Програма на предстоящи събития за периода 19-25 юли
петък, 16 юли 2021

19 юли, /понеделник/
Забавно лято в библиотеката с програма „България – позната и непозната”: Белоградчишки скали. Арт
работилничка „Сръчковци”.
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

Ден на възпоменание на жертвите - православни християни, загинали при опожаряването на Стара
Загора и Старозагорското клане 1877 г.
17.00 ч. - вечерна служба в храм „Света Троица“
17.30 ч.- литийно шествие от храм „Света Троица“ до Мавзолей –костница „19 юлий 1877“
18.00 ч. – заупокойна молитва в памет на загиналите при опожаряването на града старозагорци
в Мавзолей –костница „19 юлий 1877“

„Енергични хора“ от Василий Шукшин
Режисьор Николай Урумов. Със специалното участие на Михаил Билалов. Участват още Галя
Александрова, Христофор Недков, Ивалин Димитров, Цветомир Черкезов, Георги Райчев, Кольо Стайков
и Светла Тодорова
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Във време на корупция и измами, една жена, уморена от „бизнеса“ и разгулния живот на своя мъж и
неговите приятели – „енергични мошеници“, решава да разбули действителността, но разбира, че
истината не винаги е най- доброто решение!
„Енергични хора“ е блестяща комедия на Василий Шукшин, заплетена с много смях, реални образи и
характери в борба за надмощие над истината!
21.00 ч., Лапидариум, РИМ – Стара Загора
20 юли, /вторник/
Забавно лято в библиотеката с програмите „Приказна съкровищница” – „Асен
Разцветников, 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

21 юли, /сряда/
Забавно лято в библиотеката с програмите „Нашата изумителна Вселена” – Астероиди, метеори,
метеорити, и „Дърво на знанието”. Гл. експерти Галина Димитрова и Искра Динева от РЗИ гостуват на
децата в Детския отдел. Арт работилничка „Сръчковци”
10.00 ч. – 12.30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69

Безплатна прожекция на филма „Шибил“ на открито. Среща с актьорския състав.
Режисьор и сценарист Никола Бозаджиев, оператор Стефан Врачев, музика Георги Стрезов
С участието на Панайот Мустакерски, Десисалва Вулева, Богомил Найденов и др.
Една трогателна филмова история за невъзможната любов на Шибил и Рада, която покори света. Голяма
част от успеха на лентата се дължи на нестандартно поднесения разказ, който минава през очите на
спътника на Шибил, неговата душа и отражение, а именно собствения му кон.
Филмът се завръща в България след прожекции на 6 континента, 49 държави и завоювани 136 награди.
20.30 ч., Античен форумен комплекс „Августа Траяна“

22 юли, /четвъртък/
Забавно лято в библиотеката с Програма „Ревю на книгите”. Европа Директно – Стара Загора, гостува на
децата в Детския отдел. 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.

page 2 / 4

10.00 ч. – 12.00 ч., Филиал „Лозенец” на библиотека „Родина”, ул. „Кап. Петко Войвода” 54

„Последният човек“ от Веселка Кунчева
Спектакъл за възрастни на Държавен куклен театър – Стара Загора
Режисьор Веселка Кунчева, сценография Мариета Голомехова, музика Христо Намлиев и Милица
Гладнишка
С участието на Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Латина Беровска, Любен Чанев, Милица Гладнишка,
Цвети Пеняшки, Ивана Бобойчева, Мария Джойкева
19.30 ч., Куклен театър

23 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

Танцово училище за всички
„Огнен карнавал“ с St Danse Club и приятели
19.30 ч., сцена пред Община Стара Загора

24 юли, /събота/
„Трите прасенца“ – куклен спектакъл за деца. Режисьор Елица Стоянова, сценография Николай
Демеров, музика Георги Генов. С участието на Татяна Андреева и Цвети Пеняшки
Трите прасенца вече са големи и трябва да си построят къщичка. След редица премеждия, те научават
най – важния урок – ако си помагат, ако са задружни в игри и в беди, дори Вълкът не е толкова
страшен.
10.00 ч., Куклен театър

Творчески колектив „На улицата“ представя „Музикантите на Стара Загора“
Младите пеят /не само/ джаз
Павел Цонев трио и ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ – изпълняват джаз стандарти и песни от
мюзикъли
20.00 ч., фонтан „Пингвините“

Балет без граници – триптих от съвременни творби. Премиера.
„Нищо не може да спре вятъра“ – хореограф Христиан Бакалов/Франция/
„Съвършена картина – хореография Калоян Бояджиев /Норвегия/

page 3 / 4

„какФония“ – хореография Владимир Ангелов /САЩ/
На сцената на Античен форум „Августа Траяна“ ще бъдат представени авторски спектакли на трима
успели по света български хореографи Христиан Бакалов, Калоян Бояджиев и Владимир Ангелов.
Обединяващото заглавие „Балет без граници“ включва в себе си идеите за изкуството балет без
географски бариери, за творческата свобода в съвременния танц извън ограниченията на конкретни
техники, жанрове и стилове
21.00 ч., Античен форум

25 юли,/неделя/
„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…
10.00 ч., Куклен театър

Хора за хората – общоградска инициатива
19.00 ч., Парк „Пети октомври“

Балет без граници – триптих от съвременни творби. Премиера.
„Нищо не може да спре вятъра“ – хореограф Христиан Бакалов/Франция/
„Съвършена картина – хореография Калоян Бояджиев /Норвегия/
„какФония“ – хореография Владимир Ангелов /САЩ/
На сцената на Античен форум „Августа Траяна“ ще бъдат представени авторски спектакли на трима
успели по света български хореографи Христиан Бакалов, Калоян Бояджиев и Владимир Ангелов.
Обединяващото заглавие „Балет без граници“ включва в себе си идеите за изкуството балет без
географски бариери, за творческата свобода в съвременния танц извън ограниченията на конкретни
техники, жанрове и стилове
21.00 ч., Античен форум
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