
GOATMILK 2015 SECOND HAND: ПРОГРАМА 
 
SECOND HAND: постоянни работилници, чайна, кръчми и други места 
 
НОВО! магазин втора употреба: всеки ден, ул. Седма, до мостчето, 11.00-20.00 
Този магазин е различен от магазините second hand, които ни заобикалят. Донеси 
предмет, който вече не използваш и го подари на магазина. Със събраните от 
продажби средства Фондация за нова култура ще стартира нова инициатива – 
Aкадемия SECOND HAND. Повече за каузата – на място. 
 
кръчми: 
леля Диди и Гергана – до казана – всеки ден обяд 13.00-15.00, вечеря 19.00- 21.00 
Славчо и Валери – до беседката – всеки ден обяд 13.00-15.00, вечеря 19.00-21.00 
 
slow food магазин и работилница: в двора на леля Сийка – всеки ден сутрин 
10.00-14.00, следобед 16.00-18.00 
 
фестивален магазин и чайна: зала Бели ризи всеки ден сутрин 11.00-13.00, 
следобед 15.00-19.00 
 
ПРОГРАМА 
ПЕТЪК 22 МАЙ 
 
9.00 
Сутрешна йога с Мина (Индия/Финландия) 
Мина живее в Мунгер, Индия, където се обучава в принципите на йога и саняса. Родом 
е от Финландия и сред предишните ѝ занимания е участието в умиротворяващи мисии 
в страни с военни конфликти – Босна, Косово, Афганистан, Северна Ирландия. Сега тя 
се фокусира върху търсенето на своя вътрешен мир. Сред бъдещите ѝ проекти е 
въвеждането на йога практики при работа с хора, травматизирани от военни 
конфликти. 
синя зала 
 
10.00 
Турско кафе – работилница за истории с Адем Мурат (Турция/Чехия) 
Гледането на кафе е разказване на истории, в които въображението на разказвача се 
слива с въображението на слушателя, за да оживеят стари митове и символи и да се 
роди нов смисъл и нова история. Адем Мурат черпи вдъхновение за тази работилница 
от историите на жените в неговия род и от специалните ритуали на пиенето на кафе у 
дома. Максимум 10 души. 
беседка 
 
13.00 
Slow Food Бела Речка 
работилница за домашни кори за баница у леля Сийка с местни майсторки 
Винаги е хубаво да си изцапаш ръцете с брашно. Лично преживяване и преоткриване 
на магията от досега с тестото, точилката и огъня. 
къщата на леля Сийка 
 
14.00 
Пеещото общество на Бела Речка 
Всяка година старите песни, записани от Фондация за нова култура през 2003-а година 
от вече покойните певици Милевка, Николина, Тодорка, оживяват отново по време на 
тази работилница. Тук се роди и химнът на фестивала. Този път две жени от Бела 
Речка ще предадат на участниците две свои любими песни. 



беседка 
 
16.00 – 18.00 ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА 
Йога за деца и приказки с Ели (Ели Колева) и Лина (Ангелина Рангелова) - 
пространство за най-младите посетители на фестивала. 
бяла зала 
 
16.00 – 17:00 
ГНЕЗДОТО НА СВРАКАТА – победител в Отворената покана 
Работилница с трите авторки – Присила Хау (професионален разказвач и събирач на 
приказки), Айрийн Нийланд (награждаван автор и преподавател по креативно писане) 
и Меган Луенебърг (архитект и антрополог). 
Казват, че писателите са свраки. Някога разказването на истории в селата е бил 
единственият начин за събиране, рециклиране и изтъкаване на общи стари и нови 
преживявания. Нашият екип от разказвачи на истории кани участниците на фестивала 
GOATMILK в Бела речка да се включат в събирането на сюжетни фрагменти, народни 
приказки и предмети в нашето ГНЕЗДО НА СВРАКАТА. В продължение на 6 часа в 
трите дни на фестивала вие, притежателите на истории, буквално ще изтъчете заедно 
реалните, фантастичните и митичните аспекти на своя живот, като използвате ленти, 
конци, мастило, прежди, вълна и собствените си гласове. 
веранда 
 
16.00 
Чифтетели – танцова академия с Мурат 
Чифтетели (гръцки: τσιφτετέλι; турски: Çiftetelli) е ориенталски танц в ритъм 2/4 от 
гръцко-турски произход, пренесен в Гърция от малоазийските преселници след края 
на Османската империя, популярен както на Балканите, така и в Анатолия. За първи 
път в Бела Речка Мурат (професионален танцьор и музикант) ще представи този танц в 
серия работилници, всеки ден по време на фестивала. Цена на едно участие в 
академията: 10 лева. Цена за цялата академия с 3 участия: 20 лева 
голяма зала 
 
17.30 
Бели ризи от Бела Речка – на 10 години – откриване на изложба на Галина 
Иванова 
”Една риза за мене си, другите – за дарове” 
Точно преди 10 години, през 2005-а, Галина Иванова прави дебютния си артистичен 
проект “Бели ризи от Бела Речка”, вдъхновен от имената на жените, изработвали 
ризите: Ивана, Мария, Богдана, Милевка, Софикя, Николина, Тима, Дона, Надежда, 
Петра, както и от простотата и чистотата на белите ризи. И от едно изречение на баба 
Тодорка: „Като облека белата риза, чувствам се по-добре, по-разкошно некак си”. 
Проектът през годините се разви като колекция от стари и нови ризи, към които се 
добавят непрекъснато нови елементи. Ето какво казва още Галина за своята изложба 
сега: „Миналата година успяхме да реализираме стара идея – да направим първа 
родова среща на един от големите родове в Горна Бела Речка – Деновия, от където е и 
моя корен по майчина линия. Тази година, десет години след началото на проекта, в 
записките от срещите с баба Тодорка, преоткрихме следното продължение на горното 
изречение: „Една риза за мене си, другите – за дарове”. В тази посока ще е акцентът на 
проекта ми тази година – ще представя колекция от стари фотографии, устни истории, 
автентични материали и колекция от стари и нови ризи, запазени в паметта на рода ми 
Денови, свързани с изработването, носенето и даването на белите ризи.“ 
зала бели ризи 
 
19.00 
Откриване на GOATMILK 2015 
Представяне на победителите в Отворената покана SECOND HAND, 



връчване на ежегодните почетни дипломи за доброволчество GOATMILK 
 
20.00 
Филмова прожекция: ЧУЙ 
Документалният филм ЧУЙ (76m) на Диана Иванова (Награда за режисьорски дебют 
на фестивала Златен Ритон, Пловдив 2014) разказва на пръв поглед историята на 
радио Свободна Европа – основано от САЩ и обявено за враг на комунизма у нас. Но 
освен този разказ – през погледа на слушатели, хора от Държавна сигурност, 
журналисти от радиото, непознати досега архивни филми на ДС – лентата разказва 
нови истории за времето преди 89-а година - за истината и способността ни да 
чувстваме страданието на другите. В този смисъл това е и филм за Северозападна 
България в края на комунизма и именно този разказ е в основата на няколко събития, 
които Фондация за нова култура инициира в рамките на фестивала. 
Повече за филма: https://www.facebook.com/pages/Чуй-Listen/585109204948110 
голяма зала 
 
22.00 
Концерт: Valmon&Junior Cardoso (Бразилия) 
Musica Popular Brasileira 
Двама бразилски китаристи за първи път на сцената на GOATMILK! Горещите звуци на 
самбата се сменят с бавни поетични балади и се вливат в психоделични китарни сола 
или меланхолични многогласия. Китарата се използва и като огнен ударен инструмент 
заедно с една стара кутия за филми. Валмон, роден през 1967-а година в Рио, израсъл с 
музиката на Gilberto Gil, Zé Ramalho, Caetano Veloso, Barão Vermelho, Paralamas do 
Sucesso, печели през 2005-а година в Рио наградата за най-добра нова музика със 
самбата Quebrou o meu Anel do Rubi. С родения през 1972-а година Жуниор свирят 
заедно от 1995-а година. Освен като музикант Валмон работи и в областта на 
съвременното изкуство, като създава пластики с рециклирани материали. Двамата 
бразилци идват в Бела Речка, вдъхновени от темата на фестивала: second hand. 
Повече за Валмон и Жуниор: www.myspace.com/valmonmusic 
голяма зала 
 
24.00 
Четене на свещи “Когато ми отнеха името” 
„Защото затворите бяха пълни с обявилите се против насилствената асимилация 
турци, около нас във всяко село на Михайловградски окръг живееше най-малко едно 
интернирано семейство или човек.“ Антологията “Когато ми отнеха името” е първият 
литературен сборник, който събира травматичния опит на българските турци от 
времената на тяхното насилствено преименуване. Северозападна България също е 
мълчалив участник в този процес като място, където голяма част от тези хора са били 
изселени. 
Това четене е закъснял, но искрен израз на нашата съпричастност към трагедията с 
отнемането на имената на българските турци, преминала безмълвно в нашите родни 
места в Северозападна България. Всеки е поканен да прочете едно или повече 
произведения от книгата, която ще бъде на разположение. 
на камбаната 
 
СЪБОТА 23 МАЙ 
 
8.00 
Открий Бела Речка – историческа разходка в планината с местен водач 
тръгване от беседката 
 
9.00 
Сутрешна йога с Мина (Индия/Финландия) 
синя зала 



 
10.00 
Български танци 
Уроци за начинаещи, средно напреднали и неподозиращи какво могат – Дунавско, 
Право хоро и нещо по-сложно – Чичовата. С двама местни учители от Бела Речка, 
чиято младост е минала с танци на мегдана. 
голяма зала 
 
11.00 
Дискусия: Вторият живот на травмата. Мястото на Северозападна България 
в процеса на насилствено преименуване на българските турци през 80-те 
години. За мълчанието и излизането от него. 
с участието на : Златко Енев, издател на “Либерален преглед”, Берлин, доц. д-р 
Вихрен Чернокожев, съавтор на антологията “Когато ми отнеха името”, Михаил 
Груев, историк, Евелина Келбечева, историк, Мариана Асенова и Диана Иванова, 
Фондация за новва култура 
голяма зала 
 
11.00 – 13.00 ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА 
Йога за деца и приказки с Ели (Ели Колева) и Лина (Ангелина Рангелова) - 
пространство за най-младите посетители на фестивала. 
бяла зала 
 
13.00 
Slow Food Бела Речка 
работилница за домашни кори за баница у леля Сийка 
Винаги е хубаво да си изцапаш ръцете с брашно. Лично преживяване и преоткриване 
на магията от досега с тестото, точилката и огъня. 
къщата на леля Сийка 
 
15.00 
Работилница: Маската – втори поглед. Първа част 
Първият поглед. Понякога смятаме, че той ни стига. Вторият поглед, ако си го 
позволим, може да отвори нови врати. Когато се поглеждаме в огледалото, виждаме 
лицето, което показваме на околните. Дали в момента се чувстваме добре или не – това 
не всеки може и трябва да види, макар че ни се иска да ни приемат такива, каквито сме. 
В тази работилница участниците ще могат да се занимаят и с двете страни – отвън и 
отвътре. В първата част ще направим маските заедно внимателно от гипс. През 
следващата втора част ще изрисуваме и оцветим индивидуално вътрешната и 
външната им част. Може би ще ни се прииска да споделим това един на друг, може би 
ще преживеем изненади. 
Людгер Бьонш работи като арттерапевт (Кьолн, Германия). За него най-важното 
е всеки човек да може да разгърне и развие своята индивидуалност. Максимален 
брой: 15 души 
синя зала 
 
15.00 
Работилница: Пропагандата и аз 
Нашият GOATMILK координатор Калоян Асенов смени Вършец с Лондон. Сега той 
идва специално за фестивала да ни разкаже от първа ръка за своя нов поглед към себе 
си. И да ни покани на едно неочаквано пътуване към себе си.“Моят културен сблъсък 
в новия ми живот тук, е този - никой не общува със съседите си. За мен това е 
тежко. Искам по-добре да разбера културата, която нося в себе си и да я сравня с 
тази около мен. Въпросът за отношението към съседа за мен е част от въпроса за 
отношението към себе си.” 
зала бели ризи 



 
16.00 – 20.00 
ГНЕЗДОТО НА СВРАКАТА – победител в Отворената покана 
Работилница с трите авторки – Присила Хау (професионален разказвач и събирач на 
приказки), Айрийн Нийланд (награждаван автор и преподавател по креативно писане) 
и Меган Луенебърг (архитект и антрополог). 
веранда 
 
16.00 
Чифтетели – танцова академия с Мурат 
Цена на едно участие в академията: 10 лева. Цена за цялата академия с 3 участия: 
20 лева 
голяма зала 
 
17.00 
Група: Силата на въображението при лекуване на травма 
В терапията за лекуване на травматични преживявания се отделя особено внимание на 
чувството за сигурност и стабилност, което човекът, преживял травма, намира в себе си. 
В това групово преживяване всеки участник ще може да преживее за себе си 
намирането на такова място на сигурност. Мартин Дитрих, травма психотерапевт в Бон, 
Германия, ще води участниците към релаксация с някои специални техники, 
разработени в психотерапията за лекуване на травми. Тези упражнения могат да бъдат 
невероятно полезни и за всички здрави хора. Не се изисква нищо друго освен да се 
отпуснете удобно със затворени очи и накрая, по желание, да споделите своите 
преживявания с останалите. 
На английски език с превод на български 
бяла зала 
 
18.00 
Работилница с местни майстори „в задния двор“ 
Искате да си отнесете нещо за спомен от GOATMILK? Или да оставите личния си 
почерк и да подарите нещо на фестивала, изработено лично от вас? Двама местни 
майстори ще ви помогнат да си направите личен сувенир от старо, ненужно дърво. 
Носете си удобни дрехи. И нещо дребно, лично, което да подарите на майсторите. 
заден двор 
 
18.30 
Рециклиране на смисъла – откриване на изложба и разговор с Галина 
Димитрова-Димова и Пламен Димов 
“Миналата година с моята съпруга си купихме къща в с.Горна Бела Речка. В плевнята 
на къщата намерихме купища фотографии от изложби в Дома на съветската наука и 
култура в гр. София. Бившия собственик работел там и ги взимал, когато приключела 
изложбата, за да си свърши с тях някоя работа, един вид - рециклира. Някои са на 
големи плоскости от шперплат, други са с дървена рамка.” Част от тези работи ще 
можем да видим сега, изложени в предверието на фестивалната сграда. А ето още от 
въпросите, с които Пламен ни провокира: “Архивът е от чисто пропаганден 
комунистически материал, но в снимките изобилства от хора. Лица, места, цветове – 
цял един свят. Можем ли просто да го зачеркнем? Не можем ли да потърсим нов 
смисъл, да рециклираме, не с цел да възкресяваме, а за да спасим душите от снимките, 
ако щете? Не сме ли длъжни да изпробваме способността си да пораждаме смисъл 
тогава, когато е най-трудно?” 
фоайе 
 
18.30 
Тя – от България, Той - океан 
Курс – презентация по български език за начинаещи по метода СУГЕСТОПЕДИЯ с 



Ванина Бодурова, сугестопед, и Владислав Дамянов, филолог. 
Как да използваме потенциалните, неизползваните възможности на нашия мозък? Как 
да учим поне три до пет пъти по-бързо, по-лесно и по- задълбочено? Да имаме 
повишена мотивация за учене, да усещаме радост от обучението и вътрешна свобода? 
Отговорът е в седемте закона, на които е базиран методът Сугестопедия, разработен от 
д-р Георги Лозанов преди повече от 40 години. Ето ги – любов; свобода; убеденост на 
преподавателя, че нещо необикновено се случва; многократно увеличен учебен 
материал; принципът: цяло-част, част-цяло/частта чрез цялото; златната пропорция; 
приложение на класическото изкуство и естетиката. 
голяма зала 
 
20.00 
Филмови прожекции: Невидимата травма 
GOATMILK продължава традицията да показва стари български документални филми, 
чийто живот започва далеч след тяхната официална прожекция - сякаш тези филми са 
били направени, за да бъдат гледани именно днес, а не тогава. Филми, които са били 
забранени или изобщо не предназначени за широка публика. Към тях прибавяме и 
специалната прожекция на новия документален филм “Пламен”, който разказва 
историята на самозапалилия се в знак на политически протест млад варненски 
фотограф Пламен Горанов. В това сливане на минало и настояще изникват още по-
силно въпросите за насилието и травмата и тяхното невидимо присъствие в живота ни 
до днес. 
 
В името на спорта (1983, 32', режисьор Адела Пеева) 
Филмът е произведен през 1983, но показан едва след 1989-а година. Още преди 
завършването на филма всички работни материали са конфискувани. „В името на 
спорта“ разкрива пазените в тайна нечовешки методи за правене на шампиони на 
всяка цена в областа на вдигането на тежести в България. През 1990-а година филмът 
получава наградата на филмовата критика на фестивала Златен Ритон в Пловдив. 
Ден обикновен (80-те, 20', екип на киностудия МВР, реж. Младен Несторов) 
Това е учебен филм, произведен за вътрешна употреба за състава на МВР в началото на 
80-те години. Филмът не е бил предвиден за публична прожекция. Той разказва за 
един ден от живота на българския милиционер в София. С участието на актьора Рашко 
Младенов. Филмът се намира в архива на Комисията за досиетата и е част от 
дългосрочния проект “Непознатите филмови архиви на ДС”, иницииран от Диана 
Иванова и Весела Ножарова през 2013-а година. 
На български, с английски субтитри 
Пламен (2015, 17', реж. Андрей Андреев, dresscode) 
През 2013 г. Пламен Горанов, тридесет и седем годишен височинен работник и 
фотограф от Варна, България се самозапали в знак на политически протест. 
„ПЛАМЕН“ проследява какво накара Пламен да протестира, водейки в крайна сметка 
до смъртта му и до създаването на една тревожна тенденция на самозапалванията в 
най-бедната страна в ЕС. 
Повече за филма: http://www.plamengoranovfilm.com 
голяма зала 
 
23.00 
Концерт: Северозападняците 
Северозападняците изпълняват етно-поп-рок-пънк, музикално и текстово подплатен 
със северозападни балкански мотиви. Защото искат да се върнат към корените си и да 
дадат втори живот на диалекта на своите предци. В основата на всеки един от 
текстовете е скрита действителна северозападна история, включително и от Горна бела 
речка - „Дърво без корени не вирее“. 
Кои са Северозападняците: 
Иван Костов- китара, вокал, брас 
Милен Венков – барабани 



Николай Венков – бас 
Любомир Панайотов- китара, бек вокали 
Николетка Димитрова-бек вокал 
Кирил Македонски- тромпет 
голяма зала 
 
НЕДЕЛЯ 24 МАЙ 
 
8.00 
Открий Бела Речка – историческа разходка в планината с местен водач 
тръгване от беседката 
 
9.00 
Сутрешна йога с Мина (Индия/Финландия) 
синя зала 
 
Уроци за начинаещи, средно напреднали и неподозиращи какво могат – Дунавско, 
Право хоро и нещо по-сложно – Чичовата. С двама местни учители от Бела Речка, 
чиято младост е минала с танци на мегдана. 
голяма зала 
 
10.00 
Йога на смеха (Хасия йога) с Лина (Ангелина Рангелова) 
Това е практика, която съчетава безусловен сърдечен смях с йога дишане. 
бяла зала 
 
11.00 – 12.00 
ГНЕЗДОТО НА СВРАКАТА – победител в Отворената покана 
Работилница с трите авторки – Присила Хау (професионален разказвач и събирач на 
приказки), Айрийн Нийланд (награждаван автор и преподавател по креативно писане) 
и Меган Луенебърг (архитект и антрополог). 
веранда 
 
11.00 
Работилница: Маската – втори поглед. Втора част 
През тази втора част ще изрисуваме и оцветим индивидуално вътрешната и външната 
част на вече изработените от нас маски. Може би ще ни се прииска да споделим това 
един с друг, може би ще преживеем изненади. 
Людгер Бьонш работи като арттерапевт (Кьолн, Германия). За него най-важното е 
всеки човек да може да разгърне и развие своята индивидуалност.Максимум 15 човека. 
синя зала 
 
11.00 
Фотография и медитация: разговор с Бабак Салари 
След едногодишно пребиваване в Индия, където се обучава в принципите на йога и 
медитация, канадско-иранският фотограф Бабак Салари, познат на участниците във 
фестивала с проекта си “Травми и чудеса. Портрети от Северозападна България” 
отново е в Бела Речка. В този разговор той представя новите си фотографски търсения, 
повлияни от преживяванията в Индия. Повече за Бабак Салари: 
http://babaksalari.com/ 
голяма зала 
 
12.00 
Рециклирането: разговор с бразилските артисти Валмон и Жуниор Кардосо. 
Представя Вера Вишерман, Германия. 
Двамата бразилски музиканти са и запалени артисти, които работят по редица проекти 



в областта на рециклирането в Бразилия и Германия. Вера Вишерман, мениджър на 
европейското турне на двамата музиканти, също артист, ще води този отворен разговор 
за скритата красота на боклука и други истории. 
заден двор / бяла зала 
 
13.00 
Slow Food Бела Речка 
работилница за домашни кори за баница у леля Сийка 
Винаги е хубаво да си изцапаш ръцете с брашно. Лично преживяване и преоткриване 
на магията от досега с тестото, точилката и огъня. 
къщата на леля Сийка 
 
14.00 
Концерт Духовата музика на Вършец 
Вършечката духова музика на Митко Пеев е създадена през 1971-а година, в най-
добрите си години е достигала 32 души и е печелила 4 републикански златни медала. 
През 70-те ги е дирижирал дори патриархът на духовите оркестри Дико Илиев.Те са 
любимци на всички и запазена марка всяка година. Свирят хора, китки, увертюри, 
сюити. Имат едно хоро, Вършечкото или Белоречкото, което се играе наляво. Вижте 
какво става в Бела Речка, като го засвирят. Инструменти: тромпет, флигорна, кларинет, 
саксофон, ударни 
на мегдана 
 
16.00 
Чифтетели – танцова академия с Мурат 
Цена на едно участие в академията: 10 лева. Цена за цялата академия с 3 участия: 
20 лева 
голяма зала 
 
18.00 
Презентация & изложба: Следи от османската епоха в България: Личен 
разказ за една малка библиотека на 14 езика в Чирпан 
В началото на 2010 г. Борис Делирадев разбира, че читалищната библиотека в родния 
му град Чирпан притежава неразпознати и неописани книги от османската епоха, до 
този момент смесени с останалия фонд. 182 тома на четиринайсет езика. Заинтригуван, 
той започва проучване, резултатите от което ще ни представи. Ще можете да видите 
някои от книгите на място.”Разгръщането на толкова много страници на толкова 
много езици беше специално преживяване и няма да е преувеличено да кажа, че 
контактът ми с тях ме накара да преосмисля разбирането си за българска и 
османска история.” 
Борис Делирадев е преводач от английски и български. 
голяма зала 
 
18.00 
Тя – от България, Той - океан 
Курс – презентация по български език за начинаещи по метода СУГЕСТОПЕДИЯ с 
Ванина Бодурова, сугестопед, и Владислав Дамянов, филолог. 
бяла зала 
 
20.00 
Филмови прожекции 
“Дошли, за да останат” (2014, 13′, Австрия, Томас Линдермайер и Антина 
Златкова) 
В края на 60-те години първите гастарбайтери от Турция и Югославия пристигат в 
Австрия. Днес, 50 години по-късно, техните семейства все още живеят и работят тук. 
"Дошли, за да останат" е документален портрет на две такива семейства и начина, по 



който споразумението за набиране на работници променя живота на четири 
поколения. 
На немски, с български и английски субтитри. 
“Истории за храната и душата”(2013, 69',Тонислав Христов, България/Финландия ) 
Сатовча е малък град в България с население от 2021 жители от различни етнически и 
религиозни групи (православни българи, мюсюлмани турци, помаци и роми 
евангелисти). В миналото хората са били разделени заради постоянни конфликти, но 
днес ги обединява нещо много важно – храната. Истории за храната и душата е 
посветен не само на идеята, че храната ни обединява. Той представя и начини, 
благодарение на които тя обогатява живота ни. Филмът разглежда и въпросите за 
различните религии, миналото и приемането му, семейството и децата. Или както 
казва режисьорът Тонислав Христов: „Истории за храната и душата не е филм само за 
храната. Тук става въпрос за ритуала на събирането, когато всеки приятел носи на 
масата своята собствена подправка, така че да може да бъде усетен най-добре от 
другите.” 
Бeз ембарго (2003, 49’, Австралия, реж. Джудит Грей) 
Сниман изцяло в Куба, “Sin embargo” е поглед към сърцата на кубинците и отдава 
почит на неуморната им и оптимистична решителност да живеят. След революцията 
през 1959 година и последвалото икономическо ембарго през 1961 година, кубинците 
са оставени да се оправят сами. Лишени дори от стоки от първа необходимост, те се 
учат как да дават втори живот на старото. Рециклираните стоки често са демонстрация 
на удивително творчество. За Андрес, Томас и другите герои на филма, дори най-
големият натиск от страна на правителството или обстоятелствата не може да 
унищожи духа и желанието да търсиш по-добър живот за себе си и семейството си. 
Най-добър документален филм, Испания, 2003 (Festival de Cine de Grenada) 
на испански и английски език 
голяма зала 
 
21.00 
Разговор с Никола Михов: Представяне на проекта (RE)FORGET YOUR 
PAST  
През 2012-а година фотографът Никола Михов публикува книгата си “Forget your past”, 
в която документира съдбата на монументалните паметници, създадени по времето на 
комунизма, повечето от които днес са изоставени. През 2015-а година проектът има 
ново издание с изложба в Дома на фотографията във Виена – фотографът кани водещи 
български артисти да рециклират книгата и направят своя версия от нея. В Бела Речка 
фотографът представя тези нови развития на проекта. В Бела Речка Никола ще 
представи някои от тези уникални произведения за първи път. 
Повече на http://www.haus-der-fotografie.at/exhibition_photography.html 
бяла зала 
 
22.00 
Музиката на тялото / Концерт под звездите на Амара + 
В този експериментален концерт под небето на Бела Речка музикантите от Амара+ ще 
се опитат да направят връзка между класическата музика и санскритските мантри, 
свързани с различните енергийни центрове в тялото. В това пътешествие на звук и 
енергия ще ни водят Николай Куманов – първа цигулка, Валентин Тошев – виола и 
техните колеги от Амара +. 
плевнята на Диана и Галя 
 
24.00 
Четене на свещи: 
В Бела Речка се събират много пишещи хора.Това е времето да прочетеш нещо свое, 
или просто любимо стихотворение на някого другиго. Всеки е добре дошъл. Донеси 
ръчно написани или разпечатани стихотворения и ги подари – за спомен до следващия 



GOATMILK. 
заден двор 


