Програма на предстоящи събития за периода 8-14
ноември
петък, 05 ноември 2021

8 ноември, /понеделник/
„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

9 ноември, / вторник/
„Осем жени“ от Робер Тома, режисьор Стефан Делев
С участието на Светла Тодорова, Илина Илиева, Мария Пенчева, Елица Матева, Мария Енева, Галя
Александрова, Елена Азалова, Диана Найденова, Миленка Сотирова
Сценография Златан Дрянов
Осем жени се готвят да празнуват Коледа. Извършено е убийство. Осем героини, осем истории, осем
причина за убийство. Всяка разкрива своите тайни. Коя ще бъде най – хитра? Добре ли е винаги да се
казва истината?
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Вземете лупата и мислете…
19.00 ч., Драматичен театър

10 ноември , /сряда/
Българските виртуози от световните сцени
Светлин Русев – цигулка
Ивайло Кринчев - диригент
100 години след Камий Сенс – Санс
С участието на Оркестър на Държавна опера – Стара Загора
19.00 ч., Оперен театър

11 ноември , /четвъртък/
Юбилейна вечер „40 години спътници Интеркосмос България 1300“
Организатори на събитието са: Институт за космически изследвания и технологии при Българската
академия на науките, Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, Регионален академичен център
Стара Загора и Граждански клуб ЛИПА, с подкрепата на Община Стара Загора. Форумът се провежда
при спазване на всички противоепидемични изисквания и ще се предава онлайн през платформа ZOOM.
Линк за свързване:
https://us02web.zoom.us/j/81612900041?pwd=bi9leENPMTEzU3Z0SjlvT1pNazgydz09
По време на събитието ще бъде представен проекта, иницииран от Граждански клуб ЛИПА за
изграждане на монумент с копието на спътника „Интеркосмос България – 1300“, като символ на
космическата слава на Стара Загора. Проектът е разработен от екип, ръководен от архитектите
Пламена и Цветелина Гогошеви, внучки на проф. Митко Гогошев - ръководител на Базовата
обсерватория към Централната лаборатория за космически изследвания на БАН в Стара Загора, която
изиграва решаваща роля за реализирането на програмата „Интеркосмос България – 1300“.
18.00 ч., РБ “Захарий Княжески“

„Пижама за шестима“ – комедия от Марк Камолети, превод проф. Андрей Аврамов
Режисьор проф. Атанас Атанасов, сценография Кирил Наумов
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 ….“
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19.00 ч., Драматичен театър

13 ноември , /събота/
„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

14 ноември , /неделя/
„Червената шапчица“ по Шарл Перо– куклен спектакъл за деца
Режисьор Цвети Пеняшки, сценография Илина Стефанова, музика Милен Апостолов
С участието на Любен Чанев, Ивана Бобойчева, Йордан Тинков, Мария Джойкева
Бабата на Червената шапчица е болна и трябва бързо да занесе кошничка с продукти за да и помогне.
Какво ще се случи по пътя, ще разберете на сцената на Куклен театър – Стара Загора.
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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