Програма на предстоящи събития за периода 22-28
ноември
петък, 19 ноември 2021

23 ноември , /вторник/
„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

24 ноември, /сряда/
„Лъжци по неволя“ - комедия от Антъни Нийлсън.
Сценичен вариант и постановка Николай Урумов, сценография Златан Дрянов
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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!“
19.00 ч., Драматичен театър

25 ноември , /четвъртък/
„Страх“ – спектакъл за възрастни
Режисьор Веселка Кунчева, сценография Мариета Голомехова, музика Христо Намлиев
С участието на Елица Стоянова, Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Латина Беровска, Любен Чанев и др.
19.30 ч., Куклен театър

26 ноември , /петък/
51. Фестивал на оперното и балетно изкуство /26.11. -10.12/ Стара Загора 2021
„Бал с маски“ – опера от Джузепе Верди. Премиера.
Посвещава се на 80 годишнината на Евдокия Здравкова - Хорозова
Диригент Ивайло Кринчев
Режисьор Славчо Николов
В главните роли Ивайло Михайлов, Адриан Димитру, Русалина Мочукова, Таня Иванова , Александър
Крунев, Йонуц Паску, Емилия Иванова, Даниела Дякова, Даниела Нинева и др.
„Бал с маски“ е сред творбите на Джузепе Верди, които трасират пътя към творческата зрялост на
композитора. Режисьорската концепция на Славчо Николов акцентира върху характеристиките на
музикалната драма със силно изразен психологизъм на участниците .
19.00 ч., Оперен театър\\

27 ноември , /събота/
„Храбрият шивач“ по Братя Грим - куклен спектакъл за деца
Режисьор Румен Гарабедян, с участието на Георги Спасов
Това е историята на бедния шивач, който един ден получава от съседката си буркан мармалад. Тъкмо
да си похапне, върху мармалада кацат рояк мухи. Шивачът убива седем мухи с един удар, решава, че
това е голямо юначество и тръгва по широкия свят да си опита късмета….
11.00 ч., Куклен театър
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51. Фестивал на оперното и балетно изкуство /26.11. -10.12/ Стара Загора 2021
„Моят Вагнер“ – среща с акад. Пламен Карталов и музикалният критик Клаус Биланд с представяне на
едноименното издание
В книгата си акад. Карталов представя десетгодишния си натрупан опит в реализацията на едно от най
– внушителните заглавия в световната оперна класика – театрологията „Пръстенът на Нибелунга“,
последвани от „Тристан и Изолда“, “Парсифал. Създадените постановки се нареждат сред оперните
събития с международни измерения в най- новата история на Софийската опера и балет. Вход свободен.
17.00 ч., фоайе Оперен театър

51. Фестивал на оперното и балетно изкуство /26.11. -10.12/ Стара Загора 2021
„Бал с маски“ – опера от Джузепе Верди. Премиера.
Посвещава се на 80 годишнината на Евдокия Здравкова - Хорозова
Диригент Ивайло Кринчев
Режисьор Славчо Николов
В главните роли Ивайло Михайлов, Адриан Димитру, Русалина Мочукова, Таня Иванова , Александър
Крунев, Йонуц Паску, Емилия Иванова, Даниела Дякова, Даниела Нинева и др.
„Бал с маски“ е сред творбите на Джузепе Верди, които трасират пътя към творческата зрялост на
композитора. Режисьорската концепция на Славчо Николов акцентира върху характеристиките на
музикалната драма със силно изразен психологизъм на участниците .
19.00 ч., Оперен театър

28 ноември , /неделя/
„Барон Мюнхаузен“ – куклен спектакъл за деца
Постановка и режисура проф. Славчо Маленов
Участват Георги Спасов и Росица Спасова
Във всеки мъж живее един барон Мюнхаузен – изобретател, герой и джентълмен. Спектакълът е
носител на Икар 2007 за най - добър куклен спектакъл и награда „Златен делфин“ за актьорско
майсторство на Георги Спасов.
11.00 ч., Куклен театър

51. Фестивал на оперното и балетно изкуство /26.11. -10.12/ Стара Загора 2021
Калуди Калудов рисува
Щрихи от тенор
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Среща с автограф и откриване на изложба на Калуди Калудов
Водещи Миглена Стойчева и Гендони. Вход свободен.
„Графиките на Калуди Калудов са като малки бижута отразили вътрешната светлина на един
универсален артист. Със своето изящество те напомнят за офортите на големите холандски художници
от 17 век. Калуди Калудов ни потапя в един магичен и изящен свят, създавайки ни усещане за вечност“
- Гендони
16.00 ч., фоайе Оперен театър

Актуални изложби
Фотоизложба „По - чисти реки - по – чисти морета“
8 ноември – 3 декември
РБ „Захарий Княжески“, фоайе първи етаж
Изложба „Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници“
Художествена галерия, до 30 ноември

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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