Програма на събития и онлайн инициативи за периода 15
юни – 21 юни
петък, 12 юни 2020

15 юни (понеделник)
Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
Къща музей „Гео Милев“ представя
Гео Милев /Георги Милев Касабов/
Живот и творчество от баща му Мильо Касабов – Увод
Художниците около Гео Милев
Сирак Скитник
Композиция І
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
16 юни (вторник)
Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
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противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.

Къща музей „Гео Милев“

Къща музей „Гео Милев“ представя
Гео Милев /Георги Милев Касабов/
Живот и творчество от баща му Мильо Касабов – Раждането на най-красивото бебе
Писмо на Гео Милев до Мильо Касабов от 17 ноември 1921
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
„Криворазбраната цивилизация“
по Добри Войников
сценичен вариант Райна Томова
режисьор Йосиф Сърчаджиев
21.00 ч.

Лапидариум, РИМ – Стара Загора

17 юни (сряда)
„Макс и Мориц“ – опера за деца от Александър Йосифов
10.00 ч.
панорамна площадка пред Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
ЧУК И ПУК
Автор: Турбьорн Егнер
Драматизация и постановка: Стоян Ангелов
Сценография: Диана Узунова
Музика: Гергана Василева
Участват: Елица Стоянова, Станислав Матев
18.00 ч.

Куклен театър, лятна сцена

Къща музей „Гео Милев“ представя
При Дойранското езеро – част
Стихотворението МАРШ
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
18 юни (четвъртък)
Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
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заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
„Макс и Мориц“ – опера за деца от Александър Йосифов
10.00 ч.
панорамна площадка пред Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Къща музей „Гео Милев“ представя
Стихотворението „Към острова на мъртвите“
Художниците около Гео Милев
Мирчо Качулев
Лято от цикъла „Годишните времена“
Отпечатано в Алманах Везник, 1923
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
Онлайн презентация на тема „Забравените празници”, изготвена от доц.д-р Евгения Иванова, етнограф
в РИМ-Стара Загора
Ще се публикува в раздел „Новини”в сайта и на фейсбук страницата на Регионален исторически музей –
Стара Загора : www.rimstz.eu; www.facebook.com/rim.stz
„Криворазбраната цивилизация“
по Добри Войников
сценичен вариант Райна Томова
режисьор Йосиф Сърчаджиев
21.00 ч.

Лапидариум, РИМ – Стара Загора

19 юни (петък)
Лято в къща музей „Гео Милев“
„Четем и рисуваме“
„Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора
„Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и
заедно разказват
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
Къща музей „Гео Милев“ представя
Спомен на Георги Кюмюрев за Гео Милев
Превод на Алфред Тенисън /1809-1892/
Загубено щастие
Последна молба
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
20 юни (събота)
ЧУК И ПУК
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Автор: Турбьорн Егнер
Драматизация и постановка: Стоян Ангелов
Сценография: Диана Узунова
Музика: Гергана Василева
Участват: Елица Стоянова, Станислав Матев
10.30 ч.

Куклен театър, лятна сцена

„Криворазбраната цивилизация“
по Добри Войников
сценичен вариант Райна Томова
режисьор Йосиф Сърчаджиев
21.00 ч.

Лапидариум, РИМ – Стара Загора

21 юни (неделя)
ЧУК И ПУК
Автор: Турбьорн Егнер
Драматизация и постановка: Стоян Ангелов
Сценография: Диана Узунова
Музика: Гергана Василева
Участват: Елица Стоянова, Станислав Матев
10.30 ч.

Куклен театър, лятна сцена

---------------------------------------------------------------------------------------------------Ретроспективна изложба „Петър Русков“ /1920 – 1999/
Може да бъде разгледана в Художествена галерия Стара Загора при спазване на всички
противоепидемични мерки до 20 юни
„Изкуството в условията на социална изолация“ - изложба на художниците от представителството на
СБХ – Стара Загора
Може да бъде разгледана в изложбена зала „Байер“ при спазване на всички противоепидемични мерки
до 26 юни
„70 години балет Стара Загора“ - изложба
Може да бъде разгледана до 1 септември в парк „Пети октомври“
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