Програма на предстоящи събития за периода 25-31
октомври
петък, 22 октомври 2021

25 октомври,/понеделник/
„За силата на словото“ – спектакъл на Камен Донев
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

28 октомври,/четвъртък/
„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
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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

29 октомври,/петък/
Официално откриване на оперния сезон 2021/2022
„Атила“ – опера от Джузепе Верди
Диригент Якопо Сипари
В главните роли: Юлиан Константинов, Таня Иванова, Александър Крунев, Ивайло Михайлов, Ивайло
Йовчев, Александър Марулев
Хор и оркестър на Държавна опера Стара Загора, Прабългарска школа за оцеляване Бага – тур, Детско –
юношеска студия за опера и балет на Държавна опера – Стара Загора
19.00 ч., Оперен театър

„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

30 октомври, /събота/
„Тигърчето Спас“ – куклен спектакъл за деца по идея от книгата „Тигърчето Спас“ на Рада Москова
Постановка проф. Жени Пашова, участват Ивелин Николов, Йордан Тинков
Една забавна приказка за приключенията на тигърчето Спас и неговите срещи с различни, чудати
герои. То намира много нови приятели, научава много уроци, преминава през различни трудности,
разбирайки, че уважението и доброто, трябва да бъдат заслужени.
11.00 ч., Куклен театър

31 октомври, /неделя/
„Чорапкова приказка“ – куклен спектакъл за деца
Режисьор Янчо Иванов, музика Пламен Петков
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Участват Янчо Иванов и Биляна Райнов
„Чорапкова приказка“ поставя на преден план един често срещан загадъчен проблем – нежеланието на
децата да носят своите чорапчета. Целта на тази приказка е чрез игра и приятни емоции да събудим у
детето интерес и желание да носи чорапи.
11.00 ч., Куклен театър

Музика без граници
UNDERGROUND CELLO QUARTET
С участието на Атанас Кръстев, Момчил Пандев, Теодора Атанасова, Виктор Трайков
В програмата В .А .Моцарт, Дж. Верди, Ж .Бизе, А. Пиацола, Е. Гранадос и др.
19.00 ч., Оперен театър

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 за събитията от програмата
на Есенни литературни дни ще Ви информираме ежедневно на сайта на Община Стара Загора и
във фейсбук страницата на отдел „Култура и туризъм“.
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