Програма на събития и онлайн инициативи 5 октомври
–11 октомври 2020
петък, 02 октомври 2020

5 октомври (понеделник)
Ден на Стара Загора
Празничен молебен за Стара Загора
9.45 ч., Катедрален храм „Св. Николай “

Поднасяне на венци и цветя на паметника „Защитниците на Стара Загора -19 юлий 1877 г.“ и
символичния камък за възстановяването на Стара Загора
10.15 ч., Парк „Пети октомври“

Ритуал за издигане на Националното знаме на Република България. Предаване на символичния ключ на
града на Кмета на Млада Загора
10.30 ч., Площада пред Общината
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„Поздрав от децата на Стара Загора“ – фолклорен концерт с участието на Детски фолклорен ансамбъл
„Загорче“, Детски фолклорен ансамбъл „Траянци“ при ЦПЛР. Детско – юношески народен хор „Жарава“
при читалище „Родина - 1860“ и Детски танцов състав „Загорци“
10.45 ч., Площада пред Общината

Празничен поздрав от Общински духов оркестър Стара Загора
12.00 ч., парк „Пети октомври“

Концерт на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“
16.30 ч., Парк „Артилерийски“

Есенен салон 2020 – традиционна годишна изложба на старозагорските художници
17.00 ч., зала „Байер“

Празник за деца и кучета
17.00 ч., Парк „Зелен клин“

Стефан Вълдобрев на 50. Представяне на авторската му „Книга за песните“. Концерт на „Обичайните
заподозрени“
18.00 ч., Площада пред Общината

6 октомври (вторник)
Представяне на новата книга на Йордан Пеев
„Филантропията на един варварин“
18.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

7 октомври (сряда)
Нощ на литературата (по отделна програма)
18.00 ч. – 21.00 ч., Читателски „гнезда“ в целия град
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„Уважаема г-це Марта“ от Орлин Дяков
Режисьор - Орлин Дяков
Премиера
19.00 ч., Драматичен театър

8 октомври (четвъртък)
„Уважаема г-це Марта“ от Орлин Дяков
Режисьор - Орлин Дяков
Премиера
19.00 ч., Драматичен театър

„Страх“ от Веселка Кунчева и Ина Божидарова
Спектакъл за възрастни
19.30 ч., Куклен театър

10 октомври (събота)
„Принцесите и змея“
Куклен театър за деца
10.00 ч., Куклен театър

„Мадам Бътерфлай“ опера от Джакомо Пучини
Оркестър, хор и балет на Държавна опера Стара Загора
16.00 ч., Оперен театър

11 октомври (неделя)
„Чук и Пук“
Куклен спектакъл за деца
10.00 ч., Куклен театър
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Европейски дни на наследството 2020
„Християнство и памет“ – веществено документална изложба
Изложбата може да бъде разгледана от 21.09. до 23.10. 2020 г. във фоайето на библиотека „Родина“

Гравюри от ателиетата на Лувъра (ХVIII – ХХ в.)
Колекция от Градска художествена галерия – Пловдив
Изложбата може да бъде разгледана от 23.09. до 20.10.2020 г. в западна зала на Художествена галерия
Стара Загора
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