ПРАЗНИЦИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ – КАЗАНЛЪК 2022

Дата и място

Час

Събитие
26 август /петък/

Тракийска
гробница
Парк „Тюлбе“
Пред Тракийска
гробница

18:30ч.

„Джазът през погледа на фотографа Константин Зайков“ – фотоизложба
откриване

19.00 ч.

ПРАЗНИЦИ НА ТРАКИЙСКОТО ВИНО И ВИНЕНА КУЛТУРА КАЗАНЛЪК 2022 – търговско
изложение на вино, деликатеси и напитки от Тракийската долина –тържествено откриване
ОТКРИВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ
Връчване на наградата на името на Проф. „Александър Фол“
Концерт на Биг Бенд – Благоевград с ръководител Борис Янев

20:00ч.

27 август /събота/
Парк „Тюлбе“
Пред Тракийска
гробница
Тракийска
гробница
Тракийска
гробница
Парк „Тюлбе“
Тракийска
гробница
Парк „Тюлбе“

16.00 ч. –
20.00 ч.
18.00 ч.
18.30 ч.

„Заедно в изкуството“ с фондация „ИЗИАРТ“ – ателиета за деца с изработка на тракийски предмети,
организирано от Художествена галерия - Казанлък
ПРАЗНИЦИ НА ТРАКИЙСКОТО ВИНО И ВИНЕНА КУЛТУРА КАЗАНЛЪК 2022 - търговско
изложение на вино, деликатеси и напитки от Тракийската долина
„Древен свят“ – библиотека на открито и арт работилница

19:30ч.

„Поети с китара – Казанлък 2022“ – втори Национален конкурс
Музикална вечер с участието на бардове от България

20.30 ч.

Концерт на „OLD SCHOOL ROCK BAND“ ФОРМАЦИЯ – музиканти от Казанлък
28 август /неделя/

Пресевите на
с.Розово
Литературнохудожествен
музей
„Чудомир“
Парк „Тюлбе“
Пред Тракийска
гробница
Тракийска
гробница
Парк „Тюлбе“
Тракийска
гробница
Парк „Тюлбе“

10.00 ч.
11:00ч.

16.00 ч. –
20.00 ч.
18.00 ч.

Колоездачно състезание ХСМ за купа „Община Казанлък“-етап 2, Колоездачен клуб „Лястовица –
1905“
„ЗАКУСКА НА ТРЕВАТА“ – неделно матине с участието на Йоана Цветкова – пиано и Елия
Тодорова - вокал
„Заедно в изкуството“ с фондация „ИЗИАРТ“ ателиета за деца с изработка на тракийски предмети

19.00 ч.

ПРАЗНИЦИ НА ТРАКИЙСКОТО ВИНО И ВИНЕНА КУЛТУРА КАЗАНЛЪК 2022 - търговско
изложение на вино, деликатеси и напитки от Тракийската долина
„JAZZ KIDS“ – с участието на Елвира Илчева и Теодора Апостолова

19.30 ч.

„ Смут джаз“ – концерт на формация „Хикс кей“ с ръководител Милен Стойков – саксофон
29 август /понеделник/

Художествена
галерия - Казанлък

18.00 ч.

Лапидариум

10.00 ч. –
18.00 ч.
17:30ч.

Музей на
фотографията
Язовир Копринка

18.00 ч.

Язовир Копринка

20:00ч.

120 години от рождението на ВАСИЛ БАРАКОВ
Изложба под патронажа на Министерство на културата
1 септември /четвъртък/
„Модерно е да се чете“ – дарителска кампания за книги
„Базар на книгата“- изложение и представяне на актуални книги от български автори с участието на
водещи български издателства.
„Модерно е да се чете“ – базар на употребявани и антикварни книги
ПРАЗНИЦИ НА ТРАКИЙСКОТО ВИНО И ВИНЕНА КУЛТУРА КАЗАНЛЪК 2022 – гастробар и
вино
НА БРЕГА НА ДРЕВНИЯ СЕВТОПОЛИС
„Хубавата Елена“ – опера-буфа от Жак Офенбах – спектакъл на Държавна опера – Стара Загора *
2 септември /петък/

Общинска
библиотека
„Искра“
Музей на
фотографията

10.00 ч.
10.00 ч. –
19.00 ч.

„Тайнството на траките“ – прожекция на документален филм
„Базар на книгата“ - изложение и представяне на актуални книги от български автори с участието
на водещи български издателства.
Модерно е да се чете“ – базар на употребявани и антикварни книги
„Проблеми и изследвания на тракийската култура“ – научна конференция на ИМ „Искра“, част
първа
ПРАЗНИЦИ НА ТРАКИЙСКОТО ВИНО И ВИНЕНА КУЛТУРА – гастробар и вино

Исторически
музей „Искра“
Язовир Копринка

14.00 ч.

Язовир Копринка

20:00ч.

НА БРЕГА НА ДРЕВНИЯ СЕВТОПОЛИС
„Кармен“ – опера от Жорж Бизе
Спектакъл на Държавна опера – Стара Загора *
3 септември /събота/

Исторически
музей „Искра“
Площад пред
къща-музей
„Дечко Узунов“
Лапидариум

9.00 ч.

„Проблеми и изследвания на тракийската култура“ – научна конференция на ИМ „Искра“, част втора

10.00 ч.

„Заедно с децата от Долината на траките“ – рисуване на гигантска рисунка, вдъхновена от
изкуството на траките

Музей на
фотографията
Музей на
фотографията
Язовир Копринка
Язовир Копринка

18.00 ч.

10.00 ч. –
13.00 ч.
10.00 ч. –
19.00 ч.
17.30 ч.
19.00 ч.
20:00ч.

„Светът на траките“ – фотосесия за деца
„Базар на книгата“ - изложение и представяне на актуални книги от български автори с участието
на водещи български издателства.
Модерно е да се чете“ – базар на употребявани и антикварни книги
ДЖАЗ ЛЕКТОРИЯ с гост – водещ Мирослава Кацарова от Джаз FM радио
ПРАЗНИЦИ НА ТРАКИЙСКОТО ВИНО И ВИНЕНА КУЛТУРА КАЗАНЛЪК 2022 – гастробар и
вино
НА БРЕГА НА ДРЕВНИЯ СЕВТОПОЛИС
„Тържествена увертюра 1812“ от П.И. Чайковски и оратория „Моление“ от Найден Андреев
Концерт на Оркестъра на Държавна опера – Стара Загора с Диригент Старозагорски Митрополит
Киприан*

4 септември /неделя/
Лапидариум
Исторически
музей „Искра“
Музей на
фотографията
Музей на
фотографията

10.00 ч. –
18.00 ч.
11.00 ч.

„Модерно е да се чете“ – дарителска кампания за книги

12.00 ч.

Хоров концерт с участието на Смесен хор „Петко Стайнов“ с диригент Младен Станев и Камерен
хор „Севтополис“ с диригент Дора Кошева
„Базар на книгата“ - закриване

12.30 ч.

„Мисията на българите“ - неделна беседа с ТЕОДОР НИКОЛОВ

*Събитията в програмата са платени
Община Казанлък си запазва правото да извършва промени в програмата

