Програма на събития и онлайн инициативи за периода 31
август – 6 септември
петък, 28 август 2020

31 август (понеделник)
„Лято в библиотеката“
Да съберем лятото, четенето и любопитството на едно място!
Програма: „Невероятно, но факт! Нашият невероятен, див и красив свят”: Статуята на Христос - символ
на Рио де Жанейро
Творческо ателие.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 – до
10 деца от 1. до 4. клас с предварително записване (тел.: 042620136; e-mail:
detski_otdel_rodina@abv.bg)
Къща музей „Гео Милев“ представя
ГЕО МИЛЕВ И БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕРНИЗЪМ
ГЕО МИЛЕВ
АВТОПОРТРЕТ, 1921 / 4/
ГЕО МИЛЕВ – ИЗБРАНИ ПОЕТИЧЕСКИ ПРЕВОДИ
ЪПТОН СИНКЛЕР – САЩ
НА БОРДА НА ЕДИН ПАРАХОД, стр. 207
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“- оригинал от Фонда на музея
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Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
1 септември (вторник)
„Лято в библиотеката“
ЦЕИ Стара Загора на гости на децата в Детския отдел.
Програма: „Пътеводител на малкия читател“: Светослав Минков
Творческо ателие.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 – до
10 деца от 1. до 4. клас с предварително записване (тел.: 042620136; e-mail:
detski_otdel_rodina@abv.bg)
Ваканция в Музей „Литературна Стара Загора“
Илюстрации по сюжети от любими приказки и моделиране с пластелин на обичани герои, организиране
на дидактични настолни и подвижни игри, рисуване на асфалт, прожектиране на научнопопулярни и
развлекателни филмчета, подреждане на весели пъзели са част от предвидените занимания.
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
14.00 ч. Музей
„Литературна Стара Загора“

Къща музей „Гео Милев“ представя
Райна Захариева
БИО-БИБЛИОГРАФИЯ – Пенка Касабова
Думи за Пенка Касабова
...от курсистки в Курса за подготовка на детски учителки
Петруша Дюлгерова – стр. 46
ГЕО МИЛЕВ И БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕРНИЗЪМ
ГЕО МИЛЕВ
Автопортрет /1/
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“- оригинал от Фонда на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/

Изложба на Павлина Копано
18.00 ч.

Зала „Байер“

2 септември (сряда)
„Лято в библиотеката“
Да съберем лятото, четенето и любопитството на едно място!
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Зелени Балкани Стара Загора на гости на Детски отдел.
Програма: „Сбъднати желания“: Деветашка пещера и Магура
Творческо ателие.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 – до
10 деца от 1. до 4. клас с предварително записване (тел.: 042620136; e-mail:
detski_otdel_rodina@abv.bg)
Ваканция в Музей „Литературна Стара Загора“
Илюстрации по сюжети от любими приказки и моделиране с пластелин на обичани герои, организиране
на дидактични настолни и подвижни игри, рисуване на асфалт, прожектиране на научнопопулярни и
развлекателни филмчета, подреждане на весели пъзели са част от предвидените занимания.
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
14.00 ч.
Музей „Литературна Стара Загора“

Къща музей „Гео Милев“ представя
Сп. „Пламък“, кн. 4
РЕВОЛЮЦИОНЕРЪТЪ ИСУСЪ
(изъ книгата „Християнството и социалната криза“)
ГЕО МИЛЕВ
СЛЪНЧОГЛЕДИТЕ ПОГЛЕДНАХА СЛЪНЦЕТО , Том 1,
КОПНЕЮЩИ ПОЖАРИ, стр. 242
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“ – оригинал от Фонда на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
„Огледалото - лице в лице“ - италиано – българска изложба
Гостуваща експозиция от дружество „Клуб на Юнеско“ от Виченца, Италия
18.00 ч.
Художествена галерия

Гала концерт на участниците в Майсторския вокален клас на Веселина Кацарова
Диригент - Ивайло Кринчев
Оркестър на Държавна опера – Стара Загора
19.00 ч.

Оперен театър

3 септември (четвъртък)

„Лято в библиотеката“
Да съберем лятото, четенето и любопитството на едно място!
Европа Директно Стара Загора на гости на децата в Детския отдел.
Програма: „Ние и светът около нас – какво зная за:...“: Дърво на знанието.
Творческо ателие.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 – до
10 деца от 1. до 4. клас с предварително записване (тел.: 042620136; e-mail:
detski_otdel_rodina@abv.bg)
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Ваканция в Музей „Литературна Стара Загора“
Илюстрации по сюжети от любими приказки и моделиране с пластелин на обичани герои, организиране
на дидактични настолни и подвижни игри, рисуване на асфалт, прожектиране на научнопопулярни и
развлекателни филмчета, подреждане на весели пъзели са част от предвидените занимания.
Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на всички
противоепидемични мерки
14.00 ч.
Музей „Литературна Стара Загора“

Къща музей „Гео Милев“ представя
ГЕО МИЛЕВ – ВСЯКО ИЗКУСТВО Е ЕКСПРЕСИОНИЗЪМ, Том 2
АКСИОМИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ, стр. 491
ГЕО МИЛЕВ И БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕРНИЗЪМ
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“- оригинал от Фонда на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
„Гето“ балет по музика на Клезмер и Горан брегович
Хореограф - Марио Пиаца /Италия/
Със специалното участие на Елена Петрова /сопран/ и Румен Какамъков /цигулка/
Балет на Държавна опера – Стара Загора
20.00 ч.

Античен форум „Августа Траяна“

4 септември (петък)

„Лято в библиотеката“
Да съберем лятото, четенето и любопитството на едно място!
РЗИ Стара Загора гостува на децата в Детския отдел.
Програми: „Ревю на книгата“ и „Забавен час с Clever book“.
Творческо ателие.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 – до
10 деца от 1. до 4. клас с предварително записване (тел.: 042620136; e-mail:
detski_otdel_rodina@abv.bg)
Къща музей „Гео Милев“ представя
ГЕО МИЛЕВ И БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕРНИЗЪМ
Сирак Скитник
Град с глави, ок. 1919 /57/
Сп. Първи стъпки, год. V, 1937-1938
Здравно възпитание
За родителските срещи
В рубриката „НАШАТА ИЗНЕНАДА“- оригинал от Фонда на музея
Фейсбук страница https://www.facebook.com/geo.milev.stara.zagora/
Сайт https://geomilev.com/
5 септември (събота)

„Звездичко“
Спектакъл за деца на Държавен куклен театър – Стара Загора
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10.30 ч.

Куклен театър

6 септември (неделя)

135 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия
Поднасяне на венци и цветя пред паметника „Защитниците на Стара Загора“
9.30 ч.
Парк „Пети октомври“

„Задави се Меца“ по Ран Босилек
Спектакъл за деца на Държавен Куклен театър – Стара Загора
Режисьор - Дарин Петков
10.30 ч.

Куклен театър

Празничен концерт на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“
11.00 ч.
Площад пред Общината

„Хубавата Елена“ – опера буфа от Жак Офенбах
Режисьор - Славчо Николов
Диригент - Владимир Бошнаков
Солисти: Елена Петрова, Николай Моцов, Милко Михайлов, Георги Динев и др.
Оркестър и хор на Държавна опера – Стара Загора
20.00 ч.

Старозагорски бани
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