Програма на предстоящи събития за периода 20 - 26
юни
петък, 17 юни 2022

20 юни /понеделник/
„Създай. Играй. Прочети. Научи“ в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ - лятна програма 2022 до 27 юли
10.30 ч. – 12.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

Вълшебна библиотека. Програма „В страната на загадките“: Пътешествие в миналото – древна
Месопотамия;. Моделиране със STEM конструктор; Арт работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

21 юни /вторник/
Вълшебна библиотека. Програма „Любими спътници от детството“: Астрид Линдгрен; „Измислиципремислици“ – работа с говорещо табло/пано/кубче; Арт работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

„Ангела и Джема“ – книга на журналиста Константин Филипов. Представяне.
18.30 ч., РБ „Захарий Княжески“

„Баща ми се казва Мария" – театрална постановка на ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик
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Автор Иван Ангелов
Режисьор Асен Блатечки
В ролите Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Невена Бозукова - Неве, Жанина Стоилова,
Петко Петков - Шайбата
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

„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

22 юни /сряда/
Вълшебна библиотека. Програма „Изследователи“: Дърво на знанието; Програма „Седем континента –
седем изумителни съкровищници на природата”: Азия;
Арт работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

„Нирвана“ от Константин Илиев - театрална постановка на Театър 199
С участието на Деян Донков и Радина Кърджилова
Режисьор Стилиян Петров
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

23 юни /четвъртък/
Вълшебна библиотека. Програма „Любознателни приключения с Bee-bot и Blue-bot“; Ревю на книга; Арт
работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69
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Концерт на Полина Влахова и приятели – певци и инструменталисти. Стихове на Стефанка Мирчева
18.00 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

„Отчаяни съпрузи“ – театрална постановка с участието на Бойко Кръстанов, Даниел Пеев и Явор
Бахаров
Автор Алекси Макар, Жером Даран и Стефан Мюра, режисьор Васил Дуев
Нестандартна френска комедия за трудностите на „силния пол“, който трябва да приеме
предизвикателствата, поставени му от жените и обвързването, умело представена от трима
развихрящи се в хумора си актьори.
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

24 юни /петък/
Зоопарк Стара Загора отваря врати за посетители.
Вход свободен
10.00 ч. -20.00 ч., Зоопарк Стара Загора

Вълшебна библиотека. Програми: Забавен час с Clever book; Нека ни е весело; Пожелах да представя;
Четем книгата, гледаме филма; Арт работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69
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Трибют на китарната легенда Стиви Рей Вон представя група „Cherry Jam“ – Пловдив
20.30 ч., Клуб „Drums“

25 юни /събота/
Девети празник на житото „Пътят на хляба“
9.00 ч., с. Преславен

Безплатен градски тур „Поетична разходка по улиците на Стара Загора“
10.00 ч., пред Туристически информационен център

Национален конкурс за вокални формации „Хармония“
10.00 ч., Културен център „Стара Загора“

Официално откриване на Зоопарк Стара Загора
11.00 ч., Зоопарк Стара Загора
Вход свободен за посетители от 9.00 часа.

„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 – лятна сцена

Празник на билките, слънцето и водата в с. Старозагорски бани
и 70 години от създаването на НЧ „Христо Ботев – 1952“
9.00 ч., Централен парк на с. Старозагорски бани

26 юни /неделя/
Безплатен градски тур „Поетична разходка по улиците на Стара Загора“
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10.00 ч., пред Туристически информационен център

„Чорапкова приказка“ – куклен спектакъл за деца
Режисьор Янчо Иванов, музика Пламен Петков
Участват Янчо Иванов и Биляна Райнов
„Чорапкова приказка“ поставя на преден план един често срещан загадъчен проблем – нежеланието на
децата да носят своите чорапчета. Целта на тази приказка е чрез игра и приятни емоции да събудим у
детето интерес и желание да носи чорапи.
11.00 ч., Куклен театър – лятна сцена

Приказни истории с ателие „Моята кукла“
Малчуганите ще могат да се потопят в приказни истории и с помощта на актьорите и художниците от
Куклен театър да изработят своя импровизирана кукла.
12. 00ч., Куклен театър – лятна сцена

Хора за хората – общоградска инициатива
19.00 ч., Парк „Пети октомври“

Актуални изложби
Изложба избрани творби от Художествена галерия „Борис Денев“ – Велико Търново
Художествена галерия
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