
                     
 
Playback театър „Тук и сега“предлага разнообразни възможности за отличаване и 
разнообразяване на вашите  фирмени събития, team buildings, конференции, семинари, 
събития за представяне на книги, изложби, и др. Подходящо и за лични поводи- 
рождени дни, сватби, момински/ергенски партита и др. В Playback театралното 
представление сценарият са историите на хората от публиката, всичко е спонтанно, 
импровизирано, музиката е на живо, събитието е едновременно докосващо и 
развличащо. Може да се адаптира към всякаква организация и формати.  
 
Тренингът предлага излизането от зоната на комфорт, което не е лесно, но винаги е 
много удовлетворяващо преживяване. Атмосферата, която създава едно playback 
преживяване е интимна и провокативна едновременно. Изключително подходящо за 
тийм билдинг, опознаване и сплотяване на екипи, групи, семейства. Цялото 
преживяване е вълнуващо и много забавно, незабравимо и оставя чудесни спомени за 
разказване.  
 
В обучението са включени много игри и упражнения от импро театъра и актьорския 
тренинг на тялото и гласа. Импровизационния театър  има правила, които са лесно 
усвоими и не изискват специална подготовка, затова могат да участват и хора без 
абсолютно никакъв сценичен опит. Изисква се желание за експерименти и излизане от 
зоната на комфорт.  
Всеки носи в себе си артистичност и креативност, но не при всички е разпозната и 
развита. Едно такова обучение по playback театър може да отключи нови непознати 
страни на характера и личността и да катализира положителна личностна промяна. 
Учaстниците ще опознаят по- добре и себе си, и колегите си. Ще се видят едни други в 
неподозирана светлина. Ще се преоткрият или опознаят през изкуството, креативността, 
спонтанността и музиката. След края на дейността ще цари вълнение и удивление от 
преодоляването на страха от изявата, изпитаното удоволствие и споделянето на 
креативност и вдъхновение с останалите участници. 
 

Финансова оферта, валидна към 1 март 2022 г. 
 

Формат 1: „Събуди твореца в себе си“- 3 часов уъркшоп с една пауза, съставен от 
загряващи игри и основни актьорски техники. Базово запознаване с playback театъра и 
спецификите на актьорската игра. Възможна дългосрочна програма с натрупване. 
Крайна цена с ДДС: 460 лв до 15 участници; 16- 30 участници- 660 лв. Над 30 човека- по 
договаряне. За редовни занимания- над 3 в срок от 6 месеца- 20  % отстъпка.  
 



Формат 2: „Открий твореца в себе си“- целодневен 6- 7 часов уъркшоп в две части- всяка 
с по една пауза. Първа част- загряване, отпускане на тялото, гласа и напрежението, 
забавни игри, сцени, основи на актьорското майсторство и импровизацията. Втора част- 
запознаване с основни playback театрални техники, работа в малки групи, представяне 
на резултата в голямата групa, провеждане на playback представление с участниците. 
Крайна цена: 760 лв до 15 участници, 16- 30 участници -  900 лв. При 3 ангажимента в 
рамките на 6 месеца 10 % отстъпка. 
Формат 3: Професионално Playback представление с продължителност един час и 
половина- изпълнено от обучен playback театрален екип. Подходящо за публика от 20- 
400 човека. При публика над 100 човека са приложими варианти „Оптимум“ и 
„Идеален“. Приложимо за всякакви фирмени и лични събития, конференции, обучения, 
семинари, тийм билдинги и др. Съчетава се с всички формати уъркшопи като чудесен 
завършек на вечерта.  
Вариант Икономичен: фасилитатор, музикант и един актьор- 600 лв. 
Вариант Квартет: фасилитатор, музикант и двама актьори- 750 лв. 
Вариант Оптимум: фасилитатор, музикант и трима актьори- 900 лв. 
Вариант Идеален: фасилитатор, музикант и четирима актьори- 1050 лв. 
 
Формат 4: Порция Свежест- между 5 и 15 минутни включвания по време на 
конференции, срещи, презентации, фирмени събития. При целодневни събития за най- 
добър ефект се препоръчват  пет- шест  5 минутни включвания с 15 минутно 
представление накрая. При кратки събития е възможно  еднократно 15 минутно 
включване. Комбинира се Формат 3- професионално представление. При комбинация на 
Формат 3 и Формат 4 се договаря обща цена с отстъпка. 
 
Крайна цена: за еднократно 15 минутно включване: 400 лв.  
За целодневна конференция/събитие с неограничено включване на порция свежест 
и/или други активности, важат следните цени, според екипа, който се включва: 
 
Вариант Икономичен: фасилитатор, музикант и един актьор- 900 лв. 
Вариант Квартет: фасилитатор, музикант и двама актьори- 1200 лв. 
Вариант Оптимум: фасилитатор, музикант и трима актьори- 1500 лв. 
Вариант Идеален: фасилитатор, музикант и четирима актьори- 1750 лв. 
 
При 3 ангажимента в рамките на 6 месеца 10 % отстъпка. Процентите отстъпка важат за 
работа с една и съща фирма- краен клиент. 
Цените са с ДДС, за град София, без наем зала. Разплащане с опростена фактура. Цените 
са без транспорт и нощувка.  
При наемане на зала се заплаща допълнително според условията на залата. За уъркшоп 
и/или представление извън София- по договаряне.  
 
За повече информация: 0886 19 44 92- Цвета Балийска 
FB: https://www.facebook.com/PlaybackTheatreHereandNow  
https://theatrehereandnow.com  
https://www.youtube.com/watch?v=utXiTPv0p8o  
https://www.youtube.com/watch?v=GS5j_LiFBKE  
https://www.youtube.com/watch?v=Mi5GtStIPgo  
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