Първи Фестивал на комедията подготвят в Стара Загора
сряда, 06 юли 2022

„Колкото повече хора, толкова по-хубаво е. Това е енергия. Изживяване“, така описва стихията на
комедията старозагорският гуру Иван Кирков. Той, заедно с Община Стара Загора, подготвя абсолютен
празник на смеха под името „Comedy Festival Stara Zagora”. Осем от най-добрите стендъп комедианти в
България ще разсмиват с най-добрите си шеги. Събитието ще се случи на 11 август, а първата му сцена
ще е тази на Културен център „Стара Загора“. Началото е от 21.00 часа, а билетите са вече в продажба.
„Очакваме с нетърпение да реализираме тази инициатива в нашия град. Амбицията ни е събитието да
стане традиция и да го надграждаме във времето. Община Стара Загора приветства ентисуазма и
добрите идеи“, казва по повод първото издание на феста ресорният зам.-кмет Милена Желева.
Иван Кирков е роден и израснал в Стара Загора. Завършва ГПЧЕ „Ромен Ролан“ с английски и френски
език. Живее и учи в Австрия. Прибира се през 2012 година и решава, че може да превърне хобито в
професия. Амбицията му е да черпи вдъхновение и опит от световните имена в стендъп комедията.
Трудът си заслужава и българският вариант на този вид забавление добива все по-широка популярност.
Работата му го държи свързан с родната Стара Загора. Оказва се, че в екипа му има 5 човека не само от
един град, но и от една гимназия. „Не се познавахме, заработихме заедно напълно случайно покрай
стендъп изяви. Не сме се засичали в годините, но ето сега работим и се получава много добре с Христо
Радоев, Цветомир Павлов, Стоян Гешев и Михаил Димитров“, споделя Кирков с усмивка.
Роменролановците нямат търпение да усетят енергията на любимия град, да видят познати лица и
непознати усмивки.
Този формат на Фестивал на комедията вече е познат на любителите на смеха. Още от 2014 година
Иван Кирков реализира фест в София. Каузата е да има обмяна на опит, шеги, енергия. Ежегодни
издания има и в други големи градове, а в Стара Загора това ще е първото такова шоу. „Освен познатия
хумор - ще направим и нещо, което отдавна не сме – фен подкаст. Тези срещи отблизо и на живо с
почитателите на шегите са невероятно изживяване. Няколко часа преди старта на шоуто, от 17.00 часа,

page 1 / 2

ще си бъдем в непринудена обстановка“, дава още подробности Иван.
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