Програма на предстоящи събития за периода 17- 23
януари
петък, 14 януари 2022

18 януари, /вторник/
МЕНАР Филм Фест Стара Загора
„Пътищата на Пилигрима“- /Испания, 2020, 90 минути, документален филм/
18.30 ч., РБ „Захарий Княжески“

„Трите изстрела“ по Агата Кристи
Режисьор Невена Митева
С участието на Светла Тодорова, Александър Бориславов, Галя Александрова, Миленка Сотирова, Илчо
Димитров, Жоро Райчев, Христофор Недков, Найден Найденов
Бурна есенна нощ. Гръмотевици и изстрели. Непознат, заблуден в бурята. Убит човек. Жена, с пистолет
в ръката….
Ексцентрична, непредсказуема и интригуваща история, находчиви и оригинални герои – неповторимият
стил на Агата Кристи.
19.00 ч., Драматичен театър

„Чамкория“ по романа на Милен Русков
Режисьор Явор Гърдев
С участието на Захари Бахаров
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

20 януари, /четвъртък/
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МЕНАР Филм Фест Стара Загора
„Муласи“- /Танзания, 2021, 115 минути, комедия/драма/
18.30 ч., РБ „Захарий Княжески“

„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.
19.00 ч., Драматичен театър

22 януари, /събота/
„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
„Небесни образи“ – изложба на Надежда Кутева, носител на Наградата на Петото Балканското
квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ 2020
11.30 ч., Художествена галерия

МЕНАР Филм Фест Стара Загора
„Чай Масала“ - /Германия – Индия, 2017, 80 минути, документален филми/
14.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

МЕНАР Филм Фест Стара Загора
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„Зере“ - /Казахстан, 2021, 113 минути, драма/
16.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

„Робинзон Крузо“ – мюзикъл по операта за деца от Александър Йосифов. Премиера.
Диригент Виктор Крумов
Режисьор Красимир Къшев
Сценография и костюми Теодора Джамбазова
Солисти, оркестър, хор и балет на Държавна опера – Стара Загора,
ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора
Посвещава се на 80 годишнината на Александър Йосифов
19.00 ч., Оперен театър

23 януари, /неделя/
„Жабокът принц“- куклен спектакъл за деца
Драматизация Веселин Бойдев, режисьор Дарин Петков, сценография Диана Узунова, музика Гергана
Василева. С участието на Елица Стоянова, Кирил Антонов, Биляна Райнова, Латина Беровска, Татяна
Андреева, Янчо Иванов
Приказка за една малка принцеса и …Жабок! Чрез веселите и необичайни ситуации, създадени от
омагьосания Жабок, разбираме, че когато човек може да понесе отговорността на думите и обещанията
си, тогава е готов да срещне и да познае истинската любов.
11.00 ч., Куклен театър
Във връзка с извънредната ситуация и въведените със заповед на Министъра на
здравеопазването противоепидемични мерки, в залите на културните институти се влиза след
представяне на зелен сертификат, който включва документ за ваксинация, документ за
преболедуване, валидни - PSR до 72 часа или бърз антигенен тест до 48 часа.
Предвид динамичната противоепидемична обстановка в страната при промяна в графика на
събитията ще Ви информираме ежедневно на сайта на Община Стара Загора и във фейсбук
страницата на отдел „Култура и туризъм“.
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