Програма за предстоящи събития в периода 15 - 21
ноември
петък, 12 ноември 2021

16 ноември, / вторник/
Балет без граници – триптих от съвременни творби
PICTURE PERFECT/Съвършената картина
Хореография, музика, костюми Калоян Бояджиев
ОДА
Хореография, сценография, костюми Христиан Бакалов
CacoPhony/ какаФония от Бах до Бейби Шарк
Хореография, режисура и драматургия Владимир Ангелов
19.00 ч., Оперен театър

17 ноември , /сряда/
„Вишнева градина“ от А. П. Чехов
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Режисьор Бина Харалампиева, музика Асен Аврамов, сценография Теодора Лазарова, фокуси Ронсо
С участието на Елена Азалова, Иван Калошев, Илина Илиева, Мария Пенчева, Христофор Недков, Светла
Тодорова, Цветомир Черкезов, Ивелин Керанов, Жоро Райчев, Стефан Борисов, Кольо Стайков, Мария
Енева, Стефан Делев, Веселин Ангелов
В какво се крие магията, която привлича публиката на представленията на „Вишнева градина”? Какво
провокира режисьори от цял свят да направят свой прочит на класическия текст на Чехов? Защо повече
от век всеки актьор се стреми да влезе в ролята на някой от незабравимите герои от тази пиеса?
Може би пулсиращото усещане на мислещия човек, че не принадлежи нито на времето, нито на
мястото, на което му се е паднал жребий да живее. Неутолимият стремеж към красота, за която копнее
всеки; невинността, която всеки губи. Чувството, че животът се изплъзва, че не подлежи на контрол, че
всичко се променя бързо и необратимо.
Ярка галерия от образи, искрящ диалог, събития и конфликти, в които всеки от нас може би ще открие
отговори и на своите въпроси.
19.00 ч., Драматичен театър

18 ноември, /четвъртък/
„Да се провреш под дъгата“ от Георги Марков, постановка Ивалин Димитров. С участието на Стефан
Борисов, Димитър Митев, Ивелин Керанов, Ивалин Димитров, Жоро Райчев, Георги Райчев, Кольо
Стайков, Георги Ножделов
Героите, изправени на ръба на смъртта, се вкопчват в живота, всеки по свой начин. Един се опитва да
си купи с пари още малко време, друг – да постигне мир чрез философията, трети иска да открие опора
в изкуството… Крехкото равновесие в малкото им общество е взривено, когато сред тях се озовава…
Дали красотата ще спаси душите им? Възможно ли е да се провреш под дъгата и да преминеш в
съвършен свят на благородство и светлина?
19.00 ч., Драматичен театър

20 ноември , /събота/
Снежанка и седемте джуджета“ по Братя Грим. Куклен спектакъл за деца.
Драматизация и режисура Иван Райков, сценография Свила Величкова, музика Методи Иванов. Участват
Биляна Райнова, Любен Чанев, Татяна Андреева, Янчо Иванов
11.00 ч., Куклен театър
Изложба на Елена Мури – откриване
18.00 ч., фоайе Оперен театър
Нощ на театрите
„Мерак“ по Николай Хайтов - драматизация и постановка Надя Асенова
С участието на Иван Калошев, Георги Райчев, Кольо Стайков, Цветомир Черкезов, Илина Илиева, Мария
Пенчева, Жоро Райчев, Стефан Борисов
Спектакълът „Мерак” ще Ви пренесе в Родопите, ще Ви срещне с българи и българи-помаци, ще Ви
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разказва за любов, мъжество, чест, дълг, за изконния човешки инстинкт – продължаването на рода. Ще
дръпне струните на скритите желания и стаените блянове на нашите герои, изправени пред непосилен
избор…
19.00 ч., Драматичен театър
Музика без граници - Пролет в есента
Камерен концерт
Емилия Иванова – сопран, Мануела Манолова – пиано, Фернандо Фернандез – кларинет, Биляна Райнова
– модератор
19.00 ч., Оперен театър

21 ноември , /неделя/
„Дядо вади ряпа“ – куклен спектакъл за деца
Постановка Янчо Иванов, с участието на Иванов и Биляна Райнова
10.30 ч., Куклен театър

Актуални изложби
Фотоизложба „По - чисти реки - по – чисти морета“
8 ноември – 3 декември
РБ „Захарий Княжески“, фоайе първи етаж

Изложба „Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници“
Художествена галерия, до 30 ноември

Във връзка с извънредната ситуация и въведените със заповед на Министъра на
здравеопазването противоепидемични мерки, в залите на културните институти се влиза след
представяне на зелен сертификат, който включва документ за ваксинация, документ за
преболедуване, валидни - PSR до 72 часа или бърз антигенен тест до 48 часа.
Предвид динамичната противоепидемична обстановка в страната при промяна в графика на
събитията ще Ви информираме ежедневно на сайта на Община Стара Загора и във фейсбук
страницата на отдел „Култура и туризъм“.
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