Фестивалът за улични изкуства 6Fest гостува в Троян
през септември
Вторник, 20 Юли 2021

Фестивалът за улични изкуства 6Fest ще гостува за първи път в Троян на 4 и 5 септември 2021 г. Осмото
издание на 6Fest ще се случи с подкрепата на Община Троян. Очаква ни двудневен мултижанров уличен
фестивал на централния площад "Възраждане" със съвременен цирк, куклен театър, огнени артисти,
кокили, клоуни, музиканти и танцьори. Фестивалът ще доведе в Троян независими български улични
артисти. Предстои да бъде обявена пълната програма със събития и участници по часове.
6Fest е първият у нас мултижанров фестивал за улични изкуства, създаден през 2017 г. със 7 издания
до момента - три в Габрово през 2017 и 2018 г. и четири в Пловдив от 2019 г. насам. Досега 6Fest е
представил професионални улични артисти от България, Унгария, Венецуела, Испания и др. в различни
форми на улични изкуства като съвременен цирк, куклен театър, живи статуи, огнени изкуства, артисти
на кокили, улична магия, танци, музика и др.
През 2019 г. 6Fest е част от официалната програма на Пловдив 2019 - Европейска столица на културата
с издание в творческия квартал на Пловдив Капана и участието на български циркови и театрални
формации. 6Fest има и две издания в Културния календар на Община Пловдив през 2019 и 2020 г. През
октомври 2020 г. 6Fest представи и първата у нас фестивална програма само с улични огнени
спектакли, отново в Пловдив.
С изданието си в Троян 6Fest продължава да развива концепцията си за пътуващ уличен фестивал,
обявена за първи път на 17 май 2018 г. в интервю за националната онлайн медия Binar. Първото
“пътуване” на 6Fest е на 15 септември 2018 г. чрез отворена сцена в рамките на KvARTal Festival в
София, а второто “пътуващо” издание на 6Fest го отвежда през септември 2019 г. в Пловдив.
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Създател на 6Fest е културният мениджър, журналист и писател Момчил Цонев, обявен за една от 10-те
най-изявени млади личности на България за 2019 г. Отличен е и в шестото издание на проекта “40 до
40” на Дарик радио. Номиниран е за "Будител на годината" за 2020 г. в кампанията на БНР. Сред
националните му начинания са “Добрите българи” https://dobrite.bg/ за насърчаването на
добротворчеството и националния исторически сайт "Сторник" http://stornik.org/ .
Актуална информация за предстоящото издание на 6Fest в Троян ще бъде публикувана във Фейсбук
събитието
https://www.facebook.com/events/4037239783059199/
и
във
фестивалния
сайт
https://www.6fest.art/. Видео от последното издание на 6Fest в Пловдив през май 2021 г. може да гледате
тук: https://www.facebook.com/258606437914682/videos/359522005509265 .
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