
Dordrecht,  juni 2018 

 

Beste familie, vrienden en relaties, 

 

Traditiegetrouw zijn we weer gevraagd als Nederlandse 

jury op te treden bij het Internationaal Poppentheater 

Festival 'Twee is weinig, drie is veel' (Dwama sa malko, 

trima sa mnogo) in Plovdiv van 3 t/m 7 september a.s. 

om namens de Stichting Oost Europa Projecten 

(STOEP) prijzen toe te kennen aan het beste Bulgaarse 

kleinschalige theatergezelschap. Al vanaf 1991 

bezoeken wij dit festival en sinds 1996 reiken wij als 

Hollandse jury drie prijzen uit voor een kleinschalig  

Bulgaars theater dat hoge kwaliteit koppelt aan de 

eisen van de moderne tijd. De jury bestaat dit jaar uit 

de ondergetekenden. 

 

De eerste prijs is een sculptuur van Jan Asjes van Dijk; dat is een wisselprijs. Daaraan verbinden we een 

bedrag van 250 euro, de tweede prijs is 150 en de derde 100 euro. De bekroonde gezelschappen waarderen 

het zeer en vermelden het vol trots op hun CV en hoewel het geen geweldige bedragen betreft is 100 euro in 

Bulgarije toch altijd wel degelijk de moeite waard.  

De aanleiding voor deze prijs was de moeilijke economische situatie voor kleine poppentheater 

gezelschappen. In de communistische tijd was er ruime overheidssteun. Die is grotendeels vervallen. 

Tegelijkertijd was het mogelijk in de theaters bedekte kritiek uit te oefenen op de overheid door middel van 

sprookjes en fabels. De kritische functie van het theater is ook nu van wezenlijk belang, omdat de persvrijheid 

in Bulgarije zeer sterk is aangetast. Het blijft dus van belang kleine gezelschappen te steunen. Ook de huidige 

economische situatie geeft daar zeker reden voor (bijna een kwart van de bevolking in Bulgarije leeft op of 

onder de armoede grens). Door uw steun helpen we een  beetje de kleine theaters het hoofd boven water te 

houden. Uw gift wordt dus goed besteed. 

In de beginperiode werd het prijzengeld door de Nederlandse Ambassade betaald maar dat liep na enige 

jaren af. De laatste 12 jaar verzamelen we het geld door crowd funding. De eerste 100 euro is al binnen. Wij 

hopen dat jullie ook een bijdrage geven. Ook kleine bijdragen zijn welkom. Als tegenprestatie krijgen de 

donoren een verslag van het festival en wie 50 euro of meer sponsort kan desgewenst met name genoemd 

worden op de diploma’s die we bij de prijsuitreiking uitdelen.  

Wij verzoeken u uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de STOEP Triodos Bank IBAN: 

NL69TRIO0198424906  onder vermelding van: Plovdiv. De Stichting Oost Europa Projecten is erkend als ANBI 

(algemeen nut beogende instelling) dat betekent dat giften in aanmerking kunnen komen voor 

belastingaftrek. 

Wij danken u namens de juryleden en vooral namens de Bulgaarse poppenspelers. 

Mocht u belangstelling hebben zelf aanwezig te zijn bij het festival neem dan contact op met 

tonada@planet.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ada d’Hamecourt, Ton Delemarre, Tineke en Steve Adeney 

 
Voor meer info zie de website van het Plovdivse theater: www.pptheatre.com en 
www.facebook.com/kuklenteatarplovdiv.pptheatre.  Zie ook www.stoep.eu. 

Poppentheater Plovdiv, ’t hart van het internationale festival  
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