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От 2006 година до днес, Театър 
„Кредо“ е гостувал 10 пъти в Япония в 
различни градове на страната. Няма 
български театър, посещавал толкова 
пъти тази далечна и уникална страна. 

Първото гостуване на Театър „Кредо“ в страната на изгряващото слънце 
е през 2006 година на международния фестивал „Киджимуна феста“ на остров 
Окинава със спектаклите „Шинел“ и „Каквото направи дядо, все е хубаво“.

Хисаши Шимояма известен японски продуцент и директор на „Киджимуна 
феста“, гледа „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен на фестивала 
в гр. Орхус, Дания, през 2005 година, по време на участието на спектакъла в 
световното честване на Андерсен и отправя покана към Театър „Кредо“ да 
гостува с него на Окинавския фестивал през следващата година. 

Японският продуцент и директор на фестивала в Окинава Хисачи Шимояма и дъщеря му 
Асаки Шимояма (2008)

Глава 13. 
Театър „Кредо“ 
в Япония
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В течение на разговорите относно участието, става ясно, че г-н Шимояма 
е гледал и „Шинел“, преди 10 години, на международния фестивал „Минифест“ в 
Ростов на Дон, Русия, през 1995 година и бил много впечатлен от спектакъла. 
Имал намерение да покани „Шинел“ на фестивала на остров Окинава, но едно 
съображение възпрепятствало поканата – текстът. Продуцентът се 
опасявал, че ще бъде трудно за японската публика да възприеме спектакъла, 
без да разбира текста. Господин Шимояма не знаел за практиката на Театър 
„Кредо“ да подготвя версии на спектаклите си на чужд език. Когато Нина 
Димитрова му казва, че могат да подготвят „Шинел“ на японски език, 
продуцентът кани и Гоголевия спектакъл. На фестивала в Окинава „Каквото 
направи дядо, все е хубаво“ се играе на английски език, а „Шинел“ – на японски. 
Продуцентът Шимояма преценява, че текстът в „Каквото направи дядо, все 
е хубаво“ няма да е проблем за японската публика и спектакълът може да се 
играе на английски език. И преценката му се оказва вярна. Въпреки, че не всички 
японски зрители знаят английски, идеално разбират сНЕЖНИЯ спектакъл на 
Театър „Кредо“. Той е толкова образен и понятен, че японците нямат нужда 
от думи, за да се потопят в преспите му и да почувстват топлината и 
жизнерадостта, която струи от него. 

През 2006 година, на фестивала на остров Окинава, японската публика за 
пръв път се среща с творчеството на Театър „Кредо“ и има възможност да 
види двата му спектакъла – „Каквото направи дядо, все е хубаво“ и „Шинел“ по 
Гогол. 

Васил Василев-Зуека, Асаки Шимояма и Нина Димитрова на остров Окинава, Япония (2006)
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Започва усилена подготовка на „Шинел“ за предстоящото гостуване 
в Япония. Преводът и адаптацията на текста на японски език от българска 
страна са поверени на един от най-добрите преводачи в България – Добринка 
Данчева, а от японска страна на Фуми Осанаи. Нина, Зуека и двамата преводачи 
работят в продължение на месеци по изглаждането на текста. За работата 
по японската версия на спектакъла Нина Димитрова разказва: 

„Да привлечем за японската адаптацията на „Шинел“ един от водещите 
преводачи на японски език в България – Добринка Данчева, никак не беше 
лесно. Поканихме я да гледа спектакъла, както правим обикновено с всички 
преводачи, за да имат свеж поглед върху него, когато започнат да превеждат 
текста. До този момент всички преводачи с готовност се заемаха с 
превода. Но г-жа Данчева ни изненада. Помня изражението на лицето ù след 
представлението – бледо като на мъртвец. Тя категорично отказа да се 
заеме с превода. Помня думите ù точно, защото ми изправиха косата: „Този 
текст не се наемам да го преведа.“ Обоснова се със смислите, напластени 
в спектакъла, които смяташе, че ще бъде много сложно да преведе на 
японски език. Ние на свой ред активно започнахме да я убеждаваме, че 
точно това не трябва да прави – да превежда подтекста. Тя започна да се 
поуспокоява. Но по едно време отново се притесни, защото се сети за един 
от много важните моменти в спектакъла – моментът, в който главният 
герой в „Шинел“ пише букви. Героят е кукла и докато изписва буквите, сам 
се превръща в тези букви. Буквите се визуализират чрез трансформация 
на тялото на куклата – парче плат с пръчки от двата края, което се 
усуква така, че започва да прилича на дадена буква. Буквите, които може 
технически да визуализира куклата са много малко на брой – Н, А и Х. Когато 
героят се превърне в една от тези букви, той прави асоциация с дума, която 
започва със съответната буква и означава нещо много важно и съкровено 
за него. Например, правейки Н, произнася думата „надежда“. При превода на 
„Шинел“ на всичките 7 езика до този момент, преводачите винаги срещат 
затруднения в намирането на думата, която започва със съответната 
буква. При тези езици се търси само близката до българския смисъл дума, 
но буквите и на кирилица, и на латиница визуално изглеждат по един и същ 
начин – Н, Х, А, само се произнасят по различен начин в двете азбуки. Но и 
в трите японски азбуки – хирагана, катакана и канджи, такива писмени 
знаци не съществуват. Което значи, че от хиляди йероглифи в три азбуки, 
само едната от които има около 8000 писмени знака, трябва да се намерят 
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онези 3 йероглифа, които куклата технически може да изрази визуално, 
след това да се намерят думи, започващи с този йероглиф, които да са 
близки по значение на думите в българския текст. За всичко това и ние 
се сетихме едва когато Добринка Данчева отчете трудността, която 
беше на ръба да я откаже окончателно да превежда „Шинел“ на японски 
език. Дадох си сметка, че за мен това означаваше да намеря абсолютно 
нов начин за техническа трансформация на куклата, нямащ нищо общо 
с това, което правех до този момент. Взехме решение да седнем заедно 
– аз с куклата, тя – с трите азбуки и йероглиф по йероглиф, да открием 
онези три от тях, които куклата ще може да „изпише“, тоест – да се 
преобрази визуално в тях. Добринка Данчева се съгласи и предложи, с оглед 
на сложността на превода, да поканим и японец преводач. И ни предложи 
Фуми Осанаи, която с готовност прие да се включи в авантюрата. И 
така, започна преводаческата одисея на японски език. Езикът е толкова 
необичаен, че когато започнахме да записваме с български букви онова, 
което чуваме на японски, се чудехме как да транскрибираме някои от 
особено произнасящи се японски йероглифи. Редактирахме и записвахме 
едно изречение с часове. Спомням си, че Фуми Осанаи спокойно понасяше 
мъката на превода, но темпераментната натура на Добринка Данчева 
на моменти не издържаше на бавното темпо, с което ние със Зуека 
напредвахме в записването. Но се намери решение, което успокояваше 
страстите – похапвахме, както се шегувахме, от „шоколада на 
щастието“. Тонове шоколад изядохме през тоя месец, в който течеше 
най-пипкавата, но и най-важна работа – фината адаптация на вече 
готовия превод и записването на японския текст с български букви. 
Измислихме една ли не четвърта японска азбука с нашите помощни 
побългарени йероглифознаци. Слава Богу, японският език фонетично 
е сходен с българския и с това поне нямаше проблем, като изключим 
три букви, които се чудехме как да ги транскрибираме и всеки си 
ги означаваше по свой си начин. И след като този мъчителен етап 
приключи, започна следващата мъка, вече само за нас със Зуека – да 
научим японския текст, който с толкова зор чинно си записахме. Докато 
се стигне дотам да започнем да репетираме на тоя език, детето на 
Фуми Осанаи, което беше на около 8 месеца, когато започнахме работа 
по адаптацията, проходи. По детето разбрахме колко време е минало 
от началото на преводаческата сага на японски език.“ 
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Японският продуцент Хисаши Шимояма и Асаки Шимояма заедно с Девина Василева пред 
„Театър 199“ в София (2008)

Запомнянето на текст на език, който по нищо не прилича на познатите на 
Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека до този момент 7 други чужди езика, 
на които играят спектакъла, се оказва нелека работа. В интервюта от това 
време Зуека твърди, че много бързо е научил текста. Но за Нина нещата не 
стоят така. Според нея, разликата е в подхода при ученето на текст. Тя учела 
до този момент текстовете на другите чужди езици по логика, а Зуека –  
по асоциация и затова японският не го затруднил толкова. Свикнала да знае 
смисъла на думите и конструкцията на изреченията, Нина се видяла в чудо с 
японския език. Защото, както тя твърди, в този език и до днес не разбирала 
логиката на подредбата на думите в изречението. И текстът упорито се 
съпротивлявал да ù влезе в главата. Това доста започнало да я притеснява. 
През юни 2006 година, на фестивала „Варненско лято“, на който Театър „Кредо“ 
участва със спектакъла „Каквото направи дядо, все е хубаво“, Нина остава 
след участието във Варна за няколко дни, но не да си почива, а да учи текст на 
японски. Тя почти не излизала от хотелската стая, а в малкото случаи, когато 
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стигала до морето, седяла на брега, потейки се на слънцето с 14 страници 
японски текст, зубрела словосъчетания от звуци и гледала щастливо 
къпещите се в морето летовници. До първото представление в Япония имало 
само един месец. Тогава Нина решила да зареже логиката и да опита по метода 
на Зуека, да учи текста асоциативно. Това проработило. При такова запомняне 
на текст, артистът знае цялата реплика като поредица от звуци и ако, както 
твърди Нина, забравиш или объркаш нещо по средата, няма как да продължиш 
нататък. Трябва да почнеш отначало и да се надяваш, че ще възпроизведеш 
изречението от край до край без засечка. Затова текстът трябва да се знае 
безпогрешно. Само който е учил така текст на японски език, може да разбере 
за какъв труд и напрежение става дума по време на самото запаметяване, на 
репетициите и на всяко представление. Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека 
репетират като луди ден след ден, до последния момент преди заминаването 
за Япония. Преди Театър „Кредо“ да отлети към Далечния изток, преводачът 
Добринка Данчева събира японистите в България на импровизирана генерална 
репетиция, за да се провери ефекта на спектакъла върху японски говореща 
публика. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на остров Окинава, Япония (2006) 
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За тази репетиция Нина си спомня:
„Всички реагираха добре по време на генералната репетиция, което 

значеше, че разбират какво говорим на този енигматичен за нас език. Това 
беше минимумът, който трябваше да се постигне. Оттук нататък следва 
най-трудното – да заиграеш свободно на този език. Нямах идея нито тогава, 
нито днес, как сме играли на тази репетиция. Някой от японистите след това 
се шегуваха, че ние само се правим, че не знаем японски. Имаше коментари за 
това с каква лекота сме играели на език, от който бъкел не разбираме, все 
едно, че играем на български. Слушах и си виках на акъла: „Отстрани може и 
така да изглежда, ама да знаете както напъване е отвътре, щяха да ни се 
пръснат далаците.“ Но след тая репетиция поне се успокоихме, че се разбира 
какво говорим и че добре можем да заблуждаваме, че ни е леко. И тръгнахме към 
Япония с надеждата да заблудим и японците.“ 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека за първи път в „Шинел“ на японски език на 
фестивала на остров Окинава, Япония (2006) 
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Театър „Кредо“ изумява японската публика с „Шинел“ на японски език. 
Японците не само разбират всичко, което артистите говорят от сцената, но 
и реагират бурно по време на спектакъла. Нина Димитрова споделя, че такава 
реакция те със Зуека не са очаквали. Представата им за сдържаните японци, 
по чиито лица не можеш да прочетеш какво става в душата им, се разбива на 
пух и прах. Японските зрители са приобщени към спектакъла още с първата 
реплика и не спират да се смеят и да реагират до края на представлението, 
а когато настъпва финалният обрат в спектакъла и Акакий Акакиевич умира, 
от залата се чува всеобщ възглас на съчувствие. Освен от спектакъла, 
японците са безкрайно впечатлени и от факта, че двамата артисти могат 
да изиграят цял спектакъл на японски език, без да разбират и дума от него. 
И се отблагодаряват на Театър „Кредо“ с дълги аплодисменти за положеното 
усилие да общува с тях на родния им език. „Обакоото“, както е заглавието на 
спектакъла на японски език, става хит в Япония още с първата си появата на 
фестивала „Киджимуна феста“ на остров Окинава през 2006 година, където се 
състои и премиерата на спектакъла на японски език. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен 
за първи път в Япония на фестивала на остров Окинава (2006) 
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На същият огромен успех на фестивала в Окинава се радва и спектакълът 
„Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен. Японската публика се потапя 
в приказния и вълшебен свят на Театър „Кредо“ и възкликва дружно при всяка 
поредна изненада, която ù се поднася от сцената, а накрая изпраща артистите 
с дълги и бурни аплаузи. 

През 2009 година следва повторно гостуване и повторен триумф на 
Театър „Кредо“ с „Шинел“ по Гогол и „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по 
Андерсен на фестивала „Киджимуна феста“ на остров Окинава. Този фестивал 
се оказва входната врата за Театър „Кредо“ към Япония. Нина Димитрова и до 
днес е благодарна на г-н Хисаши Шимояма за отворената врата към Япония и 
за дългогодишната чудесна съвместна работа. Тя е изключително благодарна 
и на Асаки Шимаяма, дъщерята на японския продуцент, която от първия ден, 
в който Театър „Кредо“ стъпва на остров Окинава, е неотлъчно с Нина и Зуека 
навсякъде, където те играят в Япония и им помага не само като преводач по 
време на гостуванията, но става и един от най-добрите им японски приятели. 
Тя гледа спектаклите на Театър „Кредо“ не само при техните гостувания  в 
Япония, но прелита от Европа до Тайван и от Япония до Милано, за да присъства 
на представленията на Театър „Кредо“ по света. 
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През 2009 година Театър „Кредо“ кани „АКО Окинава“, театърът, който 
организира фестивала на остров Окинава, да гостува в България в юбилейните 
20-ти „Дни на японската култура в България“. Препълненият до последен балкон 
Народен театър „Иван Вазов“ в София гърми от аплодисменти за японския 
театър, който спечелва българската публика с ритмите и жизнерадостното 
и самобитно изкуство на остров Окинава. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на официалното представяне на окинавския 
театър в 20-те „Дни на японската култура в България“ (2009)

През 2007 година Театър „Кредо“ предизвиква фурор с „Шинел“ във втория 
по големина град в Япония – Йокохама, където играе в прословутия културен 
център „Ака регнга соко“. Господин Оохара, директорът на фестивала в 
Йокохама, гледа спектакъла на „Киджимуна феста“ през 2006 година, при 
първото гостуване на „Кредо“ в Япония на остров Окинава и впечатлен от 
него, го кани и на своя фестивал. На представлението присъства целият екип 
на Българското посолство в Япония и лично посланик Благовест Сендов. 
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През 2009 година следва пореден огромен успех с „Шинел“ на международния 
фестивал в гр. Осака. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ по Гогол на фестивала в гр. Осака, Япония 
(2009)

През 2010 успехът на „Шинел“ в Япония продължава, този път на 
международния фестивал в гр. Якумо, Префектура Шимане. И тук спектакълът 
е посрещнат с познатия вече на Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека 
възторг от него, както навсякъде, където е показван до този момент в Япония. 
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека пред Театър „Шиноми“ на международния 
фестивал в гр. Якумо, Япония (2010)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека пред Театър „Шиноми“ в гр. Якумо, Япония (2010)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека пред Театър „Шиноми“ в гр. Якумо, Япония (2010)

„Шинел“ се играе на сцената на Театър „Шиноми“, който е разположен 
сред красива горска местност и зрителите се отвеждат по специален ред, на 
групи, от подножието на хълма до върха му, където се намира театърът. В 
Япония в театрите по традиция не се влиза с обувки. В Театър „Шиноми“ тази 
традиция се спазва и до днес. 
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Нина Димитрова чака своя ред да бъде отведена до Театър „Шиноми“ на хълма (2010)

Поканата за участие на Международния фестивал в префектура Шимане 
отправят към Театър „Кредо“ г-жа Цукуши Сонояма и г-жа Миюки Арита, 
директори на международния фестивал в гр. Якумо. Те също са гледали „Шинел“ 
на големия окинавски фестивал през 2009 година. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека с Цукуши Сонояма, директор на международния 
фестивал в гр. Якумо, префектура Шимане, Япония (2010)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека с Миюки Арита, директор на международния 
фестивал в гр. Якумо, префектура Шимане, Япония (2010)

По традиция, на официалното откриване на фестивала всички 
участници са облечени в националните костюми на страната си. Нина 
Димитрова и Васил Василев-Зуека също са облечени в български национални 
костюми. Нина взема костюма на известната българска народна певица 
Снежка Борисова, дългогодишен солист на Горан Брагович. Зуека подсигурява 
костюм от ансамбъл за народни танци, ръводен от техен приятел. 
Българският флаг се предоставя на фестивала от Българското посолство в 
Япония, а знаменосец е Зуека. 
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на официалното откриване на фестивала в гр. 
Якумо, префектура Шимане, Япония (2010)
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Васил Василев-Зуека с българския флаг на официалното откриване на фестивала в гр. 
Якумо, Япония (2010)
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На фестивала в гр. Якумо всички участници са настанени не в хотел, а по 
домовете на някои от 400-те доброволци, които помагат в организацията 
и провеждането му. Екипът на „Кредо“ е настанен в дома на семейство 
Макото. Любезните японски домакини се грижат за своите български гости 
по време на целия им престой на фестивала  – от приготвянето на храната, 
логистиката до театъра, където се играят представленията до посещения 
на културните забележителности в префектура Шимане. Екипът на Театър 
„Кредо“ за пръв път има възможност да се запознае по-отблизо с ежедневието 
на обикновения японец, което е и идеята на фестивала. 

Нина Димитрова си спомня, че са били много приятно изненадани от 
възможността да живеят при японско семейство, в японска къща и да научат 
повече за истинската Япония, за истинския японец и за истинската японска 
кухня, която не се предлага в суши баровете по света. Гостоприемството на 
японците е удивително. Нина го нарича „обгрижване“. На вратата на дома си 
семейство Макото е поставило специално поздравление за добре дошли към 
българските гости– българският флаг с имената на тримата членове на 
„Кредо“, които ще отседнат в дома им. 

Надписът за „Добре дошли“ в къщата на семейство Макото в гр. Якумо, Япония (2010)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека със семейство Макото, гр. Якумо, Япония (2010) 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека пред дома на семейство Макото, гр. Якумо, Япония 
(2010) 
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Семейство Макото прави специална чайна церемония за българските си 
гости, които от своя страна подаряват на домакините си дискове с българска 
фолклорна музика. Японската чайна церемония завършва със 100 каба гайди и 
българско хоро. 

Българо-японска вечер в дома на гостоприемното семейство Макото. 

Любезните японски домакини предоставят дома си изцяло на разположение 
на българските си гости и се грижат за тяхното приятно пребиваване в Япония. 
За пръв път екипът на Театър „Кредо“ спи в японска къща, по традиционния 
японски начин – на земята. 

Нина и Зуека в стаята им, отделена от съседните стаи с хартиена плъзгаща се врата, 
гр. Якумо, Япония (2010)
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Семейство Макото изпраща Театър „Кредо“ след края на фестивала в гр. Якумо, Япония 
(2010) 

Госпожа Сонояма, директорът на фестивала, кани Нина Димитрова и Васил 
Василев-Зуекаи след представленията в своя дом. 

Нина и Зуека в дома на директора на фестивала в гр. Якумо, префектура Шимане, Япония 
(2010)
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Театър „Кредо“ присъства на специален празник, на който всяка година 
хората от околността се събират пред храма и правят огромна змия от слама, 
която слагат между клоните на столетното дърво, до което е построен 
самият храм, с надежда за здраве, плодородие и благополучие в домовете им.

Зуека наблюдава плетенето на змията на специалния празник в Префектура Шимане, 
Япония (2010)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека научават много нови и интересни 
неща не само за вярванията, обичаите и ритуалите в Япония, но и за 
японските традиционни занаяти, в които им се предоставя възможност сами 
да се включат по време на празника на занаятите, организиран в рамките на 
фестивала. 
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Нина Димитрова плете японски обувки на празника на традиционните занаяти в 
префектура Шимане, Япония (2010)

Фестивалът в гр. Якумо е предвидил в съпътстващата си програма и други 
мероприятия, с които да запознае своите международни гости с историята и 
културата на префектура Шимане. Едно от тях е обиколка с лодка на главния 
град на Префектура Шимане – гр. Мацуе. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на обиколка на гр. Мацуе, префектура Шимане, 
Япония (2010)
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Една от забележителностите на префектура Шимане е специално 
направената градина, признатата за градина №1 в Япония. До градината няма 
достъп, тя се гледа само през стъкло, като произведение на изкуството, 
каквато всъщност е. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в най-известната градина в Япония в Префектура 
Шимане (2010)
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Нина Димитрова в градина №1 в Япония, Префектура Шимане (2010)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в градина №1 в Япония, Префектура Шимане (2010)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в градина №1 в Япония, Префектура Шимане (2010)

Нина Димитрова в градина №1 в Япония, Префектура Шимане (2010)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в градина №1 в Япония, Префектура Шимане (2010)

След успешното представяне на международния театрален фестивал 
в гр. Якумо, Театър „Кредо“ е поканен да гостува повторно на фестивала със 
спектакъла „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен през 2012 година. 
За съжаление, участието не се осъществява, поради това, че тандемът на 
Театър „Кредо“ се разделя и спектакълът слиза от сцена същата година.
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на официалното закриване на международния 
фестивал в Якумо, Префектура Шимане, Япония (2010)
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С японския театър „Ашибуе“, организатор на международния театрален 
фестивал в гр. Якумо, Театър „Кредо“ продължава и до днес културния си обмен. 

През 2019 година Театър „Ашибуе“ гостува в София и Бургас по покана на 
Нина Димитрова в рамките на юбилейните 30-ти “Дни на японската култура 
в България“ със спектакъла „Виолончелистът Гошю“ и на свой ред се радва на 
овациите на българската публика. Театър „Ашибуе“ отново отправя покана 
за гостуване на Театър „Кредо“ на фестивала в Якумо през 2020 година. 
Фестивалът вече има ново име – „Горски фестивал Мацуе“. Поради пандемията 
от Ковид 19, фестивалът е отложен за 2022 година, както и участието на 
Театър „Кредо“ на него. 

През ноември 2022 година предстои да се осъществи толкова пъти 
отлаганото гостуване на спектакъла „Каквото направи дядо, все е хубаво“ 
по Андерсен в префектура Шимане. То предстои да се осъществи вече в новия 
състав на спектакъла, в който той се играе от 2013 година до днес.

„Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен на Театър „Кредо“ 
продължава традицията на „Шинел“ и на свой ред започва да пише успешната 
история на Театър „Кредо“ в Япония“. 

След двукратното гостуване на фестивала в Окинава през 2006 и 2009 
година, през 2010 година сНЕЖНИЯТ спектакъл за любовта гостува с огромен 
успех в гр. Ивакуни – градът, известен с големия фестивал на фойерверките, 
по време на който от залез слънце до зазоряване в нощното небе над Ивакуни 
човек може да се наслади на изумителните форми и цветове на специално 
направените за празника фойерверки. Въпрос на престиж е за всяка голяма японска 
корпорация да направи най-впечатляващото светлинно шоу на фестивала, 
за което се подготвя цяла година преди това. Гостуването на Театър „Кредо“ 
съвпада с фестивала на фойерверките и екипът присъства на това уникално 
пиротехническо зрелище, продължаващо десетки часове, без прекъсване. 

След връщането на спектаклите „Шинел“ и „Каквото направи дядо, все е 
хубаво“ на сцена през 2013 година, Театър „Кредо“ отново тръгва към Япония, 
за да напише следващите страници от успешната си история в тази далечна 
и уникална страна. 
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Новият екип на Театър „Кредо“ на път за Япония (2014)

През 2014 година Театър „Кредо“ прави първото си турне в Япония в новия 
си състав – Димитр Несторов и Нина Димитрова в „Каквото направи дядо, 
все е хубаво“ и Нина Димитрова и Стелиан Радев в „Шинел“. Димитр и Стелиан 
научават японския текст за изумително кратко време – само за 10 дни. 
Техническото лице в екипа е дългогодишният съмишленик на Театър „Кредо“ – 
Светослав Николов, който пътува със спектаклите на театъра по света от 
2007 година. Нина Димитрова е изключително благодарна на Светослав Николов 
за подкрепата, предаността и съвместната работа в продължение на години. 

Нина Димитрова, Стелиан Радев и Димитр Несторов в гр. Токио, Япония (2014)
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През 2014 година новият екип на Театър „Кредо“ осъществява успешно 
турне в различни японски градове. Организатор на турнето е известния 
Театър „Пук“ в Токио. Огромният успех на турнето през 2014 година връща две 
години по-късно Театър „Кредо“ отново в Япония. .

През 2016 година Театър „Пук“ организира второ поредно турне на „Кредо“ 
в Япония със спектаклите „Шинел“ и „Каквото направи дядо, все е хубаво“. 

Екипът на Театър „Кредо“ заедно с екипа на Театър „Пук“ в Токио, Япония (2014)

За Театър „Пук“ и организацията на турнетата Нина Димитрова казва: 
„Организацията беше по японски безупречна. Грандиозна организация, 

която само японец може така перфектно да направи. Пътувахме със самолети, 
с Шинкансен – влака-стрела, с кораби, коли, придвижвайки се от остров на 
остров, от град на град и сменихме всички възможни превозни средства. 
В сложната логистика бяха предвидени и най-малките детайли и нашите 
японски колеги ни подариха спокойно, красиво, забавно и успешно турне. 
Благодаря на целия екип на Театър „Пук“ и лично на продуцента Харухико Ии, 
на Тамико Онаги, Рицуко Ишида, Мачи Сан, Луми Сан и на целия екип технически 
екип на театъра, който работи с нас по време на двете турнета в Япония. 
Благодаря им за двукратната покана да гостуваме в Япония и за двукратната 
ни среща с японската си публика на сцената на Театър „Пук“ в Токио и в други 
японски градове, за перфектно организираните турнета и за удоволствието 
от съвместната ни работа.“ 
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Харухико Ии – продуцент на Театър „Пук“ и на турнетата на Театър „Кредо“ в Япония, 
Сапоро (2016)

Нина Димитрова и Димитр Несторов с Мачи сан, директор на театър „Пук“ и Луми сан, 
остров Ошима, Япония (2016) 
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Тамико Онаги – организатор и преводач по време на турнетата на Театър „Кредо“ в 
Япония, Сапоро (2016) 
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Нина Димитрова и Димитр Несторов с Рицуко Ишида, организатор на турнетата на 
Театър „Кредо“ в Япония, Иида (2016) 

Премиерата в Япония на НОВИЯ „Шинел“, в изпълнение на НОВИЯ тандем 
Нина Димитрова и Стелиан Радев, се състои в гр. Сапоро в Театър „Ямабико-за“ 
през 2014 година. От гр. Сапоро започва японското турне на Театър „Кредо“ 
през 2014 година. 

Премиерата на „Шинел“ в новия състав в Театър „Ямабико-за“ в гр. Сапоро, Япония (2014) 
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Стелиан Радев, Димитр Несторов и Нина Димитрова на сцената на Театър „Ямабико-за“ 
в гр. Сапоро, Япония (2014)

Стелиан Радев и Нина Димитрова след първото представление на „Шинел“ в Театър 
„Ямабико-за“ в гр. Сапоро, Япония (2014)
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Димитр Несторов, Нина Димитрова и Стелиан Радев в Театър „Ямабико-за“ в гр. Сапоро, 
Япония (2014)

Нина Димитрова, Димитр Несторов и Стелиан Радев в Театър „Ямабико-за“ в гр. Сапоро, 
Япония (2014)
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Публиката и в Сапоро дълго аплодира „Шинел“ и остава след спектакъла за 
среща с артистите, които са ù подарили незабравима вечер. 

Среща на Театър „Кредо“ с японската публика след представлението на „Шинел“ в гр. 
Сапоро, Япония (2014)

Театър „Кредо“ благодари на екипа на Театър „Ямабико-за“ за 
гостоприемството и възможността да представи своя спектакъл на тяхна 
сцена в гр. Сопоро. 
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Фото моменти от гостуването на Театър „Кредо“ в гр. Сапоро

Театър „Кредо“ и продуцентът Харухико Ии долитат от Токио в Сапоро, Япония (2014)

Димитр Несторов, Нина Димитрова, Харухико Ии, Тамико Онаги и Стелиян Радев в Театър 
„Ямабико-за“, в гр.Сапоро, Япония (2014)
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Нощна разходка в гр. Сапоро, Япония (2014)

Нощна разходка в гр. Сапоро, Япония (2014)
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Празник след премиерата на „Шинел“ в гр. Сапоро, Япония (2014)

Празник след премиерата на „Шинел“ в гр. Сапоро, Япония (2014)
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На рибния пазар в гр. Сапоро, Япония (2014)

Директорът на Театър „Ямабико-за“, Нина Димитрова и Харухико Ии на рибния пазар в гр. 
Сапоро, Япония (2014)
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След успешния старт на турнето с „Шинел“ в гр. Сапоро, Театър „Кредо“ 
потегля с влака стрела, или както го наричат японците „Шинкансен“, към 
гр. Нагоя, където отново печели овации за каузата на свободата със своя 
знаменит „Шинел“ по Гогол. 

Димитр Несторов и Нина Димитрова – с Шинкансен на път за гр. Нагоя, Япония (2014)

Театър „Кредо“ в стария замък в гр. Нагоя, Япония (2016)
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В гр. Нагоя спектакълът „Шинел“ се играе на сцената на най-високия 
театър, на който Театър „Кредо“ в 30-годишната си история е играл някога. 
Театърът е разположен деветнадесетия етаж на огромна сграда и целият 
град Нагоя се вижда като на длан от гримьорната на артистите. 

Изглед на гр. Нагоя от гримьорната на театъра на 19 етаж, Япония (2014)

Нина Димитрова и Стелиан Радев преди представлението в гр. Нагоя, Япония (2014)
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Театър „Кредо“ с домакините от театъра в гр. Нагоя, Япония и организаторите от 
Театър „Пук“ (2014)

Екипът на Театър „Кредо“ получава подаръци от театъра в гр. Нагоя, Япония (2014)
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Следващата дестинация на японския успех на НОВИЯ „Шинел“ през 2014 
година е гр. Кагава. 

„Шинел“ в гр. Кагава, Япония (2014)

И при двете турнета в Япония през 2014 и 2016 година, „Шинел“ подлудява 
публиката в гр. Токио на сцената на театър „Пук“. Залата не може да побере 
желаещите да видят „клетката, пълна с чудеса“, слухът за която се разнася 
вече от години в Япония. 
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Стелиан Радев и Нина Димитрова в „Асакуса“ – знаково място в Токио, Япония (2014)

„Шинел“ по Гогол в Театър „Пук“ в Токио, Япония (2014)
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Сред публиката на представленията в Токио присъстват колеги театрали, 
както и студенти от театралната академия „Тохо“ в Токио, които стават 
фенове на Театър „Кредо“ и неговите спектакли. 

Театър „Кредо“ със студентите от театрална академия „Тохо“, Токио, Япония (2014)

Нина Димитрова със студентите от театрална академия „Тохо“, Токио, Япония (2014)
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Театър „Кредо със студенти от театрална академия „Тохо“ и екипа на Театър „Пук“, Токио, 

Япония (2014)

След спектаклите Нина Димитрова и нейните колеги от Театър „Кредо“ 
са поканени да гостуват в токийската театрална академия. 

Нина Димитрова и Димитр Несторов в театрална академия „Тохо“ заедно с професор Го 
Миура и неговите студенти“, Токио, Япония (2014)
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Специален гост на Театър „Кредо“ на представленията в гр. Токио е г-жа 
Тойоко, съпруга на продуцента г-н Шимояма, който открива Театър „Кредо“ за 
Япония. 

Нина Димитрова и г-жа Тойоко, Токио, Япония (2014)



50

Фото моменти от гостуванията в Токио, Япония

Нина Димитрова в гр. Токио, Япония (2014)

Екипът на Театър „Кредо“ в традиционен японски суши бар в гр. Токио, Япония (2014)
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Нина Димитрова в гр. Токио, Япония (2014)

Нина Димитрова в гр. Токио, Япония (2014)
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НОВИЯТ тандем в спектакъла „Каквото направи дядо, все е хубаво“ също 
жъне огромни успехи в Япония по време на двете турнета на Театър „Кредо“ 
през 2014 и 2016 година. 

До 2013 година Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека играят „Каквото 
направи дядо, все е хубаво“ в Япония на английски език, с отделни реплики 
на японски. Специално за турнето в Япония през 2014 година се подготвя 
японската версия на спектакъла. И от 2014 година, когато в „Каквото направи 
дядо, все е хубаво“ влиза актьорът Димитр Несторов, спектакълът започва 
да се играе изцяло на японски език. За подготовката на спектакъла на японски 
Нина си спомня:

„Благодаря на Димитр Несторов за желанието му да направим японската 
версия на „Каквото направи дядо, все е хубаво“. Защото, ако зависеше от 
мен, хич нямаше да започна това поредно мъчително начинание след опита, 
който имах с подготовката на „Шинел“ на японски език. Пък и това щеше да 
бъде 11-та версия на спектакъл на чужд език. Бях уморена от толкова много 
напрежение, което съпътстваше подготовката и играта на толкова чужди 
езици в продължение на толкова години, особено когато в рамките на една 
седмица трябва да смениш един език с друг. Докато свикнеш да мислиш на 
първия език, трябва да превключиш на втория и докато играеш на втория, 
от време на време ти изплуват думи и фрази от предишния език, на който 
току-що си играл някъде другаде по света. Самото представление на чужд 
език е неистово напрежение да не сбъркаш или забравиш нещо, особено на 
език, който не разбираш, каквито бяха повечето от езиците, на които сме 
играли. Освен това аз вече бях играла многократно спектакъла в Япония и 
знаех, че публиката го възприема пълноценно и на английски. Не виждах смисъл 
да правим версия на японски език, след като той успешно се играеше в тази 
страна и на английски. Опитах се да убедя Димитр Несторов, че не е нужно да 
се полага такъв огромен труд и да се прави версия на „Каквото направи дядо, 
все е хубаво“ на японски. Видях, че Митко помръкна. Той много искаше да играе 
на японски. Неговият колега Стелиан Радев щеше да играе „Шинел“ на японски, 
а той – не. И тогава си казах, че трябва да е справедливо и за двамата и че 
трябва да се напъна, за да изпита и Митко удоволствието да играе на японски 
език. Поверихме превода на Фуми Осанаи и Антон Андреев, който също е един 
от най-добрите преводачи на японски език в България. Благодарна съм и на 
двамата преводачи за великолепния превод на „Каквото направи дядо, все е 
хубаво“ на японски език и за старанието им да ни направят блестящи на този 
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език. Дали защото вече веднъж бях преминала през ада на японския превод с 
„Шинел“ или просто бях му свикнала вече на тоя език и бях играла на него, не 
знам, но този път адаптацията на текста вървеше доста по-бързо. Езикът 
вече не ми се струваше толкова страшен. Радвам се, че Димитр Несторов 
настоя и направихме „Каквото направи дядо, все е хубаво“ на японски език.“

Нина Димитрова и Димитр Несторов в театъра на град Кобе, Япония (2016)

За възприятието на публиката на спектакъла „Каквото направи дядо, все 
е хубаво“ на японски език Нина Димитрова казва:

„Ако докато играехме този спектакъл със Зуека в Япония на английски 
език, публиката бурно и възторжено го аплодираше, то когато започнахме 
да го играем с Димитр Несторов на японски, тя направо пощуря. Японската 
публика по принцип е страхотно отзивчива, добронамерена и готова за игра. 
Когато играя на японци, имам чувството, че играя на деца. Толкова са открити 
и неопорочени в зрителското си възприятие, толкова спонтанни и честни са в 
реакциите си, че те понасят на някакви невидими криле и от тяхното участие 
в представлението с техните спонтанни реакции, самите спектакли стават 
още по-истински и вълнуващи, дори и за нас самите, които играем в тях.“
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Премиерата на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ на японски език е през 
октомври 2014 година в гр. Фукушима.

Три години преди премиерата във Фукушима, през април 2011 година, 
Театър „Кредо“ организира благотворително представление на „Каквото 
направи дядо, все е хубаво“ в подкрепа на пострадалите от земетресението 
във Фукушима, а след това решава да играе всичките си представления 
на този спектакъл и на „Шинел“ благотворително до края на сезона, за да 
помогне, макар и с нещо малко, на бедстващите хора в страната, която, както 
казва Нина, „чувства като родина на душата си“. Има нещо символично в това 
съвпадение премиерата на спектакъла „Каквото направи дядо, все е хубаво“ 
на японски език да бъде в гр. Фукушима и Театър „Кредо“ да срещне като своя 
публика хората, на които три години по-рано се е опитвал да помогне чрез 
своите спектакли. 
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Преди и след премиерата на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ на японски език в 
гр. Фукушима, Япония (2014)
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За премиерата във Фукушима Нина Димитрова разказва: 
„Пътувахме към Фукушима и не знаехме какво да очакваме да видим. 

Земетресението през 2011 година беше толкова разрушително и нанесе такива 
поражения, че аз очаквах да видя град едва ли не в руини. Толкова страшни кадри 
видях от Фукушима по телевизията след ужасяващото бедствие, че си казах: 
„С тоя град е свършено!“. Все пак, знаех, че се намирам в Япония, страната на 
неограничените човешки възможности и на изненадите. И изненадата не 
закъсня. От мрачните картини на разрушението, показвани по телевизията 
преди 3 години, нямаше и следа, все едно никога нищо страшно не се е случвало 
в този град. Прекрасен, чист, подреден и спокоен японски град с усмихнати, 
сърдечни хора, прекрасен театър, прекрасна публика. И премиерата на японски 
език нямаше как да не бъде прекрасна.“ 

Театър „Кредо“ заедно с кмета на Фукушима и българския посланик в Япония след 
премиерата на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ на японски език в гр. Фукушима, 
Япония (2014)
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На премиерата на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ присъстват 
кметът на гр. Фукушима, българският посланик в Япония г-н Георги Василев 
и с г-жа Антоанета Григорова, която отлично познава Театър „Кредо“ след 
многобройните му гостуванията“ в Япония, по време на които тя и нейните 
колеги от Българското посолство в Токио са оказвали на театъра своето 
гостоприемството и подкрепа. Нина Димитрова и днес казва, че е безкрайно 
благодарна за вниманието, подкрепата и гостоприемството на всички хора 
в Българското посолство в Токио и изброява дълъг списък от имена, между 
които посланик Благовест Сендов, културните аташета Даниела Николова и 
Ирена Стоянова, Юлияна Антонова и много други.

Нина Димитрова и Димитр Несторов в гр. Фукушима, Япония (2014)

През 2016 година, по време на второто турне на Театър “Кредо“ в 
Япония, Нина Димитрова и Димитр Несторов предизвикват пореден взрив от 
аплодисменти на публиката с „Каквото направи дядо, все е хубаво“, този път 
в гр. Иида. 
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Нина Димитрова и Димитр Несторов в „Каквото направи дядо, все е хубаво“ в гр. Иида, 
Япония (2016)

Японска художничка, след като гледа „Каквото направи дядо, все е хубаво“ 
в гр. Иида, прави специален подарък на артистите в знак на благодарност за 
преживяното от спектакъла. На рисунката е написано „Субараший“, което в 
превод означава „Прекрасно“.
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Нина Димитрова и Димитр Несторов със специалния подарък от художничката от гр. 
Иида, Япония (2016)

Нина Димитрова и Димитр Несторов пред театъра в гр. Иида, Япония (2016)
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Театър „Кредо“ с екипа на Театър „Пук“ и директора на театъра в гр. Иида, Япония (2016)

Нина Димитрова и Димитр Несторов след представлението в гр. Иида, Япония (2016)
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Театър „Кредо“ в музея на традиционните кукли в гр. Иида. Япония, (2016)

През 2016 година Театър „Кредо“ гостува с „Каквото направи дядо, все е 
хубаво“ в Театър „Ямабико-за“ в гр. Сапоро и затвърждава успеха на „Шинел“ 
при първото си гостуване там през 2014 година. 

Среща с японската публика след спектакъла в гр. Сапоро, Япония (2016)
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Публиката и тук остава след представлението, за да разбере повече 
за спектакъла, на който в продължение на един час се е удивлявала и бурно е 
аплодирала. 

Публиката в гр. Сапоро разглежда декора от вата на „Каквото направи дядо, все е хубаво“, 
Япония (2016)

Прощална вечер в гр. Сапоро преди заминаването на Театър „Кредо“ към следващия град 
от програмата на турнето. Сапоро, Япония (2016)
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През 2016 година успехът на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ 
продължава и в гр. Кобе. 

Нина Димитрова и Димитр Несторов в театъра на гр. Кобе, Япония (2016)

Когато Театър „Кредо“ пристига в известния морски порт на Япония, 
през града се очаква да премине тайфун. Продуцентът Харухико Ии следи 
движението на тайфуна и се притеснява дали ще се състои представлението, 
защото в случай на тайфун, ще бъде обявявено бедствено положение. За 
щастие тайфунът се отклонява от Кобе. Но на сцената на градския театър 
в Кобе минава друг тайфун – снежният тайфун „Каквото направи дядо, 
все е хубаво“ на Театър „Кредо“ и оставя след себе си развълнувана и дълго 
аплодираща спектакъла публика.
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Нина Димитрова и Димитр Несторов в „Каквото направи дядо, все е хубаво, Кобе, Япония 
(2016)
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На път за Кобе организаторите от Театър „Пук“ подаряват на екипа 
на Театър „Кредо“ разходка в един от най-удивителните японски градове – 
Киото, градът на 700-те храма. 

Нина Димитрова в гр. Киото, Япония (2016)

Рицуко Ишида, Нина Димитрова, Харухико Ии и Димитр Несторов в „Тайната градина“ в 
един от храмовете в гр. Киото, Япония (2016)
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Нина Димитрова пред „Златния павилион“ в гр. Киото, Япония (2016)

През 2014 и 2016 година „Каквото направи дядо, все е хубаво“ гостува в 
Токио в Театър „Пук“. Пълни зали и пореден огромен успех на спектакъла. 

Театър „Кредо“ с екипа на Театър „Пук“ в Токио, Япония (2014)
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През 2014 година, при първото гостуване на Театър „Кредо“ в Токио, 
Нина Димитрова и Димитр Несторов празнуват 150-то представление на 
спектакъла „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен в Токио, в Театър 
„Пук“, който им подарява бяла като сНЕЖНИЯ им спектакъл торта. 

Нина Димитрова и Димитр Несторов с тортата за 150-то представление на „Каквото 
направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен. Токио, Япония (2014)
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Сред публиката на представленията на „Каквото направи дядо, все е 
хубаво“ в Токио присъстват театрали и приятели на Театър „Кредо“. Специален 
гост на 150-то представление на спектакъла е г-н Оохара, директорът на 
фестивала в Йокохама, на който през 2007 година Театър „Кредо“ гостува с 
„Шинел“. Друг специален гост на Нина Димитрова е Асаки Шимояма, която 
дълги години работи с Театър „Кредо“ при гостуванията му в Япония. 

Асаки Шимояма и Нина Димитрова в Театър „Пук“, Токио, Япония (2014)
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На представленията на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ в японската 
столица през 2014 година присъстват студентите от Театралната академия 
„Тохо“ в Токио. 

Нина Димитрова и Димитр Несторов със студентите от театрална академия „Тохо“, 
Токио, Япония (2016)

През 2016 година, при повторното гостуване на Театър „Кредо“ в Токио, 
театралната академия „Тохо“ кани Нина Димитрова да направи майсторски 
клас по клоунада със студентите. 

Професор Го Миура и ректорът на театрална академия „Тохо“ с Нина Димитрова и Димитр 
Несторов в Токио, Япония (2016)
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Майсторски клас на Нина Димитрова в театрална академия „Тохо“ в Токио, Япония (2016)

Турнето на Театър „Кредо“ в Япония през 2016 година завършва с 
представление на спектакъла „Каквото направи дядо, все е хубаво“ на остров 
Ошима. 

 
Нина Димитрова и Димитр Несторов в „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен 
на остров Ошима, Япония (2016)



71

Театър „Кредо“ се отправя с кораб към своя пореден успех в Япония. 

Нина Димитрова слиза от кораба на остров Ошима, Япония (2016)

Театър „Кредо“ и екипа на Театър „Пук“ на остров Ошима, Япония (2016)
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На остров Ошима екипът на Театър „Кредо“ е настанен в специален хотел 
с прословутия японски „онсен“ – специален открит минерален басейн след 
природата, в който влизането става по определени традиционни правила, 
в които артистите биват посветени. На територията на хотела всички 
присъстващи са облечени с японски летни кимона.

Нина Димитрова и Димитр Несторов в традиционно японско облекло на остров Ошима, 
Япония (2016)
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Нина Димитрова в опит да прави чайна церемония, остров Ошима, Япония (2016)

С бурни аплаузи за „Каквото направи дядо, все е хубаво“ на остров Ошима 
завършва турнето на Театър „Кредо“ през 2016 година и със специално 
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организиран за българските гости концерт на традиционни японски барабани 
тайко. 

 
Нина и Димитр с тайко ансамбъла на остров Ошима, Япония (2016)

Нина Димитрова и Димитр Несторов са поканени на сцената да свирят 
заедно с музикантите на тайко барабани. 

Нина Димитрова и Димитр Несторов свирят на тайко на остров Ошима, Япония (2016)
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Турнето на Театър „Кредо“ в Япония през 2014 година завършва на 
международния фестивал в гр. Якумо, префектура Шимане, където четири 
години преди това „Шинел“ на Нина и Зуека е пожънал огромен успех. Успехът е 
повторен с НОВИЯТ „Шинел“ и НОВИЯТ „Каквото направи дядо, все е хубаво“ и 
публиката отново е във възторг от спектаклите. 

Тримата актьори от Театър „Кредо“ на фестивала в Якумо, префектура Шимане, Япония 
(2014)
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Българското знаме отново се развява на този фестивал, този път 
от Стелиан Радев. Нина Димитрова и Димитр Несторов са помолени от 
фестивала да облекат костюмите от снежния си спектакъл. 

Театър „Кредо“ на официалното откриване на фестивала в Якумо, префектура Шимане, 
Япония (2014)

Нина Димитрова в публиката, Стелиан Радев и Димитр Несторов на сцената с 
българското знаме и името на България, на официалната церемония на откриването на 
фестивала в гр. Якумо, Япония (2014)
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Димитр Несторов и Стелиан Радев на официалното откриване на фестивала в гр. Якумо, 
Япония (2014)
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Димитр Несторов, Стелиан Радев и Нина Димитрова преди официалното откриване на 
фестивала в гр. Якумо, Япония (2014)

 
Нина Димитрова, Димитр Несторов и Стелиан Радев в залата на официалното откриване 
на фестивала в гр. Якумо, Япония (2014)
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Нина Димитрова отново се връща на фестивала, на който заедно с Васил 
Василев-Зуека са записали поредната успешна страница в историята на 
„Шинел“ и Театър „Кредо“ в Япония през 2010 година.

Нина Димитрова през Театър „Шиноми“, гр. Якумо, Япония (2014)
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Нина Димитрова с директорите на фестивала в Якумо – Цукуши Сонояма и Миюки Арита, 
Якумо, Япония (2014) 
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Новият тандем в „Шинел“ записва следващите успешни редове в 
историята на спектакъла и Театър „Кредо“ на фестивала в гр. Якумо, 
Префектура Шимане. 

Нина Димитрова и Стелиан Радев на фестивала в гр. Якумо, , префектура Шимане , Япония 
(2014)

„Шинел“ на международния фестивал в гр. Якумо, префектура Шимане, Япония (2014) 
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Нина Димитрова и Стелиан Радев се качват към хълма, на който е разположен Театър 
„Шиноми“ , за да изиграят „Шинел“ на международния фестивал в гр. Якумо, префектура 
Шимане, Япония (2014) 
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Нина и Стелиан на международния фестивал в гр. Якумо, префектура Шимане, Япония 
(2014) 

И НОВИЯТ тандем на „Каквото направи дядо, все е хубаво“ записва новите 
редове в историята на спектакъла и на Театър „Кредо“ в Япония с успешното 
си участие на международния фестивал в Якумо през 2014 година. 

Нина Димитрова и Димитр Несторов в „Каквото направи дядо, все е хубаво“ на фестивала 
в гр. Якумо, Япония (2014) 
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Нина Димитрова и Димитр Несторов на международния фестивал в гр. Якумо, префектура 
Шимане, Япония (2014)

Нина Димитрова и Димитр Несторов в най-красивата градина в Япония в префектура 
Шимане (2014) 
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Нина Димитрова в градина №1 в Япония в префектура Шимане Япония (2014) 

Екипът на Театър „Кредо“ отново се радва на гостоприемството на 
семейство Макото в Якумо.

Екипът на „Кредо“ и семейство Макото, гр. Якумо, Япония (2014)



86

Нина Димитрова и г-н Макото на закуска в дома му, гр. Якумо, Япония (2014)
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На закуска към Нина Димитрова и г-н Макото се присъединява и Стелиан Радев, гр. Якумо, 
Япония (2014)

Турнето през 2016 година е 10-то поред гостуване на Театър „Кредо“ в 
Япония.

Театър „Пук“ изпраща Театър „Кредо“ за България, Токио, Япония (2016) 
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Театър „Кредо“ отлита за  България след поредното си успешно гостуване в Япония (2016) 

Има нещо символично в това, че преди да отбележи своя 30-ти юбилей в 
България, Театър „Кредо“ най-напред го празнува в Япония. Точно на рождената 
му дата, на 6 ноември 2022 година, международният фестивал „Горски 
фестивал Мацуе“ в префектура Шимане организира специално честване на 
юбилея на българския театър, гостувал четири пъти на фестивала – два 
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пъти с „Шинел“ през 2010 и 2014 година и два пъти с „Каквото направи дядо, все 
е хубаво“ през 2014 и 2022 година. 

Тази страница от историята на Театър „Кредо“ в Япония остава отворена, 
за да се допишат в нея бъдещите успехи на театъра в страната, в която 
умеят кратко да казват всичко, което може да се каже за Театър „Кредо“ и 
неговите спектакли: СУБАРАШИ!, тоест, „ПРЕКРАСНО!“.

„SUBARASHII !“ „ПРЕКРАСНО!“


