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ВЛАДИМИР КАРАМАЗОВ
Български актьор, продуцент и публична личност

vladimirkaramazov.com София, България

ЗА МЕН
От малък бях убеден, че на тетралната сцена се случва 
магия и исках да бъда част от нея. Днес наред с актьорската 
игра заставам и зад собствени продукции. Ценя качеството 
и не правя компромиси с него. Зарежда ме да общувам с 
хора, които вярват в идеите си и ги отстояват. 

МОЯТ ОПИТ

Управител, съосновател и актьор
Продуцентска компания "Three Bears Entertainment"

София, България

Заедно с актьорите Юлиян Вергов и Захари Бахаров основахме 
"Three Bears Entertainment", за да реализираме творчески проекти 
в областта на сценичните изкуства, киното и телевизията. 
Вярваме, че тайната на успехa е в творческата свобода – на 
идеите, на мисълта и на изразяването. 

Актьор
Свободна практика

София, България

Участия в 45 постановки, 4 сериала и 10 филма.
80% от тези роли са главни.

Актьор
Народен театър "Иван Вазов"

София, България

Над 20 изиграни роли в най-големия български театър.

ОБРАЗОВАНИЕ

Актьорство за драматичен театър
НАТФИЗ

София, България

В класа на проф. Надежда Сейкова

ПОСТИЖЕНИЯ

Сбъднах най-голямата си мечта
и станах актьор, преминавайки през
дълъг и осъзнат процес, придружен с
много трудности.

Пътешествах по целия свят
и гледните точки, които събрах от 49
държави счупиха мисловните ми 
бариери и ми позволиха да мечтая на
едро.

Извоювах си независимост
в професията и правото да избирам
сам своите роли и хората, с които 
работя.

МОИТЕ СУПЕРСИЛИ

Упоритост
Никога не се предавам.

Любопитство
Подхождам без страх към напълно 
непознати сфери и уча с желание за
нещата, които са нови за мен.

Педантичност
Стремя се към съвършенство във 
всичко, което правя; дори в нещата,
които остават невидими за другите.

КАУЗИ
УНИЦЕФ
Посланик на УНИЦЕФ и лице на кампанията
за борба срещу детското насилие.
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ОТЛИЧИЯ

Награда "Иван 
Димов"
присъждана на млади 
таланти за изключителни 
постижения в сферата на 
изкуството. 

Почетен знак 
"Златен век"
от Министерство на 
културата за принос към 
българската култура.

Награда     
"Любимец 13"
през 2016 г. за актьорски 
ансамбъл с Юлиян 
Вергов и Захари Бахаров.

Номинации за 
наградите "Аскеер" 
и "Икар"
за специален принос в 
театралното изкуство. 

В класацията на     
сп. "Forbes" 
на 70-те най-известни 
български знаменитости 
за 2015 г. 

Сред 50-те най-
влиятелни българи
във Facebook за 2015 г. 
според класацията на 
Дарик радио.

РОЛИ НА СЦЕНАТА

Театър

Реклами и инициативи

Кино и телевизия

Дублаж и озвучаване

ЛЮБИМИ ПРЕВЪПЛЪЩАНИЯ
Ален Рей
в "Богът на касапницата", 
Народен театър "Иван Вазов"

Панто Вълчев
в "Дървото на живота", 
български ТВ сериал

Казанова
в "Казанова – реквием за 
любовта", Международен 
театрален фестивал в Авиньон

Иван
в "Арт", Сатиричен театър "Алеко
Константинов"

Рибарят
в "Рибарят и неговата душа", 
Народен театър "Иван Вазов"

Ромео
в "Ромео и Жулиета", Народен 
театър "Иван Вазов"

КАУЗИ
Европейска нощ на театрите
Посланик и рекламно лице на 
международната инициатива, целяща да 
запознае зрителите с многото лица на 
театъра.

Фортисимо Фамилия
Четири поредни години участник в 
програмата на Максим Ешкенази, която чрез 
цикъл от музикално-образователни 
спектакли цели да събуди у децата и техните 
родители интерес към класическата музика.

Световно бягане "Wings for Life"
Подкрепа на световното благотворително 
събитие, целящо да набере средства за 
изследвания в областта на гръбначните 
увреждания.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Български

Английски

Руски

ХОБИ

Мотоциклети
Зареждат ме с нужната доза адреналин. 

Изкуство
Познавам всички български скулптори 
на малки бронзови пластики.

Гмуркане
Под водата се крие изцяло нов свят.


