Програма на предстоящи събития за периода 16 - 22 май
петък, 13 май 2022

16 май, /понеделник/
„Пинокио“ от Карло Колоди
Драматизация Рада Москова
Постановка проф. Андрей Аврамов
С участието на Георги Ножделов, Цветомир Черкезов, Миленка Сотирова, Жоро Райчев, Стефан Борисов,
Илина Илиева
11 .00 ч., Драматичен театър

„Лъжци по неволя“ - комедия от Антъни Нийлсън.
Сценичен вариант и постановка Николай Урумов, сценография Златан Дрянов
С участието на Стефан Борисов, Ивелин Керанов, Мария Енева, Елена Азалова, Кольо Стайков, Цветомир
Черкезов, Георги Ножделов
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Режисьорът Николай Урумов: „Лъжци по неволя“ е забавна и атрактивна, ситуационна комедия,
създадена в духа на традиционния английски черен хумор! Пиесата завладява със своята
непринуденост и абсурдността на непредвидимите си обрати, умело завихрени от Антъни Нийлсън.
Една празнична, коледна, вихрена феерия, в която се случват чудеса!“
19.00 ч., Драматичен театър

17 май, /вторник/
„Деца рисуват“ – пленер. Откриване на изложба
12.30 ч., Къща музей „Гео Милев“
„Ябълки през зимата“ – поетична книга на Мира Дочева. Представя Виолета Бончева.
18.00 ч., Къща музей „Гео Милев“
„Сън в лятна нощ“ по Уилям Шекспир
Превод Валери Петров
Режисьор Елена Панайотова
Участват: Жоро Райчев, Кольо Стайков, Николай Владимиров, Георги Ножделов, Димитър Митев,
Красимир Ненков, Илчо Димитров, Цветомир Черкезов, Светла Тодорова, Мария Енева, Велин Величков,
Мария Пенчева, Тони Тончева, Александър Бориславов, Илинка Илиева, Миленка Сотирова, балетисти от
Държавна опера – Стара Загора и деца от театралните школи в града.
„Една приказка за любовта и всичките й проявления: от трезвото блаженство през увлечението от пръв
поглед до неконтролируемата еротична страст на безумно влюбения. Както и за най-абсурдната от
всички страсти, тази към театъра – единственият сън, който не може да се забрави.”
Елена Панайотова, режисьор
19.00 ч., Драматичен театър
„Трима мъже и една Маргарита“ – театрален спектакъл на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ София
Постановка Лиза Шопова
С участието на Христо Мутафчиев, Петър Калчев, Асен Мутафчиев, Маргарита Хлебарова
19.00 ч., Културен център „Стара Загора"

18 май, /сряда/
Гостува ДКТ „Иван Димов“ – Хасково
„Не е за телефон“ от Лиза Шопова и Елин Рахнев.
Комедиен моноспектакъл на Христо Шопов
Режисьор Лиза Шопова
19.00 ч., Драматичен театър
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„Лоши момчета“ от Рей Куни – театрален спектакъл на ДТ „Адриана Будевска“ – Бургас
Постановка Богдан Петканин
С участието на Асен Лозанов, Валери Еличов, Зорница Константинова и др.
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

19 май, /четвъртък/
„Пинокио“ от Карло Колоди
Драматизация Рада Москова
Постановка проф. Андрей Аврамов
С участието на Георги Ножделов, Цветомир Черкезов, Миленка Сотирова, Жоро Райчев, Стефан Борисов,
Илина Илиева
11.00 ч., Драматичен театър

„101 картини от България“ – изложба на арх. Белин Моллов
18.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

„Късчета душа“ и „Перо от ангел“ – поетични книги на Живка Барова. Представят Трифон Митев и
Йордан Атанасов
18.00 ч., Къща музей „Гео Милев“

„Вишнева градина“ от А. П. Чехов.
Режисьор Бина Харалампиева, музика Асен Аврамов, сценография Теодора Лазарова, фокуси Ронсо
С участието на Елена Азалова, Иван Калошев, Илина Илиева, Мария Пенчева, Христофор Недков, Светла
Тодорова, Цветомир Черкезов, Ивелин Керанов, Жоро Райчев, Стефан Борисов, Кольо Стайков, Мария
Енева, Стефан Делев, Веселин Ангелов
В какво се крие магията, която привлича публиката на представленията на „Вишнева градина”? Какво
провокира режисьори от цял свят да направят свой прочит на класическия текст на Чехов? Защо повече
от век всеки актьор се стреми да влезе в ролята на някой от незабравимите герои от тази пиеса?
Може би пулсиращото усещане на мислещия човек, че не принадлежи нито на времето, нито на
мястото, на което му се е паднал жребий да живее. Неутолимият стремеж към красота, за която копнее
всеки; невинността, която всеки губи. Чувството, че животът се изплъзва, че не подлежи на контрол, че
всичко се променя бързо и необратимо.
Ярка галерия от образи, искрящ диалог, събития и конфликти, в които всеки от нас може би ще открие
отговори и на своите въпроси.
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19.00 ч., Драматичен театър

„Спящата красавица“ - балет за деца. Премиера на детско – юношеска студия за опера и балет на
Държавна опера – Стара Загора.
Режисьор Йова Петкова
19.00 ч., Оперен театър

„Полетът на къртицата“ – текст Полина Христова, стихове Веселка Кунчева
Режисьор Веселка Кунчева, сценография Мариета Голомехова
„Полетът на къртицата“ е обяснение в любов към страховете, които си създаваме. Отглеждаме ги като
малки деца, храним ги с душите си, с мечтите си, с копнежите си. Докато не пораснат и не ни погълнат.
19.30 ч., Куклен театър

20 май, /петък/
Официално връчване на наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“ за значими постижения в
областта на науката, образованието и културата в Община Стара Загора
18.00 ч., Лапидариум, РИМ – Стара Загора

Пролетен литературен салон
18.00 ч., Къща музей „Гео Милев“

„Спящата красавица“ - балет за деца. Премиера на детско – юношеска студия за опера и балет на
Държавна опера – Стара Загора.
Режисьор Йова Петкова
19.00 ч., Оперен театър

„Леща, грах и диаманти“ по Пиер Шано – представление на театър „Искри и сезони“
С участието на Искра Радева, Георги Мамалев, Тончо Токмачкчиев, Мария Статулова и др.
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

„Пижама за шестима“ – комедия от Марк Камолети, превод проф. Андрей Аврамов
Режисьор проф. Атанас Атанасов, сценография Кирил Наумов
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Участват Иван Калошев, Светла Тодорова, Илчо Димитров, Илина Илиева, Мария Пенчева, Диана
Найденова, Димитър Митев
Режисьорът проф. Атанас Атанасов: „Нищо в любовните триъгълници не е такова каквото изглежда. В
реалния живот това не винаги е забавно. В театъра е по – различно, особено ако пиесата е френска и
неин автор е Марк Камолети. Хуморът бликащ във всяка сцена въвлича в лабиринт от авантюристични
клопки. В началото сме само зрители, но неусетно ставаме съучастници в интригуващо действие…На
финала героите обличат своите пижами и уморени заспиват ….“
19.00 ч., Драматичен театър

21 май, /събота/
„Забравеният рожден ден“ по Доналд Бисет. Куклен спектакъл за деца
Режисьор Катя Илкова, участват Татяна Андреева и Златина Каранева
В слонското царство цари суматоха. Татко Слон се мъчи да се изправи на главата си, защото е забравил
нещо важно. Мама Слоница непрекъснато шета. Всички знаят нещо и се приготвят за него, но уви,
Ялмар е сам. И ето, че тайната е разкрита….Честит рожден ден, Ялмар!
11.00 ч., Куклен театър

„Двамата свенливци“ – камерна опера от Нино Рота
Диригент Виктор Крумов
Режисьор Огнян Драганов
С участието на солисти – абсолвенти от НМА „Проф. Панчо Бладигеров“
19.00 ч., Оперен театър

22 май, /неделя/
„Трите прасенца“ – куклен спектакъл за деца. Режисьор Елица Стоянова, сценография Николай
Демеров, музика Георги Генов. С участието на Татяна Андреева и Цвети Пеняшки
Трите прасенца вече са големи и трябва да си построят къщичка. След редица премеждия, те научават
най – важния урок – ако си помагат, ако са задружни в игри и в беди, дори Вълкът не е толкова
страшен.
11.00 ч., Куклен театър

Актуални изложби
„Васил Бараков и Бараците“ - колекция от фондовете на Художествена галерия „Димитър
Добрович” – Сливен, Художествена галерия - Стара Загора, Художествена галерия - Казанлък ,
Художествена галерия „Жорж Папазов” – Ямбол, Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски”,
Художествена галерия „Борис Денев” – Велико Търново.
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Изложбата се посвещава на 120 годишнината от рождението на художника Васил Бараков
/1902-1991/
Художествена галерия

Изложба „Съкровищата на държавните архиви”
до 18 май, , РБ „Захарий Княжески“
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