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Стара Загора посреща Нощта на изкуствата
петък, 16 септември 2022

23 септември (петък)
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА
бул. „Руски“ № 42
19:00 ч. (Централен вход) Официално откриване с участието на гайдарски състав „Ангел
Войвода“, гр. Стара Загора и Прабългарска школа за оцеляване „БагаТур“
(Малка изложбена зала) Изложба „Нумизматичен салон‘2021. Златото през вековете“
20:00 ч. (IV-то експозиционно ниво)
„Вечните евъргрийни“ – Елена Баръмова /вокал/ и Светлана Денева /пиано/
Изложба „Спомени за бащината къща“
Изложба „Спортната слава на Стара Загора“
20:30 ч. (Лапидариум) Концертна програма на Детско-юношеска студия за сценични изкуства "Allegra"
21:30 ч. (Лапидариум) „Балет в Нощта на изкуствата“ – Държавна опера - Стара Загора
РИМ, АРХИТЕКТУРЕН КОМПЛЕКС „МУЗЕЙ НА РЕЛИГИИТЕ“ - бул. „Цар Симеон Велики“ № 115
19:00 ч. – 24:00 ч. „Дървото“ – авторска изложба на Станимир Габровски с колажи, картини и пластики
КЪСНОАНТИЧНА МОЗАЙКА ОТ ЧАСТЕН РИМСКИ ДОМ, IV в.
ул. „Генерал Столетов“ 117
19:00 ч. – 24:00 ч Отворена за посещение
ПАРК „ПЕТИ ОКТОМВРИ“
Фото-документална изложба „Старозагорският митрополит Методий“
Входна такса за РИМ-Стара Загора, АК „Музей на религиите“ и Късноантична мозайка от частен римски
дом в Нощта на изкуствата: редовен билет - 1.00 лв.; ученици, студенти, пенсионери – 0.50 ст.
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА
бул. „Руски“ 27
18:30 ч. (малка зала) Изложба ПЕРСПЕКТИВИ – плакати на студенти от специалност „Педагогика на
обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн” към Педагогически факултет, Тракийски
университет, Стара Загора.
19:00 ч. (западна зала) Изложба ПАРАЛЕЛИ гостуваща колекция от графични творби на преподаватели и
студенти от Националната художествена академия и филиал Бургас.
19:00 ч. (графичен кабинет) Изложба СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ГРАФИКА - колекция от фонда на
Художествена галерия Стара Загора
19:00 ч. (голяма зала) ЗЛАТКА ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ - спектакъл на Държавен куклен театър Стара Загора.
Драматизация и режисура – Янчо Иванов. Изпълнява – Златина Караенева
20:00 ч. (голяма зала) Камерен концерт на Фолклорна танцова формация ЕтноЗара. В репертоара –
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„Варненски танц”, гайда, „Северняшки танц”. Художествен ръководител – Михаил Карамалаков.
21:00 ч. (голяма зала) ВЕЧНИТЕ ЕВЪРГРИЙНИ – камерен концерт на Светлана Иванова – вокал и Светлана
Денева – пиано. В репертоара – избрани песни от Гершуин, В. Йънг, К. Портър.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ“
бул. „Руски“ № 44
18:00 – 19:00 ч. (зала първи етаж) Представяне на графичната новела „На конци. 1968. Една
действителна история“. Текст и рисунки Веселин Праматаров.
18:00 – 22:00 ч. (детски отдел) Кътчета от Стара Загора – арт ателиета и редене на пъзели.
19:30 – 20:00 ч. (фоайе първи етаж) Концерт на Дамски камерен хор „Библиофония“.
20:30 – 21:10 ч. (фоайе втори етаж) Концерт на Полина Влахова и приятели. Участват: Борис Тасков,
Десислава Стефанова, Иван Кабамитов, Яница Нешева, Стоян Буюклиев, Димитър Арнаудов, Йордан
Петев и др. На рояла: Полина Влахова.
21:30 – 22:30 ч. (зала първи етаж) Концерт на рок група „Сигнатура“.
Изложба на миниатюрни книжки от сбирката на проф. д-р Алберт Бенбасат.
Изложба по графичната новела „На конци. 1968. Една действителна история“.
Изложба от Девети Международен фото салон 2022.
Изложба живопис на Десислава Борисова.
Благотворителен базар на ръчно изработени предмети.
Щанд за книги „Находка“.
Възможност за записване на нови читатели в библиотеката.

БИБЛИОТЕКА „РОДИНА“
бул. „Руски“ № 17
19:00 – 24:00 ч. Една нощ в библиотеката: Възможност за безплатно записване на нови читатели. Щанд
за книги „От нас за Вас”. Буккросинг зона.
19:30 – 20:30 ч. (изложбена зала „Байер“, ул. Лубор Байер“ № 1) Срещи с автограф: Библиотека
„Родина” представя Катя Зографова и книгата ѝ „Бележити жени на/за България : От Кера Тамара до
Петя Дубарова”.
18:00 – 21:00 ч. (Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение” № 69) Малка нощ на
изкуствата. „Колкото повече, толкова повече…” – пижамено парти с Мечо Пух и неговите приятели.
140 години от рождението на Алън Милн

КЪЩА МУЗЕЙ „ГЕО МИЛЕВ“
ул. „Гео Милев“ № 37
19:00 ч. Таньо Клисуров и Янчо Карагьозов представят музикално - поетичен рецитал „Слово и песен“
20:30 ч. Представяне на книгата на Звезделин Минков „Поетични междуметия“
22:00 ч. Прожекция на филма „Тя Мина.Мина“
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ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ „ЮРИЙ
ГАГАРИН“, СТАРА ЗАГОРА
ул. Цар Иван Шишман № 62, IV етаж, източно крило
С участието на специалисти от Института за космически изследвания и технологии при Българска
академия на науките
19:00 – 20:30 ч. (звездна зала) Лекция с презентация на тема: „Вселената през космическите очи на
Цивилизацията: от Хъбъл до Джеймс Уеб”
Лектор: доц. д-р Алексей Стоев
20:30 ч (фоайе) Откриване на фотографска изложба „Слънчевата корона - перлена светлина и
вълшебство”, посветена на резултатите от наблюдателните експедиции за изследване на короната на
Слънцето по време на 10 пълни слънчеви затъмнения
автори: проф. д-р Пенка Мъглова, доц. д-р Алексей Стоев
21:00 ч. (звездна зала) Лекция с презентация и видеопрожекция на тема: „Извънслънчевите планети –
в търсене на нов галактичен дом”
Лектор: Мирослав Костов, астроном
20:30 - 24:00 ч. (Наблюдателна площадка/при ясно небе) Наблюдения с телескоп на избрани обекти от
звездното небе: съзвездия, ярки звезди, структурни галактични обекти от т. н. „дълбоко” небе (някои
двойни звезди и звездни купове, газови и прахови мъглявини и др.) Луна, планетите Марс, Юпитер с
галилеевите спътници и Сатурн с бляскавите си пръстени.
21:30 - 22:30 ч. Три 15-минутни демонстрации на летните и част от есенните съзвездия, легендите за
митичните герои, които тези съзвездия изобразяват, видимите движения на небесните светила и
основните принципи за ориентиране по звездното небе.

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ул."Захарий Княжески" № 71, етаж 3
19:00 ч. – 20:30 ч. (терасата пред Регионална библиотека „Захарий Княжески“) Клуб „Забавна
астрономия“ и клуб „Млад експериментатор“ към ЦПРЛ предлагат експерименти, наблюдения с
телескоп и свободна дискусия
19:00 ч.( зала, Център за даровити деца „Петър Жеков)“ Клубът по сценаристика и режисура към ЦПРЛ
предлага прожекция на късометражните филми „Забранявам“, „Чиста душа“ и „Амбиция“

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ГЕО МИЛЕВ“
бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 28
20:30 ч. (площад пред сградата на Община Стара Загора) Флашмоб представен от актьорите на
Драматичен театър „Гео Милев“

СДРУЖЕНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА „РАЗЛИЧНИЯТ ПОГЛЕД“
ул. „Сава Силов“ № 37
21:00- 00:00 „Старите къщи разказват ... " - мултимедийни фасадни проекции от визуални артисти, с
акустичното участие на Йордан Петков - клавир / пиано, Борис Атанасов - акустична китара, Мирослав
Христов - саксофон
21:00 - 22-00 ч. (Къщата на Архитекта ) Акустично изпълнение с мултимедии
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22:00 - 00:00 ч. (Къщата на Архитекта и архитектурните фасадни в съседство) Експериментални аудио
- визулани, фасадни мултимедийни и светлинни проекции

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РОДИНА-1860"
/ул. "Свети княз Борис І"№94
19:30 ч. (голяма зала, ет. 2) "Откраднатото братче" - спектакъл на Детско куклено-театрално студио
"Слънчице"
20:00 ч. (малка зала, ет. 2) Детско ателие "Как се прави мимическа кукла"
19:00 – 21:30 ч. (пред читалището) Базар на натурална ръчно изработена козметика "Мемантикс"

ТЕРИТОРИАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ СТАРА ЗАГОРА
ул. „Ген. Гурко“ № 81
18:00 ч. „Съхранено за поколенията“ – изложба

МЕЖДУНАРОДЕН СТДЕНТСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ДАНАИЛ ЧИРПАНСКИ“
19:00 ч.- 20:00 ч. (от Куклен театър до Културен център „Стара Загора“) Шествие с театрални костюми,
улично шоу и музиканти
20:00 ч. (зала Културен център „Стара Загора“) Откриване на фестивала
21:00 ч. (сцена пред клуб Drums) Концерт на група Cool Den
Всички събития са с вход свободен.

ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО „АВГУСТИАДА“ 2022 г.
18:00 – 18:30 ч. (централните улици на Стара Загора до сцена на Античната улица) Дефиле на винарни,
готвачи, музикални и други групи, с участието на кандидатките в конкурса за Царица на Августиада
18:30 ч. (сцена на Античната улица на Августа Траяна, пред Регионален исторически музей) Официално
откриване на изложението на вино и кулинарни продукти
18:00 - 23:00 ч. (Античната улица на Августа Траяна) Изложение на вино и кулинарни продукти - първи
ден
20:30 ч. (Държавна опера Стара Загора) Избор на Царица на Августиада

МОЛ ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА
ул. „Хан Аспарух“ № 30
10:00 ч. – 21:00 ч. 140 години от рождението на Владимир Димитров- Майстора
Фондация „Изиарт“ гостува в Galleria Стара Загора
Интерактивна арт инсталация „Влез в картината“ - стани част от живописно платно на големия
художник в специално изготвена кабина, облечен в народна носия /предоставя се на място/.

page 5 / 6

Входът е свободен.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
бул. „Руски“ № 27
18:00 ч. – 22:00 ч. Отворен за посетители.
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