
Неконформистката алтернатива представя 

филмова програма: 

Анотация на програмата:  Предизвикваме ви да 
попътувате из безкрайните полета на човешкото 
въображение. Там, където няма минало, сегашно и 
бъдеще, няма забрани и стени или невъзможни 
неща. Свободният полет на душата… смело и 
вдъхновено. 

Поради много запитвания от приятели на нашата 
благотворителна платформа представяме за втори път в 
нашите програми филмът КОРАБА СЛЪНЧОГЛЕД 1. 
 
България, 2017, 67 мин. 
Сценарий: Васил Горанов, Пламен Панайотов 
Режисьор: Васил Горанов – Пепе Джордж 
Оператор: Васил Горанов 
Музика: Калоян Иванов 
С участието на: Пламен Панайотов, Радослав Кръстев, Иван 
Драганович, Цветина Петрова, Радина Станева,  Лусина 
Терзиян 
Продукция: Дриймнет филмс – Катя Горанова 
Контакт: vasilgoranov@abv.bg 
 
Филмът е носител на Голямата награда ЗЛАТНА РОЗА за 
най-добър късометражен филм за 2017 за 
кинематографичен взрив, емоционално вълшебство и 
необуздана дързост в лицето на автора Васил Горанов. 

Какво се случва, когато психиатърът д-р Космос 
открива, че най-доброто лекарство за неговите 
пациенти е киното, и те започват да снимат 
филми... 

ПРЕМИЕРА на голям екран на визуалната 
приказка в две части към песента  
"Ща да ида, майчинко" на група АЕГОНИЯ 
(България, 2019 година, 13 мин.) 
Авторската песен "Ща да ида, майчинко" е 
написана през 2013 година по музика на Елица 
Стоянова и Николай Николов – създателите на 
група Аегония. 
 
Магическо пътешествие назад във времето...  

Някои хора си мислят, че е автентична родопска песен, която са аранжирали в метъл вариант, но това се дължи 
само на факта, че изпълнителите улавят духа на планината благодарение на своята любов към неповторимия 
фолклор и природа на България. Именно това усещане създава и видеото към песента, чието заснемане продължава два 
сезона, за да покаже очарованието на зимна и есенна България. Магнетични и красиви кадри от източни Родопи, 
зимна Юндола, уникални автентични носии от Родопите и беломорска Тракия, са заложени в продукцията на 
Аегония. Режисьор на лентата е Кристиян 'Боре' Христов, който се е погрижил и за страхотните кадри с дрон, а 
оператор Ивайло Иванов. 
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