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КУЛТУРЕН АФИШ   14 април  – 19 април  2015 г.  
 
 
 
14 април  (вторник) 
 

Поетично-музикална вечер със стиховете на Иван Парашкевов. 

Поетично-музикална вечер със стиховете на Иван Парашкевов от книгата му „Друг ъгъл“ и 
музикалните изпълнение на Мария Митева – флейта и Венета Янкова – пиано. 

Мария Митева е преподавател по флейта в Люксембург, завършва образованието си във Виена и 
концертира по света в състава на различни камерно-музикални формации. 

Венета Янкова е преподавател в НУМСИ „Хр.Морфова“ – Стара Загора, възпитаник на НМА 
„П.Владигеров“ – София. 

18.00 ч.                                                                                                 зала първи етаж РБ „З.Княжески“ 

   

14-17 април 

Дни на планинарското кино (по отделна програма) 

Панорама на филми за приключения, пътешествия и екстремни спортове. Ехо от Международния 
фестивал на планинарското кино в Банско Програма: http://tdsrgora.com/дни-на-планинарското-
кино-14-17-април-2015/С 
Организатори: Туристическо дружество "Сърнена гора”; Сдружение “Международен фестивал 
на планинарския филм”; Община Стара Загора; Регионална библиотека “Захарий Княжески” – 
Стара Загора. 
*само на 14 април (вторник) прожекциите ще бъдат в кинозалата на  IV етаж 

18.00                                                                                                     зала първи етаж РБ „З.Княжески“ 

 

 

15 април  (сряда) 

 

Премиера на книгата „Аз не бях политик“ – автор Огнян Герджиков. 
Книгата ще представи Ана Боянова – носител на литературната награда „Блага Димитрова4 за 
роман за 2014 година. Със специалното участие на Недялко Йорданов и актьорите ивана 
Джеджева и Емил Калев. 
18.00 ч.                                                          Голяма зала на комплекс „Мериан палас“ Стара Загора 
 
 
„Албена” от Йордан Йовков – спектакъл на Драматичен театър „Гео Милев” – Стара Загора 
Постановка Ивалин Димитров 
19.00 ч.                                                                                                                         Драматичен театър 
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16 април  (четвъртък) 
 
Разяснителна кампания на НАП „Влез в час с данъците 2“, „Парола:Касова бележка“ пред 
ученици 10-и класове от ПГАСГ „Л.Байер“. 
12.30 ч.                                                                                                 зала първи етаж РБ „З.Княжески“ 
 
„Далавера за леваци”  - от Майкъл Куни спектакъл на Драматичен театър „Гео Милев” – Стара Загора 
режисьор проф. Андрей Аврамов 
 19.00 ч.                                                                                                                       Драматичен театър 
 
 

„Страх” – спектакъл за възрастни на Държавен куклен театър Стара Загора.Съюзът на артистите в 
България отличи спектакъла с Икар 2015 за Куклен спектакъл; Икар 2015 за Майсторско 
техническо осъществяване и Икар 2015 за авторска музика на Христо Намлиев. 

 19.00 ч.                                                                                                                                    Куклен театър 
 
 
 
18 ноември (събота) 
 
Концерт на ученици от НУМСИ „Хр.Морфова“ 
10.30 ч.                                                                                                зала първи етаж РБ „З.Княжески“ 
 
 
ДЕТСКО УТРО – „МУЗИКАЛНИ ВЪЛШЕБСТВА В ОПЕРАТА" 
Интересни и забавни приключения в света на класическата музика. Много смях и веселие. 
Заповядайте ! 
10.30 ч.                                                                                                                                 Оперен театър  
 
 
„Танцувай с нас“ – танцов спектакъл на балета на Държавна опера Стара Загора. 
С участието на Трио „Реверанс“, Трио „Гранди тенори“ и ДМТ „Маргаритки“. 
11.00 ч.                                                                                                         Държавна опера Стара Загора 
 
 
19 април (неделя) 
 
«Барон Мюнхаузен» - спектакъл за деца на Държавен куклен театър - Стара Загора 
11.00 ч.                                                                                                                                   Куклен театър 
 
 


