
Вечер на изкуствата на хижа Козя стена 
 

 
Вдъхновени от вас – нашите гости на хижата, нашите талантливи приятели – 

ние се почувствахме изкушени да организираме събитие, което да събере под лъчите на 
циганското лято на едно място – в нашата хижа – всестранни художествени хобита и 
занаяти. Така че...: 

-  ако искате да се превърнете в литературен автор, изпод чиито пръсти се 
раждат безкрайни пътешествия и приключения; 

- ако органичното рисуване, вдъхновено от природата събужда у вас неукротими 
духове; 

-    ако винаги сте желали да експериментирате с косата си, но не ви е стискало; 
-    ако жадувате да надникнете в тайните на шоколада и бонбоните... 

 
...То нашата „Вечер на изкуството на хижа Козя стена” е събитие точно като за Вас! 
Елате сред тишината на Балкана, срещнете се с хора, които искат да ви разкажат за 
своята страст и предизвикайте твореца в себе си, като се включите в някоя от нашите 
работилници! А защо не и във всичките? 
Кога:               19 септември 2015г. (събота) от 17:00ч. 
Къде:               хижа Козя стена (НП „Централен Балкан”, местност „Хайдук чешма”) 
Какво и кой: 

1. работилница по творческо писане с Мариан Желев и Атанас Куцев,  
2. работилница за рисуване върху дърво с Цветомир Илиев,  
3. работилница по фризьорство на открито с Елена Узунова,  

4. работилница за шоколадови бонбони с Таня Ангелова. 

...А след като работилниците приключат, ДИСКУСИЯ на тема “Креативност и защо 
хората творят”. 
 
Как:                   Вход свободен, НО МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ, затова е наложително 
да заявите своето участие, като се обадите на телефона на хижата (0882 440 757) и 
уточните колко души желаете да присъствате и къде ще пренощувате (в хижата или на 
палатка). 
 
FB събитие: https://www.facebook.com/events/842321099185111/ 
 
 

 



„Творци на козята пътека и планински разказвачи”  

Работилница по творческо писане с Мариан Желев и Атанас Куцев 

 
 

Мариан Желев е роден в Добрич през 
1974г. Първите му публикации датират от 1994г. - 
разкази в местни вестници. Член е на Съюза на 
българските писатели от 2003 до 2013г., както и 
ръководител на детска литературна школа 
„Движение” към Сдружение на писателите, Варна 
от 2010г., заместник председател на Сдружение на 
писателите Варна, съосновател на Общество на 
младите писатели - Варна. Има 5 издадени 
романа, а на 20 юни 2015г.  представи и новата си 
книга - сборник с разкази „На бял свят” на хижа 
Козя стена. 
                http://www.marianjelev.com/  

http://varnawriterssociety.net/  
 

 
 

Атанас Куцев е фотограф, 
видеооператор и визуален журналист на 
свободна практика. Зад гърба си има няколко 
документални филма, самостоятелна 
фотографска изложба със снимки от Непал и 
Индия – „Между Нирвана и Самсара“ и е автор 
на едноименната книга. Роден е през 1990г. в 
Пловдив. Завършва журналистика в Софийския 
университет през 2013г.  

 
www.runawayparadise.wordpress.com/ 

www.facebook.com/atanaskutsevphotography  
 
 

 
 

А ето каква програма са ви приготвили Мариан и Наско: 

1. Атанас ще разкаже за това как се стига от работа в кол-център до доброволчество в 
Непал и пътешествие в Индия, а в последствие - до фотографска изложба и пътепис; 
за това какъв е пътят от фотоблог, спомени и записки в тефтер до книга! 

2. Мариан ще разкаже за обратния път на писането - как един разказ се връща отново 
в света на хората и започва да си намира своето място - я в сърце, я във 
въображение, я в повод да се качиш на планина. Отделно ще допълни с опит около 
издаването, търсенето на читатели и пр. 

3. „Кондензирани капки творчество” или какво ти е необходимо, за да напишеш 
художествен текст. Добре е всеки от гостите на писателската работилница да донесе 
свой кратък текст или стих - може да се разкаже и устно. Четем/разказваме и 
гласуваме. Победителите ще получават символични награди изненади. 

 

http://www.marianjelev.com/
http://varnawriterssociety.net/
http://www.runawayparadise.wordpress.com/
http://www.facebook.com/atanaskutsevphotography


 
 

Цветомир Илиев и изкуството да рисуваш, вдъхновен от природата 
 
 

  

Цветомир Илиев е самоук артист, който 
открива, преоткрива и търси красотата в комбинацията 
на малки парчета кори от дърво и акрилни бои. Той 
лепи и притиска корите на дърветата заедно, за да 
направи основата на триизмерни композиции, след 
което внимателно рисува, като наблюдава извивките, 
очертанията и формите, които се появяват от корите 
като духове. Неговите композиции улавят магията на 
скритото многообразие в природата. Резултатът е 
комбинация между неговото въображение, 
въображението на наблюдателя и креативността на 
природата – един нов свят, който вдъхновява и 
подтиква към размисъл! 

www.barkflower.net 
 

 
 
 
 
Цецо ви е подготвил следната програма: 

1. Разказ за вдъхновението и техниката си, примери с готови творби. 
2. Работилница, в която следващата картина да се роди изпод вашите ръце. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.barkflower.net/


Фризьорство сред природата с Елена Узунова – Льонката 
 
 

 

Елена Узунова е планинар и 
се занимавам с фризьорство от 
няколко години. Прави го с 
идеята, че помагайки на хората да 
визуализират стила, излъчването 
и  настроението си, самата тя е с 
крачка по-близо до това да 
намери себе си.  

Обожава да работи сред 
природата, така че ви приветства 
да се срещнете на открито, на 
хижа Козя стена! 
 

FB: При Льонката, себе си бъди 
(http://on.fb.me/1WO3Utd) 

 
 

Льонката ви е приготвила следната програма: 
1. Всеки който пожелае може да се разнообрази, разкраси и зареди с любимите си 

цветове.  
2. Заедно ще разгадаете тайните на сплитането на косата и на използването на различни 

нестандартни материали за постигане на оригинални резултати. 
3. Ще обсъдите всичко, свързано с косата и  нейната поддръжка, както и грижите, които 

трябва да се пологат, за да изглеждаме и да се чувстваме по-добре. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://on.fb.me/1WO3Utd


 
 

Таня Ангелова и изкуството да правиш бонбони 
 
 

 
Какво е 

бонбоноправене? Ами, 

това е щастиеправене! 

А Таня е 

счетоводител... Не, не 

от онези скучни 

счетоводители - тя е от 

тези, които обичат 

приключенията, 

грабят от живота с две 

ръце и са големи 

майстори в щастиеправенето. И понеже, сигурна съм, няма човек, който да не обича 

бонбони и да не харесва широки усмивки, слагайте престилките, грабвайте какаото, и 

каквото още сладко ви е на душата, и се захващайте заедно с нея да създавате щастие!   

думи на: Илияна Бояджиева 

Танчето ви е приготвила следната програма: 
1.  Да си направим шоколад - как се прави истински шоколад?  
2. В царството на бонбоните: класически трюфели, "черупкови" бонбони с ганаш, 
енергийни веган бонбони. 

 

 


