Програма на предстоящи събития за периода 30 май - 5
юни
петък, 27 май 2022

30 май, /понеделник/
Международен филмов фестивал „Златната липа“ /28 май – 1 юни/
/по отделна програма/
Оперен театър, РБ „Захарий Княжески“, Културен център „Стара Загора“

„Методът Грьонхолм“ от Жорди Галсеран.
Сценичен вариант, музикална картина и режисура Стефан Спасов
С участието на Иван Калошев, Стефан Борисов, Миленка Сотирова, Цветомир Черкезов
Глас Бойка Велкова
Четирима души си оспорват едно място, но по пътя към него са заставени да подложат на съмнение
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всичко, в което вярват, и всичко, което са убедени, че искат и могат. Те са способни, амбициозни и
твърде различни и са подбрани сред стотици кандидати за едно окончателно събеседване за работа.
Загадъчният метод „Грьонхолм“, по който се провежда то, ги изправя едни срещу други в неподозирана
игра – ту смешна, ту нелепа, ту жестока, ту тъжна.
19.00 ч., Драматичен театър

31 май, /вторник/
Среща с писателя Георги Господинов
17.30 ч., Културен център „Стара Загора“

Изложба избрани творби от Художествена галерия „Борис Денев“ – Велико Търново
18.00 ч., Художествена галерия

„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

1 юни, /сряда/
Международен ден на детето
„За децата и с децата“ - концерт с участието на детски градини.
10.00 ч., Парк „Пети октомври“
Арт работилници и ателиета на НЧ „Родина 1860“, НЧ „Димитър Наумов 1908“, НЧ „Просвета 1898“, НЧ
„Стефан Генчев 1901“ и НЧ „Христо Танев 2020“, Регионален исторически музей, Интеракт клуб – Стара
Загора, ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и СЦДЖ - „Зелени Балкани“
10.00 ч. -13.00 ч., Парк „Пети октомври“

Втора Тунджанска бригада организира Ден на отворените врати. Желаещите ще могат да влязат и да
разгледат, както и да участват в Детски военни игри.
10:00 до 15:00 ч., Военно формирование 48 430, адрес: ул."Хан Аспарух" №29
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Съюзът на архитектите в България - дружество Стара Загора, кани всички деца на акция по засаждане
на 150 броя цветя
10.00 ч. „Зелените хълмчета“ на пешеходната зона, до ОУ „Васил Левски“

„1 юни – Международен ден на детето” - мултимедийна презентация, кръстословица. Литературно
четене.
Творческо ателие – изработване на картичка-апликация „Дъга”
11.00 ч. – 11.40 ч., детски отдел на Библиотека „Родина“

Поздрав от Международния филмов фестивал „Златната липа“
Създатели на сънища /Dreambuilders 2020, Дания - анимационен филм - 11.00 ч.
Смотанячки/ Lameos 2001 Латвия – 13.00 ч.
Жири / Zhiri 2021, България – 15.00 ч.
Културен център „Стара Загора“

Международен филмов фестивал „Златната липа“ /28 май – 1 юни/
Церемония по награждаване и прожекция на отличения филм
18.00 ч., Оперен театър

„Джелсомино в страната на лъжците“ по Джани Родари
Куклен спектакъл за деца
Режисьор Елица Петкова
Участват Елица Матева, Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Любен Чанев, Станислав Матев, Таня
Георгиева, Янчо Иванов
История за порастването на едно момче, разказана с неговия собствен глас. Представлението е носител
на Наградата Икар 2017 в категория „Куклено изкуство“
17.30 ч., Куклен театър

Концерт на ДЮССИ „Allegra“.
18.00 ч., Сцена пред Община Стара Загора
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Концерт на танцови школи при НЧ „Настроение 2017“ Стара Загора и ДЮТС „Броеничка“.
18.30 ч., Парк „Артилерийски“, арт сцена

2 юни, /четвъртък/
Ден на Ботев и загиналите за национално освобождение на България
Тържествен общоградски ритуал с поднасяне на венци и цветя
11.30 , Парк „Митрополит Методий Кусев“
„Играй с приятели офлайн“- детски празник със занимателни игри и състезания, организиран от Лайънс
клуб Стара Загора Августа
17.00 ч., Парк „Артилерийски“

„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!“
19.00 ч., Драматичен театър

4 юни, /събота/
Пети национален фолклорен събор „С мирис на теменуги“ - с. Яворово, организиран от НЧ „Ахинора
-2006“
9.00 ч. – откриване
10.00 ч. – начало на фестивалната програма
с. Яворово

Уикенд събития
Безплатен градски тур „Стара Загора – неразказани истории по правите улици“
10.00 ч., пред Туристически информационен център

Уикенд събития
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Детско – юношески фолклорен фестивал „С настроение под липите“
11.00 ч., Парк „Артилерийски“

„Малката самовила“- куклен спектакъл за деца
Драматизация и режисура проф. Славчо Маленов, сценография и кукли Васил Рокоманов, Силва
Бъчварова, музика Владимир Джамбазов
С участието на Елица Стоянова, Кирил Антонов, Станислав Матев, Златина Караенева, Йордан Тинков
Красива любов, обещания за вярност, изкушения…и скъпо платени грешки. Кой ще изгуби любовта, кой
ще изчезне заради неспазени обещания?. Ще открием истини за човешкото непостоянство и крехкостта
на любовното чувство.
11.00 ч., Куклен театър

Уикенд събития
„Цветна феерия от музика и танц“ – с участието на Общински духов оркестър и мажоретни състави
18.00 ч., Парк „Пети октомври“

Церемония по награждаване на отличените от Национален ученически кинофест 2022
18.00 ч., Културен център „Стара Загора“

„Тоска“ – опера от Джакомо Пучини
Диригент Арно Перие
В ролите Русалина Мочукова, Георги Динев, Александър Крунев
19.00 ч., Оперен театър

5 юни, /неделя/
Уикенд събития
Безплатен градски тур „Стара Загора – неразказани истории по правите улици“
10.00 ч., пред Туристически информационен център

„Задави се Меца“ – по Ран Босилек. Куклен спектакъл за деца. Режисьор Дарин Петков, музика Светла
Василева
Участват Биляна Райнова, Кирил Антонов, Татяна Андреева , Янчо Иванов, Латина Беровска
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Веселата и поучителна приказка на Ран Босилек оживява на сцената на кукления театър. Мецана ще
преживее много изпитания заради лакомията си и ще получи ценни уроци
11.00 ч., Куклен театър

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

Уикенд събития
45 години Детски фолклорен ансамбъл „Загорче“
18.00 ч., Оперен театър

„40 години на сцена“ – концерт на Веселин Маринов
19.00 ч., Културен център „Стара Загора“

Актуални изложби
„Васил Бараков и Бараците“ - колекция от фондовете на Художествена галерия „Димитър
Добрович” – Сливен, Художествена галерия - Стара Загора, Художествена галерия - Казанлък ,
Художествена галерия „Жорж Папазов” – Ямбол, Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски”,
Художествена галерия „Борис Денев” – Велико Търново.
Изложбата се посвещава на 120 годишнината от рождението на художника Васил Бараков
/1902-1991/ Художествена галерия

Изложба „101 картини от България” на арх. Белин Моллов.
Фоайе първи етаж – юг, РБ „Захарий Княжески“

Изложба на сценичен плакат „Молиер без граници”.
Фоайе първи етаж – север, РБ „Захарий Княжески“

Пролетна изложба на художествено ателие „Витроартис”.
Фоайе първи етаж – ниша, РБ „Захарий Княжески“

page 6 / 6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

