КУЛТУРЕН АФИШ 11 юни – 17 юни 2018 г.
понеделник, 11 юни 2018

11 юни (понеделник)
Дни на руския език, наука и култура в Стара Загора
Изложба, базар на книги и празничен концерт
18.00 ч.

РБ „Захарий Княжески“

„Кучешко сърце“ – премиера на Юношеско театрално студио „Фантазио“ при НЧ „Родина“
18.00 ч.

Камерна зала, Драматичен театър

„Паника в хотела“ от Рей Куни
Режисьор проф. Андрей Аврамов
19.00 ч.
театър

Драматичен

Силвия Томова – 40 години творческа дейност
„Зорба – гъркът“ – балет от Микис Теодоркис
Гостуване на Софийска опера и балет със специалното участие на Силвия Томова
19.00 ч.

Оперен театър

12 юни (вторник)

Среща с мореплавателя Николай Джамбазов и представяне на новата му книга „С Тангра
срещу вятъра“
18.30 ч.
Княжески“

РБ „Захарий

„Крадецът на праскови“ по Емилиян Станев
Постановка Светла Тодорова
19.00 ч.

Драматичен театър
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13 юни (сряда)

Клавирен концерт на ученици от НУМСИ „Христина Морфова“
18.00 ч.
Княжески“

РБ „Захарий

“Over The Rainbow“ /музика от филми и мюзикъли/
Концерт на ученици на Красимир Къшев от НУМСИ „Христина Морфова“
Със специалното участие на Цветан Недялков – китара
19.00 ч.
театър

Оперен

14 юни (четвъртък)

Научно – практическа конференция „Междукултурни, научни и образователни диалози
България – Русия“
Организатори Тракийски университет и Руски клуб – Стара Загора
10.00 ч
Княжески“

РБ „Захарий

Юбилейна изложба „Марио Жеков 1898 - 1955“
120 години от рождението на художника
18.00 ч.

Художествена галерия

Изложба на участниците в XXIII-то издание на пленер по живопис „Дружба 2018“
19.00 ч.
„Байер“

зала

Показ на Десетата международната творческа лаборатория– ателие „Оруел“ по „Животинска
ферма“ на Джордж Оруел, участват студенти от PACE SHOOL OF PERFORMING ARTS, NEW YORK, USA
19.00 ч.

Куклен театър

„Айфеловата кула“ от Александър Урумов
Режисьор Юрий Дачев
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19.00 ч.
театър

Камерна зала, Драматичен

„Машина на времето“ мюзикъл за деца
Премиера
Продукция на ДЮСОБ „Маргаритки“ и Държавна опера Стара Загора
19.00 ч.

Оперен театър

„Поезия и младост“ – поетичен пърформанс с театрално студио „Фантазио“ с ръководител Елена
Азалова
19.00 ч.
Милев“

Къща музей „Гео

15 юни (петък)
Лято в къща музей „Гео Милев“
/15 юни – 15 септември/
10.00 – 12.00 ч.
Милев“

Къща музей „Гео

Първи регионален фестивал на детско и юношеското театрално творчество на руски език
„Русская театралия“
16.00 ч.
Княжески“

РБ „Захарий

16 юни (събота)

Втори фолклорен празник „С мирис на теменуги“
Организатор НЧ „Ахинора 2006“, с. Яворово
9.00 ч.
Яворово

с.

85 години НЧ „Съзнание -1933“– с. Християново
10.00 ч
Християново

с.
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Един следобед в операта
Симфоничен концерт
Диригент Ричард Бушман /САЩ/
16.00 ч.
театър

Оперен

17 юни (неделя)

90 години НЧ „Христо Ботев 1928“ с. Памукчии
10.30 ч.

с. Памукчии

Общоградска инициатива „Хора за хората“
19.00 ч.

Парк „Пети октомври“
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