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THOUSANDS OF YESTERDAY
BUT ONLY ONE TOMORROW
 The Balkan is very often equalized with a mosaic of nationalities, histories, languages, reli-
gions and heterogenic traditions. But the term mosaic presents the terms of shape, view, ho 
mogeneous subject and also the term of a play. What does the word Balcan represent in this 
summer 2003, after so many dangers recently spent? Does it still have a sense? And the most 
important: Does it have a future? What and which would be its definite shape or content? We 
do not intend to subscribe some artificial complex to this shape and figure. On the contrary it 
shold be a synonym of unity and closeness, althouth a perfect communion is impossible. But it 
is not a condition to give the culture one possible progress, dimension, horizont and direction. 
  Geographical and historical borders delimit, separate and contrast. The cult culture 
is one unique meeting, exchange, sharing and connecting the similarities but there 
is also one characteristic very common for the culture - connecting the differences. 
  A this poit, the intention of Macedonia to organize The Festival Of Actor Of Europe, at the 
lake of Prespa that is on the borders of three countries, three histories, three coultures: 

Macedonian, Albanian and Greek-at one most sensitive spot, which is much than an innovation of a spot in the Balkan’s 
mosaic. Beside the participans of these three countries, the participation of Bosnia and Hercegovina, Bulgaria, Serbia, 
MonteNegro, Romania, France and Belgium, too, will present a real exhibit of Great Europe. These countries do not 
come on the shore of the lake of Prespa to connect or to mix with each other, but to be heared with their own voice. 
This voice will be brought to talk or to sing together with other voices. I repeat: neither whole nor unison except in the 
choruses but a concert and assembly of different, authentic and for most of them original voices. At the shore of the 
lake of Prespa, the mosaic which is being moved this year can have the following motto: 
THOUSANDS OF YESTERDAY BUT ONLY ONE TOMORROW.

                                                                                                         Text by Jacques Lacarriere (1925-2005),spiritual founder of Actor of Europe, 
                                                               published in daily newspaper Figaro, Paris, in August 2003, for the First edition of the Festival



ИЛЈАДНИЦИ ВЧЕРА,
НО САМО ЕДНО УТРЕ
  Честопати го поистоветуваат Балканот со мозаик на народи, јазици, религии, хетерогени традиции. Но поимот 
мозаик, ги претставува и поимите фигура, пејсаж, хомоген предмет, но исто така и поимот претстава. По толку 
многу премрежја поминати неодамна, што претставува зборот Балкан во ова лето 2003-та? Дали сеуште има 
некоја смисла? И што е посебно важно: Дали има иднина? Која и каква би била неговата дефинитивна форма 
или содржина? Притоа немаме намера на оваа форма или фигура да и препишиме некаква вештачка целина, 
напротив, таа треба да биде синоним на единство, на зближување, со оглед дека не може да се постигне 
совршено заедништво. Но, културата е во состојба да и даде еден можен напредок, димензија, хоризонт и пра-
вец. Географските и историските граници, разграничуваат и одвојуваат, да не речеме, спротивставуваат. 
Култикултурата пак, - а ова е единствена средба, размена, споделба, спојување, на сличностите но исто така, - а 
тоа е една карактеристика апсолутно својствена за културата – спојување на разликите.
На овој план, иницијативата на Македонија да го организира Фестивалот АКТЕРОТ НА ЕВРОПА на Преспанското 
Езеро – кое се наоѓа на границата на три земји, три истории: македонската, албанската и грчката – на една 
најчувствителна точка, со оглед дека е и најноваторската точка на балканскиот мозаик. Покрај учесниците на 
овие три земји, учеството на Босна и Херцеговина, на Бугарија, на Србија, на Црна Гора, на Романија, но исто така 
на Франција и на Белгија, ќе претставува вистинско манифестирање на голема Европа. Овие земји не доаѓаат 
на брегот на Преспанското Езеро за да се спојат или да се измешаат едни со други, туку напротив, за на секоја 
од нив да и се чуе сопствениот глас. Глас кој ќе биде доведен да зборува - или да пее – заедно со други гласови. 
Повторувам: ниту целина, ниту едногласие освен во хоровите! Туку концерт и собир на различни, изворни и за 
многу од нив оригинални гласови. На брегот на Преспанското Езеро, мозаикот кој се раздвижува оваа година, 
би можел да го има следното мото:
ИЛЈАДНИЦИ ВЧЕРА, НО САМО ЕДНО УТРЕ!

Текст на Жак Лакариер (1925-2005), духовен основач на фестивалот Актерот на Европа,
објавен во дневниот весник Фигаро, Париз, во август 2003 година, по повод првото издание на фестивалот



The first Actor of Europe Festival was instigated in 2003 
by several Balkan and European theatre enthusiasts, in 
the spirit of Jean Monnet’s notion “To create Europe is to 
create peace”. When the European Parliament declared 
the mythical Prespa Lake a European Transnational Park 
shared by Greece, Albania and Macedonia, it became a 
new theatre horizon of Europeanization of the Balkans. 
Spiritual ceremony with pearls of Greek, Macedonian 
and Albanian intellectual and literary tradition is symbol-
ic vertical similar to the Archimedes’s “point of support”. 
Prespa has become a Point of Support aiming to turn the 
Balkan tragedies from the past and present into theatrical 
aesthetics which can serve as an example of the idea that 
both the theatre and beauty will save the world. The first 

visionary of this act was the French writer with intercontinental biography Jacques Lacarriere. His mythical text Thou-
sands of Yesterdays, and Only One Tomorrow has made him the eternal Guardian Angel of the spirit of Actor of Europe.
This historical text published in Le Figaro, the Paris journal, has opened the gates of Prespa, widely known for its under-
water ancient palaces, for its Roman mosaics, for one of the most mysterious medieval manuscripts The Secret Book 
of the Bogomils, for the Tsar Samoil, Vladimir and Kosara, for the Fresco of an Angel in Kurbinovo village, as well as 
the innumerable nocturnal butterflies and endemic plants of Galicica as true bio, eco and theatre Spiritus Movens of 
the hundreds of actors coming from Europe, the Mediterranean and from around the world with an aim to defend the 
eternity of the theatre as a mirror of life.

Jordan Plevnes
The Actor of Europe Festival Board President



Фестивалот “Актерот на Европа” беше покренат во 2003 година, од страна на неколку балкански и европски 
театарски сонувачи, во духот на мислата на Жан Моне “Да се гради Европа значи да се гради мир”. По 
прогласувањето од страна на Европскиот Парламент на митското Преспанско езеро за меѓуграничен европски 
парк помеѓу Грција, Албанија и Македонија, Преспа стана нов театарски хоризонт на европеизацијата на 
Балканот. Духовната церемонија со бисерите на грчката, македонската и албанската духовна и книжевна 
традиција се симболичката вертикала која е слична на потпорната точка на Архимед. Преспа стана потпорна 
точка за претворање на балканските трагедии во минатото и сегашноста во театарска естетика која може да 
биде носител на идејата дека театарот и убавината ќе го спасат светот.
Првиот визионер на тој чин со својата интерконтинентална биографија, францускиот писател Жак Лакариер, со 
својот митски текст “Илјадници вчера, а само едно утре”, стана вечниот Ангел Заштитник на духот на Актерот на 
Европа и со неговиот историски текст објавен во париски Фигаро ги отвори портите на Преспа, позната по своите 
подводни антички палати, по своите римски мозаици, по еден од најмистериозните средновековни ракописи 
Тајната книга на Богомилите, по Царот Самоил, Владимир и Косара, по фреските од Ангелот на Курбиново и по 
безбројните ноќни пеперутки и ендемски растенија на Галичица, како вистински био, еко и театарски spiritus 
movens на плејадата актери кои доаѓаат од Европа, Медитеранот и целиот свет, за да ја бранат вечноста на теа-
тарот како огледало на животот.

Јордан Плевнеш
Претседател на Советот на фестивалот

Актерот на Европа



Milan Kňažko (1945) began performing as early as secondary school, prior to his 
acceptance into the acting program at the Academy of Performing Arts. After four 
years of study, he earned a scholarship to study at the University of Nancy’s inter-
national theatre academy in France.  When he returned to Slovakia, he worked 
with Bratislava’s Divadlo na Korze and Nová scéna theatre troupes, and from 1985 
at the Slovak National Theatre, where he acted until 1990. Apart from his theatre 
work, he also appeared often onscreen, starting in 1965 with Dimitrij Plichta’s Šerif 
za mrežami (The Sheriff behind Bars), a dramatic story set in a youth correctional 
facility. He gave striking performances in films such as Nevesta hôľ (The Bride of 
the Mountains, d. M. Ťapák, 1971), Zánik samoty Berhof (End of the Lonely Farm 

Berghof, d. J. Svoboda, 1983), Dobří holubi se vracejí (Good Pigeons Return, d. D. Klein, 1988) and Papilio (d. J. Svoboda, 
1986), and Jan Hus (d. J. Svoboda, 2015).

 In addition to acting, he has also pursued politics since 1989. He was the only person in the pre-revolution Czecho-
slovak Socialist Republic to return his title of artist emeritus, due to his disagreement with the politics of the regime, 
and in November 1989 he officially entered politics, co-founding the organization “Verejnosť proti násiliu” (The Public 
Against Violence). Czech president Václav Havel, selected him as an advisor. Later he became the Minister of Foreign 
Affairs of the Slovak Republic and subsequently the Minister of Culture.

 At the end of the 1990s he returned to acting, starting onstage. In a production of Yasmina Reza’s “Art”, he performed 
alongside Milan Lasica and Marián Labuda at Prague’s Ungelt theatre, taking the role of the Spanish painter Pablo 
Picasso under the directorial guidance of Jiří Svoboda, with whom he had made his best films. He also became the 
general director of JOJ Television. 

MILAN KŇAŽKO - ACTOR OF EUROPE 2021



МИЛАН КНАШКО - АКТЕР НА ЕВРОПА 2020
Милан Кнашко (1945) започнал да настапува на сцена уште во средно училиште, за да подоцна се запише на 
актерска игра на Академијата за изведувачки уметности. По завршувањето на четиригодишните студии, се 
стекнува со стипендија за студирање на Меѓународната театарска академија на Универзитетот во Нанси во 
Франција. По враќањето во Словачка, работи со театарските трупи на Братислава „Дивадло на Корзе“ и „Нова 
сцена“, а од 1985 година во Словачкиот народен театар, каде настапува како актер до 1990 година. Освен 
театарската работа, тој често се појавуваше и на големиот екранот, почнувајќи од 1965 година со „Шерифот 
зад решетките“ на Димитриј Плихта, драма сместена во поправен дом за млади. Има впечатливи настапи во 
филмови како Невестата од планините, (1971), Крајот на осамената фарма Бергхоф, (1983), Добрите гулаби се 
враќаат (1988), Папилио (1986) и Јан Хус (2015).
 
Покрај со актерство, Милан Кнашко се занимаваше и со политика, почнувајќи од 1989 година. Тој беше 
единствената личност во предреволуционерната Чехословачка социјалистичка република што ја врати титулата 
Почесен Уметник, поради несогласувањето со политиката на режимот, а во ноември 1989 година, официјално 
влезе во политиката, ко-основајќи ја организацијата „Verejnosť proti násiliu“ (Јавноста против насилството). Беше 
советник на Вацлав Хавел, првиот претседател на Чешката Република. Подоцна стана министер за надворешни 
работи на Република Словачка, а подоцна и Министер за култура.
 
На крајот на 90-тите години на минатиот век се врати во актерството на сцената. Настапува во претставата 
„Уметност“ на Јасмина Реза, заедно со Милан Ласица и Маријан Лабуда, во театарот „Унгелт“ од Прага, играјќи ја 
улогата на шпанскиот сликар Пабло Пикасо, под режисерско водство на Јиржи Свобода, со кого ги има снимено 
своите најдобри филмови. Покрај тоа, тој беше избран и за генерален директор на телевизијата JОЈ.



ACTOR OF EUROPE - LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS

2003 - LJUBA TADIĆ,
SERBIA

2005 - MARIUS 
KURKINSKI, BULGARIA

2004 - ZIJAH 
SOKOLOVIĆ, BIH

2006 - DAN PURIC, 
ROMANIA

2007 - MONICA 
SANTORO, ITALIA

2010 - DIMITRI 
ORGOTSKA, ALBANIA

2009 - MIREMONT 
ROGER, FRANCE

2008- JOANA 
POPOVSKA, MACEDONIA



 ,,АКТЕР НА ЕВРОПА’’ - НАГРАДИ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

2011 - RICHARD 
MARTIN, FRANCE

2012 - BRUCE MYERS,
ENGLAND

2013 - ANNA 
PETTERSSON, SWEDEN

2014 - RADE 
ŠERBEDZIJA, CROATIA

2015 - MILENA 
ZUPANČIČ, SLOVENIA

2016 - ION CARAMITRU, 
ROMANIA

2017 - MARCEL 
BOZONNET, FRANCE

2018 - SELMA 
ALISPAHIĆ, BIH

2019 - MARIA DO CEU 
GUERRA, PORTUGAL

2020 - ARTA DOBROSHI, 
KOSOVO



   Dear guests,

I’m proud, today, and in the next five days, can survive, our beautiful Prespa will the center 
of the theater and drama in our country, and beyond. I’m proud of how this piece of land 
will gather the actors to speak on the universal language of the theater, which anyone can 
understand.
Through the prism of monodrama, comedy, tragedy, it can be said that none of us will leave 
indifferent to the performance. 
Dear all,
19 years ago, the European Parliament declared Prespa Lake a cross-border European Park, 
between Republic of North Macedonia, Greece and Albania. 19 years later, we have a repu-
table festival, with pulsating vision of cultural bonding of the peoples and coun¬tries, from 
both the Balkans and Europe. 

Dear guests,
since the independence of our state, we are all striving for European integration. Let this festival be just a small proof that we 
could settle beautifully in the European Community. This year, the festival is held online, in conditions of Covid 19, which dictates 
wearing a mask and keeping distance. Prespa will live these days the rhythm of culture, theater. Although our country is small by 
territory, and Prespa region is just a part of it, we can proof that we have refined taste with the choice of guests, award winners 
and theatrical set. 
Dear guests,
Let’s hope that from the next edition of the festival you will be able to take a walk through the streets of Resen, and see the au-
thenticity of the old town architecture, see “Saraj”, the palace that Niyazi Beg build inspired by the Court of Versailles, and you will 
see that Resen and Prespa from a long time ago, aspired to the European cultural values. I was born here, I grew up here, and I 
can proudly say that Resen and Prespa are a symbol of nurturing interethnic and interpersonal cultural values, and a manifestation 
such as The Actor of Europe unites the Balkans and Europe in the spirit of theater. 
Dear guests, dear fellow citizens, I invite you all together to see and to enjoy in the theatrical performances presented at this year’s 
19th edition of “The Actor of Europe”.

Thank you! Dr. Zivko Gosharovski,
Mayor of the City of Resen



   Почитувани гости,
горд сум што од денес па во наредните пет дена, нашата преубава Преспа ќе биде епицентарот на драмските збиднувања 
во нашата држава, но и пошироко. Горд сум што ова парче земја ќе ги обедини актерите да го зборуваат универзалниот 
јазик на театарот кој сите го разбираат и го почитуваат.
Низ призмата на монодрамата, комедијата, трагедијата, никој од нас нема да остане рамнодушен на нивната игра и 
изведба. 
Почитувани, 
се започна скромно, кога пред 18 години, Европскиот Парламент, го прогласи Преспанското Езеро за меѓуграничен европски 
парк помеѓу Република Северна Македонија, Грција и Албанија. 19 години подоцна, имаме реномиран фестивал преку кој 
пулсира визијата за културно поврзување на народите и државите како од Балканот така и од Европа. 
Почитувани гости, 
од осамостојувањето на нашата држава, сите ние се стремиме кон Европа и европските интеграции. А овој фестивал 
нека биде само еден мал доказ дека одлично би се вклопиле и би функционирале во европското друштво. Оваа година 
фестивалот се одржува онлајн, во услови на Ковид 19, кој диктира носење маска и одржување на дистанца. Токму Преспа 
овие денови ќе живее во ритамот на културата, театарската игра. Иако нашата држава е мала по територија, а Преспа е дел 
од неа, имаме префинет вкус за култура, а тоа го докажуваме и годинава со изборот на гостите, победниците и театарските 
претстави. 
Почитувани гости, 
Да се надеваме дека од наредното издание на фестивалот ќе можете да низ ресенските улици, да ги разгледате ја 
автентичната староградска архитектура, да го погледнете го сарајот кој го изградил Нијази Бег, по примерот на дворецот во 
Версај и ќе ви стане јасно дека Ресен и Преспа уште од дамна се стремеле да ги постигнат европските културни вредности. 
Тука се родив, тука растев и со гордост можам да кажам дека Ресен и Преспа се симбол на негување на меѓуетничките и 
меѓучовечките односи и вредности, така како што манифестацијата Актерот на Европа го обединува Балканот и Европа во 
името на театарот.
Почитувани гости, драги сограѓани Ве поканувам заеднички да ги проследиме, а воедно и да уживаме во театарските 
претстави од овогодинешното 19-то издание од „Актерот на Европа“.

Ви благодарам!                                                                                                                                                           Др. Живко Гошаровски, 
Градоначалник на Ресен



ПИСМО ОД БРАНИСЛАВ МИЧУНОВИЌ-ЖАГА
Почесен претседател на фестивалот „Актерот на Европа“, поранешен Министер за 
култура на Црна Гора и Амбасадор на Црна Гора во Србија.
Како министер за култура на Црна Гора и Почесен претседател на Интернационалниот 
театарски фестивал “Актерот на Европа”, имам чест да Ве поканам на 19-тото издание 
на овој значаен настан кој се одржува во Преспа, Македонија. Оваа година, заради 
ситуацијата со Covid 19 фестивалот ќе се одржи онлајн, и ќе го одржи континуитетот 

од последните 18 години. Преспа е симбол на европеизацијата на Балканот, како и ризница на балканското и европското 
наследство. Овој регион на тромеѓето меѓу Македонија, Албанија и Грција беше прогласен за заштитен Транснационален 
парк во 2000 година, од страна на Европскиот парламент и исто како и претходните изданија на фестивалот, ќе претставува 
прослава на балканските култури во заедничкиот европски дом.

HONORARY PRESIDENT OF THE FESTIVAL ACTOR OF EUROPE,
FORMER MINISTER OF CULTURE OF MONTENEGRO AND AMBASSADOR
OF MONTENEGRO IN SERBIA

As a Minister of culture of Montenegro and Honorary president of the International theatre festival Actor of Europe I have honor 
to invite you on the 18th edition of this significant event which takes place in Prespa, Macedonia. This year, due to the COVID 19 
situation, the festival will take online, and it will preserve the continuity which last for 18 consecutive years. Prespa is symbol of 
Europeanization of the Balkans and it’s treasury of Balkan and European heritage. This region shared between Macedonia, Albania 
and Greece was announced for protected Transboundary Park in 2000 year, by Euro¬pean parliament and same as previous edi-
tions, will be celebration of the Balkan cultures in the common Europe home.

LETTER FROM BRANISLAV MICUNOVIC ZAGA

MACEDONIA TURKEY MONTENEGRO CROATIA KOSOVO ROMANIA SLOVENIA SERBIA BULGARIA 
ALBANIA GREECE BOSNIA AND HERZEGOVINA CYPRUS HUNGARY MOLDOVA



FILM FESTIVAL

SOUTH EAST 
EUROPEAN 
FILM 
FESTIVAL 2021

11th edition

PARIS / BERLIN / WASHINGTON  

ONLINEEDITION
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СОНОВИТЕ НА ХАМЛЕТ
 
(Според мотивите на трагедијата „Хамлет, принцот од 
Данска“, од Вилијам Шекспир)
 
Автор: Нина Мазур
Актер и режисер: Ментор Зимберај
Сценографија и костуми: Зени Балажи
Музика: Андин Рандобрава
Дизајнер на светло: Скендер Латифи
Помошник директор: Мирак Зимберај
Преведувач: Арбероре Бериша-Бицај
Техника: Алберт Гаши
Координатори: Калтрине Зенели и Мирак Зимберај
Гласови: Селман Локај, Игбале Ќена, Ветон Османи, Дора 
Џемајли, Едлир Гаши, Ермал Садику, Андин Рандобрава, 
Валмир Красниќи, Микел Маркај
Сценски мајстори: Фадил Бектеши; Бедри Малоку

Времетраење: 1,00 ч
Јазик: албански 
Продукција: Театарска и филмска куќа АКТ и ИТИ-центар 
во Косово, Приштина, Косово



PROGRAM / ПРОГРАМА

THE DREAMS OF HAMLET

(According to motives of the tragedy “Hamlet, Prince of 
Denmark”, by William Sheakspare)
 
Author: Nina Mazur
Actor & Director: Mentor Zymberaj
Scenography & costumes: Zeni Ballazhi
Music: Andin Randobrava
Light designer: Skender Latifi
Assistant Director: Mirak Zymberaj
Translator: Arberore Berisha-Bicaj
Technic: Albert Gashi
Coordinators: Kaltrine Zeneli & Mirak Zymberaj
Voices: Selman Lokaj, Igballe Qena, Veton Osmani, Dora 
Xhemajli, Edlir Gashi, Ermal Sadiku, Andin Randobrava, 
Valmir Krasniqi, Mikel Markaj
Masters of the stage: Fadil Bekteshi; Bedri Maloku

Duration: 1.00 h
Language: Albanian language
Production: Theater and Movie House AKT & ITI-Center in 
Kosovo, Prishtine, Kosovo



PROGRAM / ПРОГРАМА
НЕПОВИКАН 

Текст: Момчило Настасијевиќ
Режија, сценографија, избор на музика: Југ Радивојевиќ
Сценски говор: Радован Кнежевиќ
Костимограф: Татјана Радичиќ
Помошник дизајнер на костуми: Татјана Ждиара
Фризури и шминка: Маја Арсиќ
Фотограф: Сузана Јевремовиќ
Главните улоги ги играат: Страхиња Блажиќ, Марија Стокиќ, 
Анита Стојадиновиќ, Александар Ристановиќ, Татјана 
Димитријевиќ и Иван Перковиќ
Продукција: НАС Театар
UNINVITED 
 
 Text: Momčilo Nastasijević
Directing, scenography, music selection: Jug Radivojević
Stage speech: Radovan Knežević
Costume designer: Tatjana Radišić
Assistant costume designer: Tatjana Ždiara
Hairstyles and makeup: Maja Arsić
Photographer: Suzana Jevremović
Starring: Strahinja Blazić, Marija Stokić, Anita Stojadinović, Aleksan-
dar Ristanović, Tatjana Dimitrijević and Ivan Perković
Production: NAS Theater
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LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN - Stefan Zweig

Dramatization, adaptation and direction: MILAN MAĐAREV
Stage design: MILAN MAĐAREV
Costume selection: SVETLANA SRETENOVIĆ
Narrator (voice): DEJAN STOJAKOVIĆ
Poster design: DANIELA GAVRILOVIĆ
Lighting design: RADOMIR RADE STAMENKOVIĆ
Light and sound: MILAN CEROVIĆ
 Translation: DEJAN STOJIĆEVIĆ
Actress: SVETLANA SRETENOVIĆ

ПИСМО ОД НЕПОЗНАТА ЖЕНА - Штефан Цвајг

Драматизација, адаптација и режија: Милан Маѓарев
Сценски дизајн: Милан Маѓарев
Избор на костуми: Светлана Сретеновиќ
Наратор (глас): Дејан Стојаловиќ
Дизајн на постер: Данијела Гавриловиќ
Дизајн на осветлување: Радомир Раде Стаменковиќ
Светло и тон: Милан Церовиќ
 Превод: Дејан Стојичевиќ
Настапува: Светлана Сретеновиќ  
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ТОБЕЛИЈА - Танцов театар Љубљjана
(според претставата на Љубомир Ѓурковиќ)

Режија: Ник Апер
Кореографија: Росана Хрибар
Настапуваат: Росана Хрибар, Маша Кагао Кнез, Урша Рупник
Производство: Танцов театар Љубљjана

TOBELIJA - Dance Theater Ljubljana
(based on a play by Ljubomir Đurković)

Directed by Nick Upper
Choreography: Rosana Hribar
Performed by: Rosana Hribar, Maša Kagao Knez, Urša Rupnik
Production: Dance Theater Ljubljana
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THIS CHILD - NUCK „Aco Sopov“ Theatre, Stip, Macedonia
Based on motifs from the text by: Joel Pomera
Directed by Aleksandar Ivanovski
Playwright: Gabriela Tulieva
Scenography and video design: Filip Korunovski
Costume designer: Danica Ivanovska Lepojevic
Sign language consultant: Vesna Basarov
Adaptation and selection of music: Sasko Smilev
Actors: Vladimir Tuliev, Maria Mincheva Andonov,
Angelka Naškova, Pece Ristevski, Valentina Georgievska, 
Eftim Traichov, Kristina Atanasova Arsova

ОВА ДЕТЕ - НУЦК „Ацо Шопов, Театар Штип, Македонија“
По мотиви од текст на: Жоел Помера
Режија: Александар Ивановски
Драматург: Габриела Тулиева
Сценографија и видео дизајн: Филип Коруновски
Костимограф: Даница Ивановска Лепојевиќ
Консултант на знаковен јазик: Весна Басаров
Адаптација и избор на музика: Сашко Смилев
Играат:Владимир Тулиев , Марија Минчева Андонов
Анѓелка Нашкова, Пеце Ристевски, Валентина Ѓоргиевска
Ефтим Трајчов
Кристина Атанасова Арсова
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„КОЈ ЈА ДОНЕСЕ ДОРУНТИНА“, 
според романот на Исмаил Кадаре

Режија: Лаерти Васили
Дизајн на сцена и костими: Стела Лакнори
Музика: Амбра Марјанаку
Уметнички директор: Башким Хоџа
Актери: Маргарита Џепа, Бујар Лако, Виктор Жусти, Лаерти 
Васили, Бујар Лако, Лули Хоџа, Суела Бако

“WHO BROUGHT DORUNTINA”, 
based on the novel by Ismail Kadare
 
Directed by Laerti Vasili
Stage and costume design: Stela Laknori
Music: Ambra Marjanaku
Artistic director: Bashkim Hoxha
Actors: Margarita Xhepa, Bujar Lako, Viktor Zhusti, Laerti Vasili, 
Bujar Lako, Luli Hoxha, Suela Bako
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ЖИРИ/JURY
Мето Јовановски - Претседател

Јани Бојаџи
Мимоза Рајл



ACTOR OF EUROPE - ANNUAL FESTIVAL AWARDS

2004 - BIRUTE MAR,
LATVIA

2003 - BAJRUS 
MIJAKU, MACEDONIA

2005 - BELMA LIZDE 
KURT, B&H

2006 - KOSTAS 
GAKIDES, GREECE

2008 - GORGI JOLEVSKI, 
MACEDONIA

2007 - ZVEZDA 
ANGELOVSKA, MACEDONIA

2009 - KASIEL NOAH 
ASHER, BULGARIA

2010 - IRINA 
EVDOKIMOVA, RUSSIA



 ,,АКТЕР НА ЕВРОПА’’ - ГОДИШНИ ФЕСТИВАЛСКИ НАГРАДИ

2010 - MENTOR 
ZIMBERAJ, KOSOVO

2010 - RADA 
DJURICIN, SERBIA

2011 - TIGRAN 
TOROSIJAN, BULGARIA

2012 - DESPOINA 
SARAFEIDOU, GREECE

2013 - ANASTAS POP-
DIMITROV, BULGARIA

2014 - RUBENS 
MURATOVSKI, MACEDONIA

2015 - SYLVIA BERGE, 
FRANCE

2016 - BILJANA 
DJUROVIC, SERBIA



2017 - SNEZHINA PETROVA, 
BULGARIA

2018 - VASILI LAERTI, 
ALBANIA

ACTOR OF EUROPE - ANNUAL FESTIVAL AWARDS

Јордан Плевнеш - Претседател на фестивалот
Бранислав Мичуновиќ- Жага - Почесен претседател на фестивалот

Програмски директор - Гоце Ристовски
Горан Апостолоски - Извршен продуцент

Весна Огненоска - Администрација

ЕКИПА  

2019 - JULIJA MILAČIĆ, 
MONTENEGRO

2020 -VIOLA GRAZZIOSI, 
ITALY



Дизајн на плакети: Стојанче Величковски
Организација:

Александар Терпини

Општина Ресен
Симе Ќоропановски
Христина Булаковска

Ружица Перевска
 

Центар за култура Битола (постојан партнер на фестивалот)
Маја Андоновска - Илијевски (Директор)



NU CENTAR ZA KULTURA
BITOLA

ACTOR OF EUROPE - АКТЕРОТ НА ЕВРОПА - LAKE WITHOUT BORDERS - ЕЗЕРО БЕЗ ГРАНИЦИ

TEL. +389 2 3061543 / FAX. +389 2 3067609 /

WWW.ACTOROFEUROPE.NET

ОПШТИНА  
РЕСЕН

ЕЗЕРО БЕЗ ГРАНИЦИ


