ПОП ДАНС ШОУ
Междудепартаментен проект, финансиран от
фонд „Учебни програми“ към ФБО и БФ.
18.06.2018г.
MIXTAPE 5

Департамент „Музика“
Ръководител на проекта доц. Етиен Леви
Участници: Витали Езекиев, Александра Михайлова, Владислава Михайлова, Анна
Мария Въртовска, Иванина Георгиева, Стефания Гемеджиева, Златомира
Драголова, Симона Симеонове, Любов Чурилкова, Ивона Иванова.
Департамент „Театър“
Ръководител на проекта доц. д-р Анна Пампулова
Участници: 10 студенти от І-ви курс БП „Театър“.
Департамент „Дизайн“
Ръководители на проекта:, доц. д-р Елена Тодорова, гл. ас д-р Кристина Савова,
Теодора Момекова, проф. д-р Емилия Панайотова
Автор на плаката - гл. ас д-р Яна Василева.
Участници: 15 студенти от I-ви, II-ри, III-ти курс БП „Мода“ и дипломната колекция
на Станислава Петрова.

“ПОП ДАНС ШОУ“ – дипломният концерт на студентите на доц. Етиен Леви, се
състоя на 18.06.2018 г. в клуб Микстейп 5, в подлеза на НДК. В него взеха участие
единадесет от най-добрите дипломанти по поп и джаз пеене.

На снимката: дипломантите на доц. Етиен Леви

В
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три

департамента.: „Дизайн“, „ Музика“, „Театър“. Екипът от млади и талантливи
изпълнители предложи на софийската публика комбинация от музика, танц и
красиви костюми.

На снимката: дипломантите на доц. Етиен Леви

Подобни събития от името НБУ, са осъществявани многократно през годините, но
в предишните издания участваха само студенти по мода и джаз и поп пеене. За
първи път тази година се включиха и студентите от департамент „Театър“.
Резултатът изненада приятно зрителите на концерта.

На снимката: студентите на доц. д-р Анна Пампулова

Разнообразният репертоар от актуална, младежка музика беше допълнен от
атрактивната хореография на доц. д-р Анна Пампулова. Младите танцьори бяха
облечени в цветни, забавни облекла проектирани и изработени от студентите в БП
„Мода“.

На снимката: атрактивните облекла проектирани и ушити от студентите по мода.

На снимката: атрактивните облекла проектирани и ушити от студентите по мода.

За този спектакъл бяха изпратени покани към средните училища, в които се
изучават различни видове изкуства. По този начин популяризираме програмите по
изкуствата в НБУ. Присъстваха представители на електронни и печатни медии,
известни лица от шоу-бизнеса, приятели на НБУ и на изпълнителите.
Чрез осъществяването на този общ проект се формира по-широк обхват на
реализация в различни сфери на изкуството, които се синтезират в една творба.
Това допринася за усъвършенстване уменията на студентите за работа в голям
екип.

