КУЛТУРЕН АФИШ 24 юни – 30 юни 2019 г.
петък, 21 юни 2019

24 юни (понеделник)
Лятна детска академия.
Програма „Какво не знаем за…“: Изчезнали светове
Гостуват доброволци на ЦЕИ Стара Загора
Творческо ателие
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

„Да съхраним природата!” – занимания с тийнейджъри: прожекция на документални филми,
изработване на къщички и хранилки за птици, настолни игри, съвместно със СНЦ „Зелени Балкани”.
16.00 – 17.30 ч., тийнзона, Регионална Библиотека „Захарий Княжески“

Концерт на Вокална студия „КАРА“ - в програмата известни оперни арии
Вход свободен.
18.00 ч., Регионална Библиотека „Захарий Княжески“

page 1 / 5

„Прелестите на изневярата“ от Валентин Красногоров
Режисьор – Христофор Недков
Спектакъл на Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора
19.00 ч., Драматичен театър

25 юни (вторник)
РЗИ Стара Загора на гости на Детски отдел
Програма „Познато и непознато“: Астрид Линдгрен
„Аз чета и избирам“
Творческо ателие – изработване на 3D пана с героите от любими литературни произведения.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Премиера на „Приказки за всички” – книга с авторски детски пиеси за куклен театър на Росица
Гюмлиева, работила над 22 години като актриса в Държавен куклен театър Стара Загора. Приказките
са издадени от библиотека „Родина” с любезната подкрепа на „Филипови и Компания”.
18.00 ч., зала първи етаж, Регионална библиотека „Захарий Княжески”

26 юни (сряда)
Лятна детска академия.
Програма „Земята е нашия дом“: Национални паркове
Зелени Балкани – Стара Загора, на гости на Детски отдел.
Творческо ателие – изработване на украса с материали за рециклиране.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“, „Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора, „Ние сме
актьори“ – драматизация на „Работната Мецана“ на Леда Милева, „Да съставим приказка“ – по
предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка, а после заедно разказват
10.00 ч. – 12.00 ч., къща музей „Гео Милев“

„Зайчето Питър“ - мюзикъл за деца
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Музика и текст - Хариет Бушман
Режисьор и хореограф - Радост Младенова-Арабаджиева
Сценограф и художник на костюмите - Теодора Джамбазова
Диригент- Младен Станев
На запис Оркестър на Държавна опера-Стара Загора
Участват: Нели Нечева, Пролет Пенчева, Игнат Желев, Теодор Петков, Димитър Драгиев, Велин
Ингилизов и др.
Изпълняват ДЮСОБ „Маргаритки“ при Държавна опера-Стара Загора
19.00 ч., Оперен театър

27 юни (четвъртък)
Програма „Чета и играя – знам и мога”:
„Четем и творим заедно“ – творчески забавления без компютър (измисляне на слогани за книгата,
четенето, библиотеката, правене на синквейни, съставяне на облаци от думи, изработване на колажи от
стари вестници и списания).
„Литературен квилт (шарена черга)” – изработване на информационно пано.
Творческо ателие.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“, „Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора, „Ние сме
актьори“ – драматизация на „Работната Мецана“ на Леда Милева, „Да съставим приказка“ – по
предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка, а после заедно разказват
10.00 ч. – 12.00 ч., къща музей „Гео Милев“

„Зайчето Питър“ - мюзикъл за деца
Музика и текст - Хариет Бушман
Режисьор и хореограф - Радост Младенова-Арабаджиева
Сценограф и художник на костюмите - Теодора Джамбазова
Диригент- Младен Станев
На запис Оркестър на Държавна опера-Стара Загора
Участват: Нели Нечева, Пролет Пенчева, Игнат Желев, Теодор Петков, Димитър Драгиев, Велин
Ингилизов и др.
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Изпълняват ДЮСОБ „Маргаритки“ при Държавна опера-Стара Загора
11.00 ч., Оперен театър

28 юни (петък)
Програма „Играя и се уча“ – групови занимания с деца от 0 до 6 години и техните родители
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“, „Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора, „Ние сме
актьори“ – драматизация на „Работната Мецана“ на Леда Милева, „Да съставим приказка“ – по
предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка, а после заедно разказват
10.00 ч. – 12.00 ч., къща музей „Гео Милев“

Концерт на Детско-юношески народен хор „Жарава” при НЧ „Родина – 1860” – Стара Загора.
19.00 ч., зала първи етаж, Регионална библиотека „Захарий Княжески”

Театър под звездите
„Паника в хотела“ от Рей Куни
Режисьор – проф. Андрей Аврамов
Спектакъл на Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора
21.00 ч., сцена Лапидариум, Регионален исторически музей – Стара Загора

29 юни (събота)
„Детски панаир“ – забавления за деца в многобройни арт ателиета и работилници
10.00 ч. – 18.00 ч., парк „Пети октомври“

Международен фестивал на анимационния филм „Златен кукер“ – прожекции и работилници
за деца
10.00 ч. – 16.00ч., Международен младежки център - Стара Загора

„Празник на житото – пътя на хляба“ – шесто издание
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Откриване
11.00 ч., с. Преславен

ІV-ти Национален фолклорен танцов фестивал „В сърцето на Тракия“
16.00 ч., Парк „Артилерийски“

30 юни (неделя)
„Детски панаир“ – забавления за деца в многобройни арт ателиета и работилници
10.00 ч. – 18.00 ч., парк „Пети октомври“

Международен фестивал на анимационния филм „Златен кукер“ – прожекции и работилници
за деца
10.00 ч. – 16.00ч., Международен младежки център - Стара Загора

„Храбрият шивач“ от Братя Грим
Спектакъл за деца на Държавен куклен театър – Стара Загора
11.00 ч., Куклен театър
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