични балади“  събира на едно място гласове от цяла 
Европа, за да дадат своя поглед върху настоящето. Проектът ще се развива в 
рамките на няколко години на етапи, които ще придобиват формата си в зависимост 
от  съответното географско пространство. Целта ни е да използваме артистични 
и музикални средства, за да създадем творчески пространства за преживявания. 
Саундскейпът на живо се състои от музикални импровизации, шумове и откъси с 
устна реч. Последните са създадени от местни творци в областта на литературата, 
които са написали текстове специално за нашия проект. 

Успешен първи етап в периода 2019-2021 г.
„Улични балади“  представлява вторият етап от проект, който започна през 2019 
г. с първи саундскейп на име „Аз не съм сам“. Този пърформанс в пространството 
за култура на древния път Виа Егнация се осъществи в сътрудничество с 16 музея 
в Швейцария. В него участваха седем членен музикален ансамбъл, 15 артисти в 
сферата на литературата, партньори от Западните Балкани, както и цял набор от 
обществени и частни финансиращи организации. Подробна информация за „Аз не 
съм сам“ може да се намери на 10 стр. на настоящото издание и на електронната 
страница www.viaegnatia.ch.

От Швейцария до България и обратно
Като част от планираното турне в България през 2022 г., тримата музиканти от нашия 
швейцарски ансамбъл ще се срещнат с тримата творци-изпълнители от България. 
Тяхното сътрудничество ще доведе до създаването на двучасов пърформанс в 
различни изложбени пространства и обществени места в София, Пловдив, Горна 
Бела Речка, Велико Търново и Булгас. През следващата 2023 година,  създаденото 
музикално и литературно съдържание ще бъде представено в Швейцария, както и на 
различни европейски фестивали за култура и музика в Европа.

Пространствено разположение на саундскейпа на живо
Пърформансът може да се състои на открито и на закрито и може, ако е необходимо, 
да се разшири така, че да включва елементи, в които и публиката да може да вземе 
участие. Разположението при изпълнение в музей включва четири реда столове 
подредени под формата на квадрат покрай стените на залата. Музикантите и 
творците-изпълнители се намират в квадрата и произвеждат звуци и шумове докато 
стоят, лежат, седят или се разхождат. От време на време те сядат на столовете, 
където се намира публиката, а тя може да остане там колкото дълго пожелае. 

От звука към писането
Ефимерното съвременно изкуство на звуците и устното слово, което създава 
въображаема акустична картина в пърформанса на живо, е нещо, което бихме 
искали да пренесем в партитури в края на проекта. Написаното и нотните листове 
документират артистично събитие, което, въпреки че е отминало, може да бъде 
пресъздадено, а това допълнително насърчава артистичния диалог. 
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ПЪРФОРМАНСИ ПРЕЗ 2022 Г.

Турне в България
Пловдив, галерия „Енчо Пиронков“
04 октомври 2022 г. 17:00 - 19:00

Бургас, Регионална библиотека
05 октомври 2022 г. 18:00 - 20:00

Велико Търново, TAM
06 октомври 2022 г. 18:00 - 20:00

Горна Бела Речка, Читалище
08 октомври 2022 г. 18:00 - 20:00

София, Топлоцентрала
09 октомври 2022 г. 18:00 - 20:00

Патронаж:
Посолство на Швейцария в България

Партньори:
• Elisabeth Weber Stiftung
• hibou-Stiftung
• Landis & Gyr Stiftung
• Pro Helvetia, swiss arts council 
• Spendenstiftung Bank Vontobel
• temperatio - Stiftung für Umwelt, Soziales, Kultur

Партньори по проекта
• Фондация „Арт офис“ (България)
• Фондация „Нова култура“ (България)
• Фондация „Елизабет Костова“ (България)
• Балкани без граници (Гърция)
• Общество „Културни маршрути“ (Турция)
• Фондация „Виа Егнация“ (Нидерландия)
• Тирана Експрес (Албания)
• Къща на литературата в Цюрих (Швейцария)
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СПИСЪК НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ: ТВОРЦИ ОТ 
БЪЛГАРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ
Изпълнители от Швейцария 
• Регина Хой (вокал/цигулка)
• Рето Сен (вокал/кларинет)
• Беат Фьогеле (вокал/тръстиков орган)

Изпълнители от България
• Биляна Вучкова (вокал/цигулка)
• Никол Оташлийска (вокал)
• Иван Станчев (вокал)

Автори от България
• Иван Димитров
• Кристин Димитрова
• Здравка Евтимова
• Георги Господинов
• Ангел Игов
• Стефан Иванов
• Деляна Манева
• Иванка Могилска
• Стефан Прохоров
• Александър Шпатов

Тримата артисти се ангажират в 
сътрудничество с нашите партньори 
(предстои да бъдат окончателно 
уточнени)

Благодарности
• Калина Вагенщайн (Фондация „Арт офис“), координация България
• Eлена Атанасова, обща подкрепа
• Давид Шлатер, дизайн на плаката и анимации
• Екатерина Петрова, превод на художествените текстове на английски език
• Инес Павлова  превод на български език

Ръководители на проекта
• Мануела Касари, Координатор продукция
• Серж Хонегер, Концепция и драматургия
• Клаудио Масколо, Комуникация, уебдизайн и визуализации

Автори от Швейцария
• Мартина Клавадетшер 
• Сасча Гарцети
• Джорджина Хомерли
• Рут Луусли
• Сунил Ман
• Александър Маркин
• Стефан Монтафон
• Сара Елена Мюлер
• Драгица Раджич Холзнер
• Гийом Рис
• Антон Рубин
• Карин Рихнер
• Матео Терцаги
• Мари-Жан Урех
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АНСАМБЪЛ

Биляна Вучкова (вокал / цигулка) е динамична и 
задълбочена интердисциплинарна съвремененна 
артистка със силно изявен неконвенционален език. 
Базирана между Берлин и нейната извънградска 
резиденция на черноморското крайбрежие в България, 
Биляна работи като солист и с известни състави като 
Юнайтед Берлин, Solistenensemble Kaleidoskop, Splitter 
Orchestra, Ensemble Modern, Voutchkova / Thieke duo, 
Jane in Ether и др. www.bilianavoutchkova.net

Никол Оташлийска (вокал) завършва НАТФИЗ 
България през 2021 година - актьорство за драматичен 
театър в класа на проф. д-р Ивайло Христов. От 
тогава е актриса на свободна практика и е участвала 
в множество представления в различни театри. В 
момента играе в представления към Младежки театър, 
Драматичен театър Търговище, Театър Натфиз и 
Yalta art room. Също така участва и в документални 
представлния. 

Рето Сен (вокал / кларинет) има подчертано 
влечение към джаза и съвременните произведения за 
класически бас кларинет. Музикалните импровизации и 
композирането играят важна роля в творчеството му. 

Иван Станчев (вокал) завършва НАТФИЗ България 
през 2016 - актьорство за драматичен театър. От 2016 
до сега е част от най-голяма трупа за импровизационен 
театър - ХаХаХа импро. Той е също така и актьор 
на свободна практика и е участвал в множество 
представления в различни театри. В миналото е 
участвал в ателиета за съвременен, документален и 
експериментален театър. 

Беат Фьогеле (вокал / тръстиков орган) участва в 
концерти и произведения за музикален театър като 
певец и инструменталист. Като композитор той е 
написал множество творби за хорове и оркестри.
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Регина Хой (вокал / цигулка) работи като певица и 
цигуларка. Интересите й са насочени към проекти, 
които варират от фолклорна музика, свободна 
импровизация до джаз и театър.

АВТОРИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Георги Господинов е поет, писател и драматург. 
Международна известност му носи дебютният 
роман Естествен роман, публикуван на 23 езика. 
Романът Физика на тъгата (2012) печели Наградата за 
централноевропейска литература “Ангелус“ (2019) и 
Международната литературна награда “Ян Михалски“ 
(2016), връчвана в Швейцария. Най-новата му книга е 
романът Времеубежище, която излиза през април 2020 
в пика на карантината и пандемията и заема челните 
места в класациите за най-търсени книги
.
Иван Димитров е автор на 6 книги с проза, поезия и 
пиеси. През 2012 г. пиесата му „Очите на другите“ е 
избрана сред над 400 пиеси за участие в нюйоркския 
драматургичен фестивал „HotInk at the LARK”. През 
месец септември, същата година, тя е поставена в 
театър „Ню Охайо” (Ню Йорк) от режисьора Самюел 
Бъгълн. През 2013 г. печели фестивала „София: 
Поетики“. Лауреат е на редица конкурси със свои 
стихотворения, разкази и пиеси. С разказа си „Силата 
на думите“ от едноименния сборник с разкази печели 
първо наградата „Яна Язова“, а после и наградата на 
името на Чудомир.

Кристин Димитрова (1963, София) е писател, поет и 
преводач. Автор е на дванадесет книги с поезия, най-
новата от които е „Уважаеми пътници” (2018). Нейни 
стихосбирки са издавани във Великобритания (My life in 
Squares, 2010), Ирландия (A Visit to the Clockmaker, 2005), 
Индия („Поезия от Кристин Димитрова”, 2022) и Чехия 
(„Сутринта на картоиграча”, 2008, превод на чешки 
2013). Кристин Димитрова е носител на седем награди 
за поезия („Иван Николов”, „Иван Пейчев”, Награда на 
Сдружението на българските писатели и др.), четири за 
проза („Христо Г. Данов”, „Перото” и др.), както и на две 
награди на СПБ за „специални постижения в превода” 
(за Джон Дън и Луис Карол).
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Здравка Евтимова е българска писателка, родена през 
1959 г. Нейни сборници с разкази са публикувани в САЩ, в 
Италия, във Франция, в Китай, в Гърция, Великобритания, 
Израел и Канада. Романът й „Четвъртък“ е публикуван в 
САЩ, Италия, Сърбия и Китай и е избран като един от 100-
те най-добри романи, писани от славянски писател, след 
падането на Берлинската стена. Нейният роман „В града на 
радостта и мира“ е публикуван в САЩ, Италия и Северна 
Македония. Романът й „Една и съща река“ е публикуван в 
САЩ и Италия. В България Здравка Евтимова е носител на 
редица литературни награди, включително наградата „Х. 
Г. Данов“ за цялостен принос към националната книжовна 
култура.

Ангел Игов (1981) е автор на три романа: „Фини прахови 
частици“ (2017), „Кротките“ (2015) и „Кратка повест за 
срама“ (2011), на два сборника с разкази: „Срещи на пътя“ 
(2002) и „К.“ (2006), както и на академичното изследване 
„Знамена и ключове: поетика на епиграфа“ (2022). 
„Кротките“ е номиниран за седем национални награди за 
проза в България и печели една от тях – „Христо Г. Данов“. 
Преводът му на немски език е номиниран за Наградата на 
Лайпцигския панаир на книгата и печели Международната 
литературна награда на Дома на световните култури в 
Берлин. Голямата награда за превод „Кръстан Дянков“ 
му е присъдена през 2016 за превода на „Колекционерът 
на изгубени неща“ от Джеръми Пейдж. През 2018 печели 
от същия конкурс специалната награда за превода на 
„Подземната железница“ от Колсън Уайтхед.

Стефан Иванов (1986, София) е доктор по философия 
в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на стихосбирките 
„4 секунди лилаво” (2003), „Гинсбърг срещу Буковски в 
публиката” (2004), „Списъци” (2009) и „Навътре“ (2014). 
За „Списъци“ е номиниран за Националната награда 
за поезия „Иван Николов“. „Навътре“ е номинирана за 
първите награди за литература на НДК. Носител е на 
наградата „София: Поетики“ (2011). Съавтор е на пиесата 
„Медея – майка ми“, спечелила „Икар“ (2013) за най-добро 
представление. През 2019 г. Късометражният анимационен 
филм „Задачи за деня“, по едноименното му стихотворение, 
е официално предложение на България за „Оскар“.
siv.sofiascape.com

Деляна Манева е преподавател в НАТФИЗ, София. 
Дебютният й роман „Шестият Пръст“ е номиниран за 
Националната награда на фонд 13 века България - Роман 
на годината, 2022 г. Теоретичната й книга „Предизвиканото 
тяло: Психофизическият тренинг на актьора“ е номинирана 
за критически текст на наградите ИКАР, 2014 г. Тя е 
сценарист на пълнометражните филми „Бягство“, 2022,  
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„Мисия Лондон, 2010, както и на телевизионният сериал 
„Преспав“. Като театрален режисьор е поставила пиеси 
на Харолд Пинтър, Пол Остър, Август Стриндберг, 
Вернер Шваб, Питър Турини, Франц Ведекинд, Алек 
Попов и др. Участва в антологията „Истории на 90-те“, 
2019 г.

Иванка Могилска е автор на сборника с разкази „Тая 
земя, оная земя“ (2017, „Жанет 45“); романите „Места 
за загубване“ и „Внезапни улици“ (2007, 2013, „Жанет 
45“) и на стихосбирките „Иначе казано“ (2010, „Жанет 
45“) и „ДНК“ (2004, „Жанет 45“). Печели награда Южна 
пролет“ за поетичен дебют през 2005 и Национална 
литерната награда „Владимир Башев“ през 2012 година. 
Нейни стихове и проза са преведени на английски, 
френски, унгарски, руски, фарси и бангла. Живее в 
София и работи като копирайтър на свободна практика. 
Участвала е като автор и пърформър в арт акции и 
пърформанси на дигиталния артист Албена Баева.

Стефан Прохоров е български режисьор и 
драматург, работещ най-вече в сферата на театъра и 
изпълнителското изкуство. Работата му се фокусира 
върху интердисциплинарния подход към социално 
значими теми, както и върху междукултурните 
експерименти в класическия театър. Неговата 
художествена работа е съсредоточена върху 
интерактивни и сетивни пърформанси по социални 
проблеми.
https://stefanprohorov.wixsite.com/mysite

Alexander Shpatov was born in 1985 in Sofia. He is a 
graduate of the American College of Sofia and the Sofia Uni-
versity Law School. He is author of the short story collections 
#LiveFromSofia (2014), an updated joint reprint of his early 
works Footnotes (2005), and Calendar of Stories (2011). He 
has been awarded the National Best Fiction Debut Prize for 
2005 and the Sofia Award for Literature for 2015. Alexander 
Shpatov is also a co-scriptwriter for short films based on 
several of his stories and a screenwriter for the sitcom series 
Clinic on the Third Floor, produced by Bulgarian National 
Television. Currently, Shpatov is the chairman of the Sofia-
based Association for Small Urban Libraries.
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СЪТРУДНИЧЕСТВО И МРЕЖА 

Музеи в Швейцария
• Музей на изкуствата „Паскар“, Бил 
• Замък Бубикон
• Нумизматична колекция, Винтертур
• Фондация „Мартин Бодмер“, 

Женева
• Глетчерна градина, Люцерн
• Еврейски музей, Базел
• Музей „Барбиер- Мюлер“, Женева
• Музей на миграцията, Лозана
• Музей на визионерството, Цюрих
• Музей „Вила деи Чедри“,  

Белиндзона
• Музей „Едуард Шпьори“, Ветинген 
• Музей на иконите, Ленцбург
• Музей на текстила, Сан Гален
• Полски музей, Раперсвил
• Парк на скулпторите, Шьонтал
• Музей „Виндониса“, Бруг  

Автори от Швейцария
• Мартина Клавадетшер 
• Сасча Гарцети
• Джорджина Хомерли
• Рут Луусли
• Сунил Ман
• Александър Маркин
• Стефан Монтафон
• Сара Елена Мюлер
• Драгица Раджич Холзнер
• Гийом Рис
• Антон Рубин
• Карин Рихнер
• Матео Терцаги
• Мари-Жан Урех

Спонсори на първия етап на проекта в Швейцария 2020/2021 г. 
• Национални обществени фондации за изкуство: Про Хелвециа, Про Литерис
• Регионални обществени фондации за изкуство: „Културпаушале“- Базел-град, 

„Лотери Романд“ (Вауд и Женева), Регионална конференция за култура-RKK- 
Люцерн, „Суислос Фонд“- Берн и Базел-Ландшафт  

• Насърчаване на културата в кантоните и градовете: Ааргау, Базел-град, 
Базел-Ландшафт, Бийл, Бубикон, Женева, Люцерн, Ленцбург, Сан Гален, Во, 
Винтертур, Ветинген, Цюрих

• Частни фондации: Фондация „Бийонд“, Фондация за култура и образование 
„BLKB“, Фондация „Др. Георг и Йожи Гугенхайм“, Фондация „Елизабет Вебер“,  
Фондация „Ернст Гьонер“, Фондация „Хайнрих Енрике Бек“, Фондация „Хирзел“, 
Фондация „Ергата“, Фондация „Ерна и Курт Бургауер“, Фондация „Хюго Луузер“, 
Фондация „IRENE“, Фондация „Ландис и Гир“, „Мигро Културпроцент“ - Цюрих, 
Фондация „Оертли“, „Про Арговиа Кактус“, Дарителска фондация към банка 
„Vontobel“, Фондация на търсещите, Фондация „Темперацио“, Фондация 
„Валидад“, Фондация „Вернер Х. Шпрос“, Фондация „Вернер Хазенболер“, 
Фондация „Зауберберг“
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ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА И ОТПРАВНА ТОЧКА

Творческа намеса
„Улични балади“ представлява саундскейп на живо. Той не е класически 
пърформанс, а по-скоро изпълнителско-вокална намеса в музеен или фестивален 
контекст. Акустичната картина ще бъде представена чрез разказвателни откъси, 
гласови импровизации, звуци и музикални изпълнения. Звуковата картина се 
разгръща вълнообразно в хода на пърформанса и може да варира от дискретен 
акустичен звук и да се разрасне до изпълнена с енергия джам сесия- точното 
съдържание зависи от мястото на събитието и реакцията на публиката. 

Създаване на отворени пространства на настроението
Саундскейпът формира концептуална опорна точка в дискусията относно 
пространствената атмосфера в областта на архитектурата, театъра и 
обществените пространства. В общи настроения, разкази или ефекти, могат да се 
обединят хетерогенни елементи, като така се създават различни преживявания в 
слушането. Нашият саундскейп „Улични балади“ трябва да се разбира като проект-
модел, който представя една тема в различни контексти и привлича разнообразна 
публика. В много културни институти, особено в музеите и театрите, тече 
интензивно обсъждане за това как посетителите могат да бъдат ангажирани чрез 
акустични явления. 

Смесване на различни гледни точки
Саундскейпът „Улични балади“ представя културно-историческата и социална 
реалност като вплитане на различни гласове. Задача на демократичната система, 
чиято работа и легитимност зависят от способността й да интегрира различни 
гледни точки по продуктивен начин, е да се справи с това. В нашият проект, 
тази гледна точка е отразена от различните гласове на творците. Те придават  
на пърформансите форма по свой собствен начин и заедно изплитат акустичен 
пейзаж, който се определя от многообразието. 
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ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА И ИЗЛОЖБЕНИ 
ПРОСТРАНСТВА

Насочване на възприятията на хората
Как можем да уловим и предадем улици, места и пространства за социално 
събиране без всичките свързани с тях ритуални явления, без да загубим 
ефимерната същност на това, което се случва на тези места? Без да изпускаме 
от поглед този въпрос, ние потърсихме пространства, в които публиката може 
свободно да обикаля и всеки сам да реши колко дълго време би искал да 
остане. Музеите и изложбените пространства идеално отговарят на подобен тип 
обстановка.  

Музеите като важни места за размисъл
В днешно време културните институти, посветени на определена тема, са места за 
размисъл и те представляват важен елемент за културно и социално разбиране. 
Това дава отправна точка от която да се наблюдава и да се мисли за явленията 
от настоящето и като всеки ги съпоставя със собствения си живот. Невизуалната 
форма на саундскейпа „Улични балади“ на живо приканва към диалог с културния 
контекст на пърформанса. Архитектурата и присъстващите елементи в средата 
могат да бъдат използвани за създаване на саундскейпа и да бъдат включени в 
импровизационните части на пърформанса. 

Целеви групи и публика
Саундскейпът достига до широка публика посредством представянето на проекта 
на различни места, а също и посредством различният начин на разказване. Освен 
това, проектът не само осигурява осъществяване на връзки между Швейцария и 
България, но и насърчава културният обмен между различни европейски региони 
чрез международните партньори за сътрудничество. 
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ЗА НАС

SOUNDSCAPES.LIVE
soundscapes.live е ансамбъл, който специализира в творчески проекти от 
интердисциплинарно естество или проекти, в които се предполага да се вземе 
участие. След първия саундскейп на живо „Гласове от Виа Егнация“ (2019 г.), беше 
създаден музикално-литературен пърформанс със заглавие „Аз не съм сам“, който 
през 2020/2021 г. беше представен в 16 различни музея в Швейцария.

www.soundscapes.live  / www.viaegnatia.ch 

Мануела Касари завършва география и история. След дипломирането си работи 
като автор на учебник по история и като съпредседател на Фрайплатзакцион- 
Цюрих (правни консултации за убежище и миграция). По-късно работи в 
университета на Сан Гален в сферата на международните отношения. През 2020 г. 
тя поема управлението на проекта на ансамбъла „soundscapes.live

Серж Хонегер учи история на изкуствата, литература и теория на културата. 
Специализира в пърформанса, танца и съвременния музикален театър. След като 
работи в различни театри, той е назначен за драматург за държавния балет на 
Бавария в Националния театър в Мюнхен. www.sergehonegger.com


