Програма за предстоящи събития в периода 28 юни-4
юли
петък, 25 юни 2021

28 юни, /понеделник/
Лятна програма 2021 „Създай. Играй. Прочети. Научи”
в Регионална библиотека „Захарий Княжески”
За малките читатели на възраст от 7 до 10 години до 30 юли
10.30 - 12.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

Забавно лято в библиотеката с програма „България – позната и непозната”: Български столици. Арт
работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

„Самотата в съвременния човек/ свят“ – уъркшоп, организиран от Асоциацията на куклените театри АКТ
– УНИМА - България, домакин Държавен куклен театър – Стара Загора
19. 30 ч., Куклен театър
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29 юни, /вторник/
Забавно лято в библиотеката с програмите „Приказна съкровищница” – Братя Грим, и „Нека ни е
весело”. Арт работилничка „Сръчковци”.
Летни предизвикателства в библиотеката: „Магията на книжките” – четене, разказване и писане на
истории, литературни игри и викторини; „Творителница” – да измайсторим сами, и много други забавни
и полезни занимания.
10.00 ч. – 12.00 ч., Филиал „Лозенец” на библиотека „Родина”, ул. „Кап. Петко Войвода” 54

„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 ….“
19.00 ч., Драматичен театър
VIII Международен конкурс за оперни диригенти
Церемония по награждаването и Гала концерт на лауреатите
19.00 ч., Оперен театър
„Изневери в повече“ - комедия от Артур Нюфийлд
Режисьор Емил Марков
С участието на Христо Гърбов, Албена Михова, Евгени Будинов, Веселин Плачков, Стела Ганчева
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

30 юни, /сряда/
Забавно лято в библиотеката с програмите „Нашата изумителна Вселена” – Съзвездия, и „Дърво на
знанието”. Арт работилничка „Сръчковци”
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

„Да послушаме кино“ – концерт на Хилда Казасян, Васил Петров, Теодосий Спасов и Плевенска
филхармония
20.30 ч., Античен форум
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1 юли, /четвъртък/
Забавно лято в библиотеката с Програма „Ревю на книгите”. Арт работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско

опълчение” 69

Летни предизвикателства в библиотеката: „Магията на книжките” – четене, разказване и писане на
истории, литературни игри и викторини; „Творителница” – да измайсторим сами, и много други забавни
и полезни занимания.
10.00 ч. – 12.00 ч., Филиал „Лозенец” на библиотека „Родина”, ул. „Кап. Петко Войвода” 54

Тематични уикенди под липите
Четвърто национално бианале „Мозайката днес“
Тема на форума “Мотиви от българските шевици“
1 – 5 юли, Парк на с. Старозагорски бани

Официално откриване на изложба „Балкански мостове III“
17.30 ч., Музей на религиите

Театър под звездите
„Криворазбраната цивилизация“ по Добри Войников, сценичен вариант Райна Томова, режисьор Стефан
Сърчаджиев
С участието на Светла Тодорова, Илина Илиева, Кольо Стайков, Цветомир Черкезов, Галя Александрова,
Жоро Райчев и Георги Ножделов
21.00 ч., Лапидариум, РИМ – Стара Загора

2 юли, /петък/
Забавно лято в библиотеката с Програмите „Пожелах да представя”, „Четем книгата – гледаме филма”
и „Нека ни е весело”. Арт работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69
Тематични уикенди под липите
Танцово училище за всички
„Суинг от 40 – те до днес“ с St Dance Club и приятели –
19.30 ч., сцена пред сградата на Община Стара Загора

Концерт на „Casual Threesome“
Дует Иво Люботов и Никеца
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20.30 ч. , открита сцена до клуб “DRUMS”

3 юли, /събота/
Безплатен градски тур „Стара Загора – неразказани истории по правите улици“ – Старите сгради
разказват…
9.30 ч., Начало пред Туристически информационен център

„Житената питка“ – куклен спектакъл за деца по българска народна приказка
Режисьор Вера Стойкова, музика Светла Василева, сценография Коста Ортодоксов
Участват Станислав Матев, Татяна Андреева, Златина Караенева
10.30 ч., Куклен театър

Нощ на музеите /по отделна програма/
Откриване
19.00 ч., пред Регионален исторически музей – Стара Загора
4 юли, /неделя/
„Дядо вади ряпа“ – куклен спектакъл за деца
Постановка Янчо Иванов, с участието на Иванов и Биляна Райнова
10.30 ч., Куклен театър

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
11.30ч., лятна сцена Куклен театър

Актуални изложби
100 години от рождението на художника Атанас Кожухаров – изложба
Художествена галерия
Гостуваща изложба „Етно обектив /Еньовден/ от Етнографски музей на открито „Етър“
3 юни – 3 юли, фоайе първи етаж, РБ „Захарий Княжески“
Изложба на участниците в 25 –тото издание на Международния пленер по живопис „Дружба“ до 30 юни
.
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Зала „Байер“
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