Програма на събития и онлайн инициативи за периода 22
юни – 28 юни
петък, 19 юни 2020

22 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“
„Лято в библиотеката“
Програма „Нашият невероятен, див и красив свят“ – създаване на тематични презентации, облаци от
думи за уникалността на нашата планета Земя; Творческо ателие за съставяне на тематични синквейни
и квилтове.
С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. Българско опълчение“ 69

Къща музей „Гео Милев“ представя
Препис-извлечение от показанията на свидетеля Фердинанд Ваклинов Величков
Превод на Гео Милев
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Шандор Петьофи – Унгария
Песен
Моята любов
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
23 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
противоепидемични мерки
10.00 -12.00 ч.
Къща музей „Гео Милев“
„Лято в библиотеката“
Програма „Пътеводител на малкия читател“ – запознаване с родните места на чужди и български
детски автори и с техните най – популярни произведения. Създаване на презентации и ревюта на книги;
Творческо ателие за изработване на плакати за автори и книги, за създаване на тематични синквейни и
литературни квилтове.
С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. Българско опълчение“ 69

Къща музей „Гео Милев“ представя
Писмената защита на Гео Милев пред съда
Гео Милев
Корица на избрани стихотворения от Пол Верлен, 1922
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
Официално откриване на най-новата атракция на пешеходната зона в Стара Загора - архитектурноестетическата композиция - Водно огледало „Поетите на Стара Загора“
Водещ: поетесата Мария Донева
Специални гости: поетите, музиканти и приятели на Стара Загора от софийската група за етно-рок
поезия „Гологан“ - Петър Чухов и Иван Христов
Проектът е създаден от арх. Велимир Георгиев, скулптор е Радослав Мъглов, а калиграф е Георги
Павлов.
17.00 ч.

пешеходна зона

„Прелестите на изневярата“
от Валентин Красногоров
режисьор Христофор Недков
21.00 ч.

Драматичен театър

page 2 / 6

24 юни (сряда)
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“
„Лято в библиотеката“
Програма „Сбъднати желани“ –изяви на децата по избрани от тях теми; Творческо ателие за
изработване на полезни предмети от отпадъчни материали.
С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. Българско опълчение“ 69

„Барон Мюнхаузен“
Спектакъл за деца на Държавен куклен театър – Стара Загора
18.00 ч.
Куклен театър, лятна сцена
Еньовден – празник на билките. Магия и традиция…
Фейсбук страница Култура и туризъм към Община Стара Загора
https://bit.ly/2UzwGUG
Къща музей „Гео Милев“ представя
Спомен на Весела Милева Харитонова
Стихотворението „Главата ми кървав фенер с разтрошени стъкла“
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
Опера-буфа от Джовани Батиста Перголези
Режисьор: Славчо Николов
Диригент: Владимир Бошнаков
Сценография: Иван Токаджиев
Костюми: Ана-Мария Токаджиева
Хореография: Ромина Славова
Участват: Емилия Джурова, Евгений Арабаджиев, Пламен Асенов и др.
Оркестър на Държавна опера Стара Загора
21.00 ч.
сцена Античен форум „Августа Траяна“
25 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
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“
„Лято в библиотеката“
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Програма „Ние и светът около нас – какво зная за:…“ –природата, изкуствата, професиите; Творческо
ателие.
С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. Българско опълчение“ 69

Къща музей „Гео Милев“ представя
При Дойранското езеро – Гео Милев
Стихотворението „31 декември 1917“
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
„TRE SORELLE“
Спектакъл за възрастни
19.30 ч.

Куклен театър

„Прелестите на изневярата“
от Валентин Красногоров
режисьор Христофор Недков
21.00 ч.

Драматичен театър

26 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“
„Лято в библиотеката“
Програма „Ревю на книгата“ и „Забавен час в КлевърБук“ – забавления без компютър; Творческо ателие
– рисуване, моделиране, изработване на 3D пана с герои от любими литературни произведения, правене
на колажи от отчислени книги, стари вестници и списания
С предварително записване на тел. 042/620136 до 10 деца
10.00 – 12.30 ч.

Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. Българско опълчение“ 69

Къща музей „Гео Милев“ представя
Писмо от Франц Пфемферт – Берлин, от 16 август 1918
Заявление до Министър – председателя и Министъра на Вътрешните работи в София от Мильо Касабов
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Архива на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
Рецитал на Ивайло Михайлов - тенор
Акомпанимент на пиано: Деница Петрова
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Водещ: Ивана Папазова
19.00 ч.

Оперен театър

„Телефонът“ и „Медиумът“
Камерни опери от Джан Карло Меноти
Режисьор: Огнян Драганов
Диригент: Виктор Крумов
Сценография: Тодор Демеров
Костюми: Теодора Джамбазова
21.00 ч.

сцена Античен форум „Августа Траяна“

27 юни (събота)
„Храбрият шивач“
Спектакъл за деца на Държавен куклен театър – Стара Загора
10.00 ч.
Куклен театър, лятна сцена
„Прелестите на изневярата“
от Валентин Красногоров
режисьор Христофор Недков
21.00 ч.

Драматичен театър

28 юни (неделя)
„Клоунът и неговите деца“
Спектакъл за деца на Държавен куклен театър – Стара Загора
10.00 ч.
Куклен театър, лятна сцена
---------------------------------------------------------------------------------------------------Лятна програма 2020
„Създай. Играй. Прочети. Научи“
в Регионална библиотека „Захарий Княжески“
За малките ни читатели на възраст от 7 до 14 години
от 22 юни до 31 юли от 10:30 до 12:30 ч.
вторник – арт работилници (до 20 деца)
сряда – настолни игри (до 20 деца)
четвъртък – филми (до 40 деца)
Заниманията се провеждат във фоайето и залата на библиотеката.
С предварително записване на тел. 0884477152 или на място.
--------------------------------------------------------------------------За тийнейджъри на възраст от 12 до 18 години
от 22 юни до 31 юли от 14:30 до 16:30 ч.
понеделник и четвъртък
работа с конструктори в клуб „Създатели“
Заниманията се провеждат в Тийн зоната.
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сряда
И засвири грамофонът…
Заниманията се провеждат в отдел Изкуство.
С предварително записване на тел. 0884477152 или на място (до 10 деца).
--------------------------------------------------------------------------За деца от 6 до 12 години
от 6 юли до 31 август от 10:30 до 12:30 ч.
понеделник – разговорен руски език, музикални ателиета, настолни игри
петък – руски анимационни и игрални филми, приказки
Заниманията се провеждат в Руския център.
С предварително записване на тел. 0886997366 или на място (до 10 деца).
Заниманията ще се провеждат при спазване на задължителните противоепидемични мерки.
Участието става след подписване на Декларация за информирано съгласие
от родител за деца до 14 г. и от самите ученици над 14 г.
25 юни и 30 юли – без лятна програма (санитарни дни за библиотеката).
--------------------------------------------------------------------------„70 години балет Стара Загора“ - изложба
Може да бъде разгледана до 1 септември в парк „Пети октомври“
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