
 

Театралното студио е съвместен проект на българското училище „Иван Вазов“ в 
Париж и на The Whitelisted Acting Studio в София. Целта е децата да развиват своя 
български език, овладявайки знания и умения в театралната област: постановка на 
гласа, жестове, мимики, движения, танц и др. И разбира се ще се подготви виртуален 
спектакъл!  
Занятията започват на 5 октомври 2022 г. Театралното студио ще функционира всяка 
сряда, от 18 до 19 ч. френско време, в съответствие с календара на училището. В него 
може да се запишат безплатно всички ученици от присъствената и дистанционната 
форма на училище „Иван Вазов“. За целта се пише на следния адрес: 
wlactingstudio@gmail.com 
Занятията ще се водят от преподаватели на The Whitelisted Acting Studio. Подробна 
информация за софийското студио и неговия преподавателски екип е поместена по-
долу. 
                                  
 

 Театрално студио The Whitelisted Acting Studio 
 
 
Корените на театралното студио The Whitelisted Acting Studio са в Ню Йорк, където 
започва като театрална компания, създадена изцяло от български екип през 2011 г. 
Успешно се представят и популяризират източноевропейски пиеси. Театралната 
компания отваря и актьорско студио, където до 2018 г. се  обучават млади театрални 
продуценти, студенти в театралния департамент на Borough of Manhattan Community 
College, кандидат-студенти за New York University, The Royal Central School of Speech 

and Drama, Stella Adler School и др.  

През 2020 г. The Whitelisted Acting Studio премества изцяло дейността си в София, 
България. Тук работи с деца и възрастни, използвайки иновативни и оригинални 
методи, които подпомагат развитието не само на артисти, но и на хора с многобразни 
интереси, идващи от различни професионални сфери. Ученици на студиото вече се 
радват на успешна актьорска кариера във филми, сериали, реклами и на театралната 
сцена. В студиото се преподава на английски и български език, което помага за 
създаването на една динамична интернационална среда, привличайки актьори от цял 
свят. За последните две години в театъра на студиото са поставени 4 постановки и на 
двата езика. До края на годината предстоят премиерите на още 4, отново на английски 
и български език, като една от тях е нова съвременна българска пиеса, подкрепена от 

Фонд Култура България. 

Амбицията на екипа е да продължи да работи в интернационална среда и да 
разраства дейността на студиото извън границите на България. В този контекст той 
приема с ентусиазъм поканата да организира виртуално театрално студио на 
български език за учениците на училище „Иван Вазов“ в Париж. Учебна 2022-2023 
година ще започне с ново творческо предизвикателство!   

Екип: 

Виктория Панева 

През 2011 г. завършва актьорско майсторство в класа на професор Надежда Сейкова 
в София. През 2013 г. завършва Кино-школата на Никита Михалков в Москва, а през 
2019 г. - Магистратура “Методи за поставяне на спектакъл” в Националната Академия 
за Сценични изкуства в Санкт-Петербург с направление режисура и театрална 
педагогика. Защитава научна дисертация на тема “Тренинги в работата на актьора 
при изграждане на ролята”, насочена към езика на тялото и пластиката на актьора. 



Има 12 театрални постановки като актриса в България, участия във филми, сериали, 
реклами във Франция и Русия. 
 

Теодор Петелов е актьор и режисьор. Живее и работи в Ню Йорк и Лос Анджелис до 

2020 г. През 2011 г. съосновава The WhiteListed Theatre Company of New York City. 

През 2020 продължава като преподавател в театралното студио The WL Acting Studio 

в София. Завършил е актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и 

Консерваторията към Atlantic Theater Company в Ню Йорк. 

През 2011 основава Тhe WhiteListed Theatre Company of New York City, събира силен 

международен артистичен колектив и дава началото на 6-годишен период, в който 

трупата реализира редица театрални проекти с подкрепата на консулството на 

Република България в Ню Йорк, Гьоте институт, Австрийския културен център, 

множество медии и публични личности. Теодор има редица театрални участия на Ню 

Йоркска сцена, както и появи в сериала "Черният Списък" (NBC), The Last Word with 

Lawrence O'Donnell (MSNBC) и други кратки и фестивални филми.  

 

Цвета Димова е актриса, преподавател по актьорско майсторство и движение, 

сценарист, танцов изпълнител и хореограф с над 20-годишен международен опит. 

Като актриса участва в редица филмови и телевезионни продукции, театрални 

постановки, реклами и видео клипове. Печели награда за най-добра актриса на 

Макабре Филм Фестивал, Ню Йорк 2015. Като изпълнител и преподавател Цвета 

участва в множество интернационални танцови фестивали. Тя създава две големи 

танцови училища в София и Брюксел, организира и работи като артистичен директор 

на международни фестивали. Цвета е член на Overground Arts alliance Ню Йорк – 

Организация за изкуство и култура с нестопанска цел и Mythic Bridge Ню Йорк – 

организация с нестопанска цел, предоставяща филмово обучение на деца и младежи 

в неравностойно положение. Съосновател на iDare Film and Music Production Ню Йорк 

– Продуцентска компания за независими филми и музикални клипове и iDare Acting 

School NY – актьорско студио с дейност в Европа, Америка и Китай. 

Цвета се включва активно в дейността на The Whitelisted Theater Company още при 

създаването на компанията в Ню Йорк и е един от съоснователите, творчески 

директор и инструктор в студиото при преместването му в София. Новата пиеса на 

Цвета ще бъде представена като част от лятната програмата на студиото и с 

участието на актьори от The Whitelisted Acting Studio. 

 

Лилиана Константинова-Маркова е един от основателите и творчески директор на 

танцов клуб Паланте, гр. София от 2007 г. до момента. Участва в развитието на 

школата по танци, която съчетава уроци за деца и възрастни с любителско танцуване 

и представяне на екип от полупрофесионални и професионални танцьори на конгреси 

в страната и в чужбина. Под нейно ръководство клубът е организатор на семинари с 

гост-инструктори от страната и чужбина, както и на танцови фестивали в гр. София и 

множество по-малки събития с развлекателно-творчески характер.  

Лилиана разширява дейността на школата, като поставя театрално-танцова 

програма, Historia de un Amor , a Love story, която съчетава танцови, актьорски и други 



сценични техники и е представена на международния фестивал World Stars Congress, 

в Албена, през май 2022.  

Лилиана е част от актьорския състав на The Whitelisted Acting Studio, както и 

хореограф и танцов инструктор в студиото. 

За повече информация следвайте студиото в интернет. 

https://www.facebook.com/Thewhitelisted 

https://www.instagram.com/the_whitelisted/ 
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