ОБНОВЕН Културен афиш за периода 21-24 октомври
сряда, 20 октомври 2021

Във връзка със заповед РД-01-856/ 19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването на РБългария
Община Стара Загора извърши промени в Културния афиш на събитията, които ще се проведат през
тази седмица.
Обновеният календар на предстоящите културни събития за периода 21-24 октомври :
21 октомври,/ четвъртък/
„Къщата“ – гостува Малко Театро „Будапеща“
Проектът „Къщата“ е създаден по текстове на български автори. Актрисата Габриела Хаджикостова
миксира текстове и пеене. Авторската музика на Николай Иванов ОМ е на границата между етно и джаз,
минимализъм и спонтанна импровизация.
18.00 ч. , Куклен театър

Лъжци по неволя“ - комедия от Антъни Нийлсън.
Сценичен вариант и постановка Николай Урумов, сценография Златан Дрянов
С участието на Стефан Борисов, Ивелин Керанов, Мария Енева, Елена Азалова, Кольо Стайков, Цветомир
Черкезов, Георги Ножделов
Режисьорът Николай Урумов: „Лъжци по неволя“ е забавна и атрактивна, ситуационна комедия,
създадена в духа на традиционния английски черен хумор! Пиесата завладява със своята
непринуденост и абсурдността на непредвидимите си обрати, умело завихрени от Антъни Нийлсън.
Една празнична, коледна, вихрена феерия, в която се случват чудеса!
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19.00 ч., Драматичен театър

22 октомври,/ петък/
Есенни литературни дни
Работилница за рими „Как да пишем хайку“, с водещ Петър Чухов
14.00 – 16.00 ч., Беседка на Античната улица „Августа Траяна“ (пред Регионална библиотека
„Захарий Княжески”)

Есенни литературни дни
Среща с поета Петър Чухов и представяне на новите му книги „Есенен Великден„ и „Запокитените“
18.00 ч., Регионален исторически музей, Лапидариум

„Големанов“ от Ст. Л. Костов – гостува ДТ „Сава Огнянов“ гр. Русе
Режисьор Орлин Дяков
С участието на Христо Гърбов, Венцислав Петков, Ивайло Спасимиров и други
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

23 октомври,/ събота/
Есенни литературни дни
Хайку разходка по забележителностите на Стара Загора. Творческо писане
10.00 – 13.00 ч.

„Чук и Пук“ – куклен спектакъл за деца от Турбьорн Егнер
Драматизация и постановка Стоян Ангелов, сценограэия Диана Узунова, музика Гергана Василева.
С участието на Елица Стоянова и Станислав Матев
Образователен спектакъл на тема хигиена на зъбките и двамата лоши злосторници - Чук и Пук, за които
чупенето, къртенето и развалянето на здравите зъбки е забавление
11.00 ч., Куклен театър

Есенни литературни дни
„Стара Загора в хайку и кадри“ – литературно четене на участниците в хайку работилницата
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17.00 ч., Къщата на архитекта

Камерен концерт от цикъла „Музика без граници“ с участието на Мариана Пенчева, мецосопран и
Василена Атанасова –роял
19.00 ч., Оперен театър

24 октомври,/неделя/
„Зайчето Питър“ – куклен спектакъл за деца. Режисьо Румен Гаванозов
С участието на Елица Стоянова, Мария Джойкева и Янчо Иванов
За пакостливото зайче Питър, което не послушало майка си и вместо да отиде за къпини със своите
братчета и сестричета, влязол в зеленчуковата градина на Мистър Макгрегър да яде марули…
11.00 ч., Куклен театър

Есенни литературни дни
Синелибри 2021
Прожекция на филма „Персийски уроци“
/Русия, Германия, Беларус/
16.00 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Есенни литературни дни
Синелибри 2021
Прожекция на филма „Три етажа“
/Италия, Франция/
18.30 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Всички културни събития ще се провеждат при строго спазване на всички противоепидемично
мерки, въведени със заповед на здравните власти.
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