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КУЛТУРЕН АФИШ 1 октомври – 7 октомври 2018 г.
петък, 28 септември 2018

1 октомври (понеделник)
„Приказно утро” - гостуват деца от ДГ № 26 „Лилия” – с. Хрищени, и ДГ № 55 „Незабравка” – с. Хан
Аспарухово, по проект „Вълшебна класна стая”.
10.00 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение“ № 69

Празник на пчеларя и меда
11.00 ч., с. Казанка

Първи октомври – Международен ден на музиката
„Нестинарка“ - танцова драма по музика на Марин Големинов
19.00 ч., Оперен театър

VIVA LA MUSICA
Концерт със специалното участие на:
Линка Стоянова-сопран
проф. Ростислав Йовчев – пиано
Камерен ансамбъл „ Колегиум музикум SZ“
Примариус Ангел Василев
20.30 ч., зала, РБ „ Захарий Княжески“

2 октомври (вторник)
„Пинокио“ по Карло Колоди – спектакъл за деца. ПРЕМИЕРА на ДТ „Гео Милев“
11.00 ч., Драматичен театър

Библиотека „Родина“ представя „Капчица от Ескобедо“ от Виолета Бончева
18.00 ч., Четвърто експозиционно ниво на РИМ-Стара Загора

3 октомври (сряда)
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Музейно-образователна програма за ученици - Денят на Стара Загора
Творческо ателие „Гербът на Стара Загора“.
11.00-12.00 ч. и 14.00-15.00 ч., зала № 33 на РИМ-Стара Загора

„Стари истории в ново време“ – юбилейна изложба, посветена на първите следосвобожденски
периодични издания в Стара Загора и на 150 години от рождението на Мильо Касабов
17.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

Литературно четене „Градът“, посветено на Деня на поезията и музиката (1 октомври) и на Деня на
Стара Загора (5 октомври)
18.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

Избор на Кмет на Млада Загора
18.30 ч., Младежки дом

4 октомври (четвъртък)
Изложба Георги Велчев /1891-1955/
„Класик на морския пейзаж“ - гостува Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – гр. Варна
18.00 ч., Художествена галерия

Представяне на новата книга на Стоян Андонов - афоризми и сатирични стихотворения
18.00 ч., зала трети етаж, НЧ "Св. Климент Охридски 1858"

5 октомври (петък)
Ден на Стара Загора
Божествена Света литургия. Литийно шествие до Парк „Пети октомври“
8.00 ч., храм „Св. Николай”

Поднасяне на венци и цветя на паметника „Защитниците на Стара Загора -19 юлий 1877 г.“ и
символичния камък за възстановяването на Стара Загора
10.00 ч., парк „ Пети октомври“
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Ритуал за издигане на Националното знаме на Република България. Предаване на символичния
ключ на града на Кмета на Млада Загора.
Празничен водосвет.
10.30 ч., Античен форумен комплекс „Августа Траяна“

Празничен концерт с участието на хор и солисти на Държавна опера – Стара Загора
11.00 ч., Античен форумен комплекс „Августа Траяна“

One Love Tour /по отделна програма/
11.30 ч. – 22.00 ч., Античен форумен комплекс „Августа Траяна“

„Град, възкръснал от руините“ - беседа и тематична викторина с награди
15.00 ч., III експозиционно ниво на РИМ – Стара Загора

180 години от рождението на Старозагорски митрополит Методий Кусев
Литийно шествие с иконата „Света Богородица Чудотворна Скоропослушница“
17.00 ч., по бул. „Цар Симеон Велики“ от парк „Тракия“ до храм „Св. Николай“

Вечерно богослужение
18.00 ч., храм „Св. Николай“

Есенен салон 2018 – традиционна годишна изложба на старозагорските художници
18.00 ч., зала „Байер“

6 октомври (събота)
180 години от рождението на Митрополит Методий Кусев
Тържествена сесия на Общински съвет Стара Загора
„Старозагорският митрополит Методий – живот и дело“ - конференция, посветена на Митрополит
Методий Кусев
9.30 ч. - 12.30 ч., зала „П. Р. Славейков“, Община Стара Загора
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120 години НЧ „Просвета 1898“, с. Сладък кладенец
10.30 ч., с. Сладък кладенец

„Песен от извора“ – трети национален конкурс за забавна песен и танц на българска фолклорна
основа
11.00 ч., НЧ „Климент Охридски-1858“

„Аленото ветрило“ - японска опера. ПРЕМИЕРА на Държавна опера - Стара Загора
19.00 ч., Оперен театър

7 октомври (неделя)
Божествена Света литургия, отслужена от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит
9.00 ч., храм „Св. Николай“

„Песен от извора“ – трети национален конкурс за забавна песен и танц на българска фолклорна
основа
11.00 ч., НЧ „Климент Охридски-1858“

„Зайчето Питър“ от Беатрикс Потър
11.00 ч., Куклен театър

Празник на село Подслон
12.30 ч., с. Подслон

page 5 / 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

