В Академия Драмеди участват деца и младежи от 6 до 22 години,
разпределени в три групи- Драмеди Бейби от 6-11 г, Драмеди
Джуниър от 12-16 г и Драмеди Про от 16-22 г. Участниците
получават обучение по актьрско майсторство, пеене и
хореография, проведено от квалифицирани педагози. Център в
образователната програма на Академия Драмеди е развитие на
емоционална култура и кариерно ориентиране. Със средствата
на театъра, чрез ролеви игри и разнообразни артистични психосоциални методи младите хора получват възможност да научат
повече за себе си, за общуването с другите, да открият и развият
талантите си, да намерят мястото си в света, да мечтаят и
целеполагат. Освен репетициите за бъдещия спектакъл,
изграждането на актьрска техника и сценично поведение и говорвъзпитаниците на Драмеди се учат да пишат поезия и музика.
Програмата е конструирана така, че да развива целия
инструмент на актьорите и да събуди твореца във всеки един от
тях. В Академията се обучават 50 деца от 7 до 22 години.
Участието в Драмеди Академия гарантира качествена подготовка
за Натфиз и всяка театрална академия, не само в България, но и в
чужбина. И трите групи работят в Арт зала “Хайтов”, кв. Изток, ул.
Юрий Гагарин 7. Академия и Театър Драмеди са създадени и се
управляват от Цвета Балийска- актриса, режисьор, дипломиран
педагог, културен мениджър, директор на национални и
международни фестивали. Цвета Балийска има множество
награди за драматургия, режисура и най- добро представление за
представленията на Театър Драмеди, както за „Иновативен подход
в работата с актьорите“ и специална награда „проф. Енчо Халачев“
за работа с деца. В Драмеди работят професионални асистентрежисьор, хореограф, композитор, музикален педагог и ководещи на всяка група.

Театър Драмеди е репертоарен театър, с редовни
представления в София. В последните 5 години са изиграни
около 100 представления, които са достигнали до 7 хиляди
души. Театърът представя професионална театрална продукция
на авторски представления, създадени от участниците в тях, по
време на работата в Академия Драмеди. Театърът участва в
десетки фестивали и има множество награди за най- добро
представление, за драматургия, за режисура, музика,
хореография, актьорски постижения за всяки един от
спектаклите си. Представленията се играят предимно в Нов
театър НДК.

Отзиви от публиката:
„Уникални! Това, което правят е много поучително и въздействащо!
Много талант и много емоция!“ -Владислава Ангелова
“Вие знаете ли колко сте добри? Вие знаете ли какво правите с
хората? Това, което трябва да прави театъра! Не само да забавлява,
а да накара кратуните ни да мислят.Да мислят!!!” - Петьо Пантелеев
„Обожавам представления, които ти дават необходимото, за да
израстнеш като личност, а тези на Театър Драмеди
са точно такива.“ – Зафир Зфиров

„Очите на хората“- авторски спектакъл, който изследва от къде сме дошли и
къде ще отидем след като ни няма? С награда за най- добро представление,
драматургия, режисура, музика, пластика и актьорско майсторство.

„П(р)огледни“- авторско представление създадено
и изпълнено от незрящи актьори по мотиви от
техния живот и трудностите, с които се сблъскват.
Музиката е композирана от незряща пианистка и
певица, която също участва в представлението.

„Кой си ти?“ – авторско представление на тема идентификацията,
търсенето на отговора на най- важния въпрос и различните начин, по които
достигаме до него. „Кой си ти?“ има 2 награди за най добро представление,
награда за режисура, за драматургия, за музика, за пластика, за главна
мъжка и главна женска роли.

„Пролуката“ – авторски спектакъл на тема пространството между стимула и реакцията,
където можем да избираме думите, действията и мислите си. Музиката е изпълнена на
живо от 14 укулеле инструменти, на които свирят самите актьори. Представлението има
награди за пластика, за музика и за главна женска роля.
“Dramedy Playback театър- Драматургът
живот“- интерактивен импровизационен
театър, който играе историите на хората
от публиката. Създава пространство за
споделяне и открит диалог чрез театъра,
танца и музиката, която се изпълнява на
живо. Стотици хора са разказали истории
на нашата сцена.

„С/Звяра в човека“- авторско представление създадено заедно с младите актьори
за вярата в себе си и умението да общуваме и да се изразяваме. С награда за главна
женска роля и поддържаща мъжка роля, за музика и за пластика.

Драмеди Бенд е музикална формация от младежи, които са били или са част от Драмеди Академия и Драмеди Театър. Бендът изпълнява
авторска музика от представленията на Драмеди- множество песни, създадени по време на репетициите за представленията- специално за
всяко едно от тях. Участниците в бенда свирят на пиано, китара, укулеле, ударни, цигулка, бас. 2021 година Драмеид бенд издава първия си
студиен албум и снима първия клип на формацията.

Фестивал на авторския театър- ФАТ
Фестивалът на авторския театър- ФАТ e дългогодишна мечта на Театър Драмеди да се
създаде пространство за среща и изява на авторските представления и колективи. ФАТ
е oрганизиран от Сдружение Творци и Театър Драмеди. Директор на фестивала е
Цвета Балийска. Фестивалът представя авторски представления в 2 интензивни дни- 8
спектакъла, 2 театрални уъркшопа, 2 дискусии и един концерт на Драмеди Бендавторска музика от театрални представления. Първото издание на фестивалът се
провежда на 27 и 28 март 2021 година в Нов театър НДК. В него участват Ованес
Торосян, Театър Драмеди, Танцова компания Дюн, Performance room, Playback театър
„Тук и сега“. По повод 10 години Театър Драмеди ще има изложба с реквизити,
костюми, плакати, видеа и снимки.

