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белоградчишките скали, с удивителната си красота, са 
истинско чудо на природата. По пътя към тях се минава 
през древната белоградчишка крепост, построена още 
от времето на Римската империя. 

България днес е призвана да запази своята национална кул-
турна идентичност, да съхранява своето природно и кул-
турно богатство, и да развива с постоянстващ устрем  
и визионерство своите изконни традиции.

опера на върХовете – белоградчишки скали, е новатор-
ска идея на режисьора Пламен Карталов, чиито необичай-
ни сценични решения и замисъл на авторска режисьорска 
интерпретация са свързани с поставянето им сред маги-
ческата красота на Белоградчишките скали. Те дават на 
публиката възможност по друг начин да усети любимите 
си произведения. Много гости идват да се насладят на 
оперното и балетното изкуство под открито небе. Спек-
таклите се провеждат в първия двор на крепостта от 
20.00 ч. 

Четвъртото издание на фестивала се открива с „Лебедо-
во езеро“. Балетната програма продължава с трагичната 
любовна история „Дамата с камелиите“, а спектакълът 
„Кармина Бурана“ е най-новата продукция на Националния 
балет!

В програмата присъства и друга премиера от сезон 
2018/2019 – Вердиевият шедьовър „Трубадур“, а оперната 
програма продължава с едни от най-успешните постанов-
ки на Софийската опера – „Кармен“ и „Турандот“.

След триумфа на рекордния брой изиграни спектакли на 
мюзикъла МАММА МИА!, той отново ще бъде представен 
в рамките на фестивала.

Отново се предлага специално събитие – посещение на 
пещерата Магурата за необикновения спектакъл-пър-
форманс „вагнер Магура: богове, великани, джуджета и 
валкюри“, на 26, 27, 28.07.2019 г. от 11.00 ч. и на 1, 2, 3, 
4, 8, 9, 10, 11.08. 2019 от 11:00. Спектакълът е два часа 
и тридесет минути: първата част е на входа на пещера-
та, втората е в залите на пещерата, а третата част за-
вършва с „Ездата на валкюрите“ на изхода на пещерата и с 
дегустация на регионални вина от винарска изба „Магура“. 

the Belogradchik rocks, with their amazing beauty, are a real 
miracle of nature. On the way to them one passes through the 
ancient Belogradchik fortress built at the time of the Roman 
Empire.

Bulgaria today has a mission to preserve its national cultural 
identity; to keep its natural and cultural wealth, to develop with 
innovative zeal and vision its ancient traditions.

opera of the peaks – the Belogradchik rocks is an innovative 
idea by director Plamen Kartaloff whose unusual theatrical  
visions and design of original stage interpretation are associated 
with their conception among the magical beauty of the Rocks. 
They give the audience the opportunity to experience their 
favourite works in a new way. Many guests come to enjoy opera 
and ballet art in the open air. The performances are held in the 
first courtyard of the fortress from 20:00. 

The fourth edition of the festival opens with “Swan Lake”. The 
ballet programme continues with the tragic love story “La Dame 
aux cam�lias” and “Carmina Burana” – the latest production of 
the National Ballet!

The programme also features another 2018/2019 premiere – 
Verdi’s masterpiece ‘‘Il trovatore” and the opera programme 
continues with some of the most successful performances of the 
Sofia Opera – “Carmen” and “Turandot”.

After the triumph of the record number of performances of the 
musical MAMMA MIA!, it will be presented again at the festival.

Once again this year a special event is offered – a visit to the 
Magura Cave for an extraordinary performance “Wagner 
Magura: gods, giants, dwarves and valkyries” on 26, 27, 
28/07/2019, starting at 11:00 and on 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11.08. 
2019, starting at 11:00. The performance lasts two hours and 
thirty minutes: the first part is at the entrance of the cave, the 
second is in the halls of the cave, and the third part ends with 
“The Ride of the Valkyries” at the exit of the cave and a tasting of 
regional wines from the Magura Winery.
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