Програма на предстоящи събития за периода 24 - 30
януари
петък, 21 януари 2022

25 януари, /вторник/
МЕНАР Филм Фест Стара Загора
„Костенурката и охлювът“ /Иран, 2021, 100 мин., драма/
18.30 ч., РБ „Захарий Княжески“

„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 ….“
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19.00 ч., Драматичен театър

27 януари, /четвъртък/
МЕНАР Филм Фест Стара Загора
„Окото на Истанбул“ /Турция, 2016, 61 мин., документален/
18.30 ч., РБ „Захарий Княжески“

„На живо“ – моноспектакъл на Александра Сърчаджиева
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

„Трите изстрела“ по Агата Кристи
Режисьор Невена Митева
С участието на Светла Тодорова, Александър Бориславов, Галя Александрова, Миленка Сотирова, Илчо
Димитров, Жоро Райчев, Христофор Недков, Найден Найденов
Бурна есенна нощ. Гръмотевици и изстрели. Непознат, заблуден в бурята. Убит човек. Жена, с пистолет
в ръката….
Ексцентрична, непредсказуема и интригуваща история, находчиви и оригинални герои – неповторимият
стил на Агата Кристи.
19.00 ч., Драматичен театър

28 януари, /петък/
„Бал с маски“ – опера от Джузепе Верди.
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

29 януари, /събота/
„Който не работи не трябва да яде“ - куклен спектакъл за деца по българска народна приказка.
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Режисьор Ирослав Петков, сценография Ива Гикова, Ивайло Николов. С участието на Биляна Райнова,
Калоян Георгиев, Таня Георгиева, Златина Караенева
Кой не знае тази приказка? Кой не е чувал за нея? Заглавието и – мъдра поговорка! Поуката – народна
мъдрост! На сцената – фолклорна магия! Куклите – изписани! Актьорите – баш майстори!
11.00 ч., Куклен театър

Концерт лекция
Клавирните вариации на В.А. Моцарт
Изпълнява Ромео Смилков - пиано
Вариации за клавир от периода 1766/1778
11.00 ч., сцена фоайе, Оперен театър

МЕНАР Филм Фест Стара Загора
„Танцът на Али и Зин“ /Турция, 2021, 79 мин., драма/
14.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

МЕНАР Филм Фест Стара Загора
„Египет отвисоко“ /Франция, 2019, 88 мин., документален/
16.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

Музика без граници - Зимни разкази
Камерен концерт с участието на Елена Мишинова – сопран, Мирослав Георгиев – пиано. В програмата
творби от Белини, Верди, Лист, Дебюси
19.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

30 януари, /неделя/
„Снежанка и седемте джуджета“ по Братя Грим. Куклен спектакъл за деца.
Драматизация и режисура Иван Райков, сценография Свила Величкова, музика Методи Иванов. Участват
Биляна Райнова, Любен Чанев, Татяна Андреева, Янчо Иванов
Класическата приказка е разказана от Вълшебното огледало, което вижда и знае всичко.
Оригинално режисьорско и сценографско решение, много музика, впечатляваща актьорска игра.
11.00 ч., Куклен театър
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Актуални изложби
„Небесни образи“ – изложба на Надежда Кутева, носител на Наградата на Петото Балканското
квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ 2020
Художествена галерия
23.Младежка художествена изложба – организатор Фондация „Пламък“, СБХ – клон Стара Загора,
Община Стара Загора и фондация „Постижения“
Зала „Байер“
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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