Програма за предстоящи събития в периода 10 - 16
януари
петък, 07 януари 2022

11 януари, /вторник/
Пресконференция за документалния филм „Гео Милев в лабиринта на времето“ на режисьора и
продуцент Костадин Бонев. Филмът ще бъде представен на 15 януари в РБ „Захарий Княжески“.
12.00 ч., зала 2 на Община Стара Загора

„Трите изстрела“ по Агата Кристи. Премиера.
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….
Ексентрична, непредсазуема и интригуваща история, находчиви и оригинални герои – неповторимият
стил на Агата Кристи.
19.00 ч., Драматичен театър
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13 януари, /четвъртък/
144 години от повторното освобождение на Стара Загора /13 януари 1878 г./
Света литургия

МЕНАР Филм Фест Стара Загора/ Откриване
„Казем Ага“ /Иран 2020, 105 минути, драма/
18.30 ч., РБ „Захарий Княжески“

15 януари, /събота/
„Джуджето Дългоноско“ по Вилхелм Хауф. Куклен спектакъл за деца.
Драматизация Борислав Величков, режисьор Иван Райков
Участват Биляна Райнова, Калоян Георгиев, Янчо Иванов, Ивана Бобойчева
Може ли един необмислен присмех да обърне съдбата ти ?
Вилм ще извърви трудния път от безгрижно дете до гърбаво дългоносо джудже, ще изпита
превртаностите на съдбата, ще почувства презрението, уважението и любовта..
11.00 ч., Куклен театър

МЕНАР Филм Фест Стара Загора
„Снимка 12х12“ /Индия, 2021, 118 минути, драма/ |
14.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

„Гео Милев в лабиринта на времето“ – документален филм
Режисьор и продуцент Костадин Бонев
Глас на разказвача Койна Русева
Във филма са използвани фрагменти от романа на Христо Карастоянов „Една и съща нощ“
Вход свободен, със здравни сертификати
17.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

16 януари, /неделя/
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„Принцесите и змеят“ от М. Машатова. Куклен спектакъл за деца.
Сценична адаптация и режисура Кирякос Аргиропулос
Сценограф Анна Пулиева, композитор Петър Цанков
С участието на Елица Стоянова, Калоян Георгиев, Татяна Андреева
Понякога изборът на невеста може да затрудни дори един змей…Няколко принцеси в една забавна
история, наситена с много музика, смях, сълзи и още нещо…
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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