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MAMMA MIA!
МюЗикЪл

Музика и текст БЕНИ АНДЕРШОН; БЬОРН УЛВЕУС
Music and lyrics by BENNY ANDERSSON; BJÖRN ULVAEUS

вагнер в пещера Магура
WaGNER in the cave MaGURa

медийни партньори 
media partners

БИЛЕТИ  TickETS
На касата на Софийската опера, Туристически информационен център - Белоградчик, МОЛ Видин и на касите на:
At the box office of the Sofia Opera, Tourist information centre - Belogradchik, MALL Vidin and at the offices of:
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Онлайн  Online www.operasofia.bg
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белоградчишките скали, с удивителната си кра-
сота, са истинско чудо на природата. По пътя 
към тях се минава през древната белоградчишка 
крепост.

оПера на вЪрХовете – белоградчишки скали, е 
новаторска идея на режисьора Пламен Карталов, 
чиито необичайни сценични решения и замисъл на 
авторска режисьорска интерпретация са свърза-
ни с поставянето им сред магическата красота 
на Белоградчишките скали. Те дават на публика-
та възможност по друг начин да усети любимите 
си произведения. Много гости идват да се насла-
дят на оперното и балетното изкуство под от-
крито небе. Спектаклите се провеждат в първия 
двор на крепостта от 20.00 ч.

Петото издание на фестивала се открива с Вер-
диевия шедьовър „Аида“. 

След триумфа на рекордния брой изиграни спек-
такли на мюзикъла МАММА МИА!, той отново ще 
бъде представен.

Предлага се специално събитие – посещение на пе-
щерата Магурата за необикновения спектакъл-
пърформанс „вагнер Магура: богове, великани, 
джуджета и валкюри“. Спектакълът е два часа 
и тридесет минути: първата част е на входа на 
пещерата, втората е в залите на пещерата, а 
третата част завършва с „Ездата на валкюри-
те“ на изхода на пещерата и с дегустация на ре-
гионални 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.

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 Belogradchik 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 fifth edition of the festival opens with Verdi’s 
masterpiece “aida”. 

after the triumph of the record number of performan-
ces of the musical MaMMa MIa!, it will be presented 
again at the festival.

a special event is offered – a visit to the Magura 
Cave for an extraordinary performance “WAGNER 
MAGuRA: Gods, Giants, Dwarves and Valkyries”. 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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26, 27, 28, 31.07.2019 ♦ 11:00
1, 2, 3, 4.08.2019 ♦ 11:00

ВАГНЕР – МАГУРА
БОГОВЕ, ВЕЛИКАНИ, ДЖУДЖЕТА, 

ВАЛКЮРИ

 

СЦЕНАРИЙ И РЕЖИСУРА: ПЛАМЕН КАРТАЛОВ

РЕДАКЦИЯ: ЮЛИЯ КРЪСТЕВА

ДИРИГЕНТ: ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА

ОРКЕСТЪР И ХОР НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА И ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Вход

ТРИУМФАЛНА ЗАЛА

ПРИЛЕПНА ГАЛЕРИЯ

СРУТИЩЕ ЗАЛА НА СТАЛАКТОНИТЕ
ЗАЛА НА ПАДНАЛИЯ БОР

ГАЛЕРИЯ С РИСУНКИТЕ

ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЗАЛА
ТРОННА ЗАЛА

ФИОРДИТЕ

ЗАЛА НА ТОПОЛАТА

Голяма меча дупка

Мамула

Подмол

Полето
Сините купки

Стрелбище
Делфинът

Козирка

Двамата братя

Балконче

Библиотека

Шахматни фигури

Падналият бор

Ориенталски град

Стената на плача

Вкаменената река

Вкамененият водопад

Вратач

Изходна зала

Капчуците

Тополата

Органът

Тронът

„Пещерно мляко”

Дараците

Светилището

Слънчева зала

Глинени пирамиди

Бабичката

Малка 
меча дупка
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1. НА ВХОДА НА ПЕЩЕРАТА 
     ИЗ ОПЕРАТА „РЕЙНСКО ЗЛАТО“ –  
     ВАЛХАЛА
Върховният бог вотан сe радва на 
новия си замък Валхала. Великани-
те фаЗолт и фафнер, които са 
го построили, искат за отплата 
богинята фраЯ. вотан научава от 
логе, че нибелунгът албериХ е 
откраднал златото, пазено от 
рейнските дъщери. Великаните 
са готови да заменят фраЯ за 

златото. вотан и логе се спускат 
в подземното царство Нибел-
хайм, за да вземат от албериХ 
златото.
2. РЕМИНИСЦЕНЦИЯ
     ОТКРАДВАНЕТО НА 
     РЕЙНСКОТО ЗЛАТО
Трите рейнски дъщери от-
блъскват ухажванията на албе-
риХ. Той проклина любовта и 
открадва златото, което ще му 
даде власт над света.

3. ПРАИСТОРИЧЕСКИ РИСУНКИ –   
 УВЕРТЮРА КЪМ ОПЕРАТА 
    „ПАРСИФАЛ“

4. ИЗ ОПЕРАТА „РЕЙНСКО ЗЛАТО“ –    
     НИБЕЛХАЙМ
вотан и логе с хитрост измъкват 
от албериХ златото, вълшебния 
шлем и златния пръстен.

5. ИЗ ОПЕРАТА „ТАНХОЙЗЕР“ –
     ПЕЩЕРАТА НА ВЕНЕРА
     ДУЕТ – ВЕНЕРА И ТАНХОЙЗЕР

6. ШЕСТВИЕ ПИЛИГРИМИ
     ХОР ИЗ ОПЕРАТА „ТАНХОЙЗЕР“

7. ИЗ ОПЕРАТА „ПАРСИФАЛ“ –
     ТАЙНСТВОТО НА СВЕТИЯ ГРААЛ

8. НА ИЗХОДА НА ПЕЩЕРАТА
ФИНАЛ „РЕЙНСКО ЗЛАТО“
вотан и боговете тържествуват 
пред замъка Валхала.

9. ФИНАЛНА ТЪРЖЕСТВЕНА 
  НАЗДРАВИЦА
  ЕЗДАТА НА ВАЛКЮРИТЕ ИЗ ОПЕРАТА   
  „ВАЛКЮРА“
валкюрите, дъщери на вотан, 
заедно с боговете поздравяват 
гостите.

карта на сЦените в Пещера Магура 
на сПектакЪла ,,вагнер Магура 
- богове, великани, джуджета, валкюри”


