Програма на предстоящи събития за периода 4-10
октомври
петък, 01 октомври 2021

4 октомври, /понеделник/
Избор на Кмет на Млада Загора
19.00 ч., Младежки дом

„Лъжци по неволя“ 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,
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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

5 октомври, /вторник/
Ден на Стара Загора – 5 октомври
150 години с името Стара Загора
Тържествен молебен, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорския Митрополит Киприан
9.30 ч.

Катедрален храм „Св. Николай”

Ритуал за издигане на Националното знаме на Република България
на града на Кмета на Млада Загора
10.00 ч.

Предаване на символичния ключ

Площада пред Общината

Поднасяне на венци и цветя на паметника „Защитниците на Стара Загора -19 юлий 1877 г.“ и
символичния камък за възстановяването на Стара Загора
10.45 ч.

Парк „Пети октомври“

Изложба “125 години организирано тракийско движение в България“
Организатор Тракийско дружество „Одринска епопея“
11.00 ч.,

Парк „Пети октомври“

Безплатен маршрут „Град, въздигнал се от руините“
11.30 ч.,

тръгване от Регионален исторически музей

Концерт на Общински духов оркестър
12.00 ч.,

Парк „Пети октомври“

Есенен салон 2021 – традиционна изложба на старозагорските художници
18.00 ч.,

Зала „Байер“

„150 години с името Стара Загора“ - празничен концерт, с участието на ОФА „Загоре“, ДЮНХ
„Жарава“, актьорите Ивелин Керанов и Елена Азалова със стихове за Стара Загора
18.30 ч.,

Културен център „Стара Загора“

В Деня на Стара Загора, 5 октомври, експозицията на Регионален исторически музей – Стара
Загора ще бъде с вход свободен от 10.00 до 18.00 ч. С вход свободен ще работят и
Художествена галерия, Музей Литературна Стара Загора и Къща музей "Гео Милев".
Музей “Неолитни жилища“ и Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ ще работят с
редовна входна такса от 10.00 до 18.00 ч.
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6 октомври, /сряда/
„Отмъщението на Зайчето Питър“ – спектакъл за деца по музика и текст Хариет Бушман
Режисьор Йова Петкова
11.00 ч., Оперен театър
„Музиката – мечта и вдъхновение“ – музикално-поетичен спектакъл, посветен на Световния ден на
музиката и поезията на Детска театрална студия „Метроном“ при НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара
Загора.
18.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

9 октомври ,/събота/
„Дядо вади ряпа“ – куклен спектакъл за деца
Постановка Янчо Иванов, с участието на Янчо Иванов и Биляна Райнова
11.00 ч., Куклен театър
на изкуст
вата
10 октомври ,/неделя/
„Забравеният рожден ден“ по Доналд Бисет. Куклен спектакъл за деца
Режисьор Катя Илкова, участват Татяна Андреева и Златина Каранева
В слонското царство цари суматоха. Татко Слон се мъчи да се изправи на главата си, защото е забравил
нещо важно. Мама Слоница непрекъснато шета. Всички знаят нещо и се приготвят за него, но уви,
Ялмар е сам. И ето, че тайната е разкрита….Честит рожден ден, Ялмар!
11.00 ч., Куклен театър

Актуални изложби
„Непознатият Иван Попчев /1941 – 1994/“
до 15 октомври, Художествена галерия
Изложба на Михаил Косев – графика и рисунка
до 20 октомври, Художествена галерия
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