Снимка: Александър Богдан Томпсън
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Официално откриване и
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Вход свободен

→
→

plovdiv.bg
business.facebook.com/pg/artacademyplovdiv.
amtii/events/?ref=page_internal

Снимка: Минко Михайлов

Есенен салон
на изкуствата
Пловдив 2022 г.
„Калейдоскоп
от емоции“

Римски стадион

19:05 – 19:45
„Музикални битки“ –
тенори срещу баритони,
музикален съпровод на пиано
Елвира Матева
Водещ: Алия Хансе

19:45 – 20:10
Музикални импровизации –
тромпет – изпълнява
Здравка Василева

20:15 – 20:55
„Музикални битки“ –
тенори срещу баритони,
музикален съпровод на пиано
Елвира Матева
Водещ: Алия Хансе

21:00 – 21:20
Музикални импровизации –
тромпет – изпълнява
Здравка Василева

Стълби „Каменица“
19:15 – 19:45
Китарно дуо и вокал –
Симона и Александра Маринови
19:45 – 20:00
Музикални импресии на баян –
изпълнява Ангел Маринов
20:00 – 20:30
Китарно дуо и вокал –
Симона и Александра Маринови
20:30 – 20:45
Музикални импресии на баян –
изпълнява Ангел Маринов

20:45 – 21:15
Китарно дуо и вокал –
Симона и Александра Маринови

Площад „Стефан Стамболов“

19:30 – 20:00
Борислав Ясенов – флейта и
Академичен фолклорен ансамбъл с
диригент Владимир Владимиров

20:00 – 20:30
Концертно изпълнение контрабас
и вокал и академичен фолклорен
ансамбъл с диригент Владимир
Владимиров
20:30 – 21:00
Борислав Ясенов – флейта и
Академичен фолклорен ансамбъл
с диригент Владимир Владимиров

Форум „Запад“
19:30 – 20:00
Концертно изпълнение –
Държавна Опера Пловдив:
Дуо „Капана“ арфа и обой
20:15 – 20:45
Габриела Гарсия и Джовани Пистис

„Виенски павилион“ –
Цар Симеонова градина
19:45 – 20:15
Изпълнения на щатен академичен
състав АМТИИ
19:40 – 20:40
Спектакъл-шествие „Пешеходна
зона“ – на Държавен куклен театър
Пловдив

Изложби
01.09. – 30.09.

Национални есенни изложби
– Пловдив, 2022
„Споделено пространство“
Старинен Пловдив
Вход свободен
Куратор: проф. д-р Галина Лардева
Балабанова къща
Участници:
Атанас Ташев – живопис (дълбока зала)
Дарина Цурева – графика (сводеста зала)
Ангеларий Димитров – живопис (първи етаж)
Анжела Терзиева – живопис (двор)
Къща Хиндлиян
Участници:
Петър Чиновски – графика (мааза)
Валентин Митев – скулптура (двор)
Кари Попова – рисунка и фотография (веранда)
ГХГ, постоянна експозиция
„Мексиканско изкуство“
Участници:
Русен Дойков – скулптура (двор)
Николина Джановска – графика (зала)

1.09. | четвъртък, 18:00 ч.
Официално откриване
Балабановата къща

01.09. – 30.09.

Изложба „Синя Зона“

Изложби

Къща Недкович, Стария град
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01.09. | четвъртък, 17:30 ч.
Откриване

16.08. – 14.09.
„Душата на Япония / Soul of Japan”
Фотоизложба
Събитието е част от програмата, посветена
на 50 години от побратимяването на градовете
Пловдив и Окаяма
Галерия „Капана“
Вход свободен

→

galleryplovdiv.com

15.09. – 05.10.
„15х5“
Изложба на Дружество на
пловдивските художници
Куратор: Христо Жеков
Изложбена зала „2019“
Вход свободен

→

galleryplovdiv.com

15.09. | четвъртък, 18:30 ч.
Официално откриване

02.09. – 22.09.

Ангел Гешев на 60 години
Градска художествена галерия – Пловдив,
Зали за временни експозиции,
ул. „Княз Александър I“ №15, Първи етаж

Изложби

→

9

galleryplovdiv.com

02.09. | петък, 17:30 ч.
Официално откриване

07.09. – 24.09.
„Животът на вазата“
Изложба на чешкия
керамик Роман Шедина
Посвещава се на Чешкото председателство на
Съвета на ЕС. Организира се в партньорство с
Чешкия културен център.
Градска художествена галерия – Пловдив,
Зали за временни експозиции,
ул. „Княз Александър I“ №15, Втори етаж

→

galleryplovdiv.com

07.09. | сряда, 18:00 ч.
Откриване

18.09. – 03.10.
Изложба „Избрано от Девети
Международен фото салон
Пловдив 2022“
Античен театър, северен вход
Вход свободен

→

photosalon-plovdiv.com

18.09. | неделя, 17:00 ч.
Откриване

19.09. – 02.10.

Изложби

„Омагьосана душа“
Изложба – външна експозиция

10

Алеята до фонтан „Деметра“
в Цар Симеоновата градина
Вход свободен

→

galleryplovdiv.com

20.09. – 09.10.
„Променящо се пространство“
– изложба на 14 австрийски и
български художници
Галерия „Капана“

→

galleryplovdiv.com

20.09. | вторник, 18:00 ч.
Откриване

27.09. – 09.10.
„Средновековният храм –
Лечебница на душата и тялото“
Изложба на музей на медицината
към МУ-Пловдив
Епископска базилика на Филипопол
Билети за посещение на Епископска
базилика на Филипопол

→

www.oldplovdiv.bg

26.09. | понеделник, 17:00 ч.
Откриване

Изложби

Вход свободен
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27.09. – 03.10.
„Нежни цветя сред древни камъни“
Изложба на икебана
Римски стадион – източен сектор
Билети за посещение на обекта

→

miracleikebana.com

28.09. | сряда, 18:30 ч.
Официално откриване на
изложбата с демонстрация по
икебана

29.09. | четвъртък, 17:30 ч.- 18:30 ч.
Лекция и беседа по икебана
30.09. | петък, 17:30 ч.- 18:30 ч.
Лекция и беседа по икебана
01.10. | събота, 10:30 ч. – 12:30 ч.
Работилница по икебана за деца
01.10. | събота, 15:00 ч. – 17:00 ч.
Работилница по икебана за
възрастни

Изложби

02.10. | неделя, след 17:00 ч.
Закриване на изложбата

12

30.09. – 19.10.
Изложба живопис на
Йордан Велков и Гергана Балабанова
Градска художествена галерия – Пловдив,
Зали за временни експозиции,
ул. „Княз Александър I“ №15,
Втори етаж

→

galleryplovdiv.com

30.09. | петък, 18:00 ч.
Откриване

03.10. – 31.10.
Традиционна годишна изложба
на пловдивските архитекти
Изложба – външна експозиция
ул. „Райко Даскалов“ №53
Вход свободен

→

kab.bg/regionalni-kolegii/rk-plovdiv

05.10. – 18.10.
Изложба акварели на
Биляна Стремска
Изложби

Къща Клианти
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Билети за посещение на обекта

→

galleryplovdiv.com

10.10. – 23.10.
Изложба „БГ Прес фото в Пловдив“
пл. Римски стадион
Вход свободен

→

www.bgpressphoto.com

11.10. | вторник, 18:00 ч.
Откриване

13.10. – 03.11.
„Той и То“ – самостоятелна
изложба на скулптура
Павел Койчев
Зала „2019“

→

galleryplovdiv.com

13.10. | четвъртък, 18:00 ч.
Откриване

14.10. – 31.10.
Национална фотографска
изложба 2022
Галерия „Капана“
Вход свободен

Изложби

→
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galleryplovdiv.com

14.10. | петък, 18:00 ч.
Откриване

„Звезди на българското кино“
Специално подбрани портрети на
български актьори от съхраняваните в
архива на Българска национална филмотека
фотографски негативи от филмови продукции
етаж 1

„Портрети от фоайето: 25 години
София Филм фест“
Боряна Пандова „Портрети от фоайето:
25 години София Филм фест“
етаж 2

Изложбите се осъществяват със съдействието
на „Фотосинтезис“ и галерия „Синтезис“

15.10. | събота, 10.00 – 13.00 ч.
Съпътстваща програма

„Фотография и кино“
Лекция на проф. д-р Красимир Андонов,
ръководител на бакалавърска програма
„Фотография“ в НАТФИЗ

Изложби

„Съвременно българско кино“
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Лекция на д-р Красимир Кастелов,
главен асистент в катедра
„Драматургия и кинознание” на НАТФИЗ

Музика
и танц

02.09. | петък, 20:30 ч.
03.09. | събота, 20:30 ч.
Opera Open 2022:
Исус Христос Суперзвезда /
Jesus Christ Super Star
Античен театър
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

→

operaplovdiv.bg

05.09. | понеделник, 20:30 ч.

Музика и танц

Балет Арабеск –
представя ЛЯТНА ГАЛА

16

Античен театър
Билети онлайн в мрежата на
eventim.bg, всички билетни
центрове и на място преди
концерта

→

operaplovdiv.bg

06.09. | вторник
6 септември –
Ден на Съединението и
празник на град Пловдив
Вход свободен

→

www.plovdiv.bg

12:00 ч.
Концерт на Биг Бенд – Пловдив
пл. „Стефан Стамболов“

19:00 ч.
Възстановка на събитията от
6 септември 1885 година от
комитет „Родолюбие“
пл. „Централен“

19.30 ч.
Концерт-спектакъл
“Jazz & Traditions Vol.2 “
на Нина Николина
Концертът се осъществява с
подкрепата на Община Пловдив
и на Министерство на културата.
пл. „Стефан Стамболов“

19:45 ч.
Представяне на експозиция

Музика и танц

Регионален исторически музей,
Зала „Съединение“
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20:30 ч.
Тържествена заря-проверка
по повод 137-та годишнина от
Съединението на България
и Празника на град Пловдив
пл. „Съединение“

07.09. | сряда, 20.00 ч.
Opera Open 2022:
Queen: Една нощ в Операта
Античен театър
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

→

operaplovdiv.bg

09.09. | петък, 20:00 ч.
10.09. | събота, 20:00 ч.
Концерт на Symphonia
Виенски симфоничен оркестър
Античен театър
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

→

www.visitplovdiv.com

10.09. | събота, 20.00 ч.
Камерна сцена Пловдив представя:
Представителен секстет на
Солунска филхармония гостува на
Камерна сцена – Пловдив

Музика и танц

Къща Иван Черноземски, ул. „Цанко Лавренов“ № 5.
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Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

→

bg-bg.facebook.com/ChamberScenePlovdiv

12.09. | понеделник, 19:30 ч.
Класически концерт –
Женско трио с ръководител
Донка Ангъчева – роял, цигулка
и виолончело
Епископска базилика
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

14.09. | сряда, 20:00 ч.
Opera Open 2022:
Мария от Буенос Айрес /
Maria de Buenos Aires
Античен театър
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

→

operaplovdiv.bg

16. – 30.09.

Класик Open Air –
музиката на тепетата
Вход свободен

→

operaplovdiv.bg

16.09. | петък, 18:30 ч.
Концерт „Метаморфози“
солисти: Джовани Пистис, Габриела Гарсия

Музика и танц

Акведукт Бунарджика
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30.09. | петък, 19:30 ч.
„Гала за Международния ден на
музиката“
солисти, хор и оркестър на Опера Пловдив
Мапинг върху фасадата на Дом на
културата „Борис Христов“

18.09. | неделя, 16:00 — 22:30 ч.

„Пътят към върха“
Мултижанрово културно събитие
Хълм Бунарджика

20.09. | вторник, 20:00 ч.
Юбилеен концерт
„30 години „Остава“
Античен театър
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

22.09. | четвъртък, 19:30 ч.

Тържествен концерт
„На теб, Българийо свещена!“
Античен театър
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

24.09. | събота, 20:00 ч.

Музикален форум „Музика от
вековете/Plovdiv Music of the Ages“
Концерт на Opeth, специални гости
The Vintage Caravan
Музика и танц

Античен театър
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→

Билети онлайн в мрежата на
eventim.bg, всички билетни
центрове и на място преди
концерта
www.eventim.bg/bg/bileti/
opeth-plovdiv-ancient-theatre

27.09. | вторник, 20:00 ч.

Юбилеен концерт
„70 години ДФА „Филип Кутев“
Античен театър

→

Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта
opoznai.bg/events/view/70-godini-dfa-filip-kutev

30.09. | петък, 20:30 ч.

Фестивал „Тракийски мистерии“
– интерактивен спектакъл
„Тракийска мистерийна драма“
Античен театър
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

→

www.eventim.bg/bg/bileti/festival-trakiyskimisterii-plovdiv-ancient-theatrе

17.09. – 30.11.
XIII Международен фестивал
„Дни на музиката в
Балабановата къща“
Есенно издание
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

Музика и танц

→
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musicartissimo.com

17.09. | събота, 18:30 ч.
Откриване
Джазът и градът:
Новините в джаза с Мишо
Йосифов и Младежки Джаз Бенд
Римски стадион

20.09. | вторник, 18:30 ч.
Прелюдия към вечността /
Preludes to Infinity
Crossover Project
Мирослав Петков –
соло тромпетист на Кралския Концертгебау
оркестър – Амстердам
Димитър Бодуров – пиано
Малка базилика

21.09. | сряда, 18:30 ч.
Магията на бароковите
концерти
Камерен ансамбъл „Софийски солисти“
и именити барокови солисти:
Мирослав Петков –
соло тромпетист на Кралския
Концертгебау оркестър – Амстердам
Зефира Вълова – цигулка
Валентин Методиев – обой
Татяна Желязкова – флейта
Диригент – Пламен Джуров
Епископска базилика на Филипопол

01.10. | събота, 18:30 ч.
Мими Николова – Музиката е в мен
Мими Николова – вокал
Станислав Арабаджиев – пиано
Водещ – Светослав Николов
Балабанова къща

Музика и танц

02.10. | неделя, 11.30 ч.
Матине „Майсторството на
майсторите“
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Квартет “Пипков“
Ирина Стоянова – цигулка
Евгени Николов – цигулка
Виктор Мицев – виола
Кристиян Чернев – виолончело
Балабанова къща

26.11. | неделя, 11.30 ч.
Светлин Русев – цигулка
& Квартет Филхармоника
Павел Златаров – цигулка
Ана Иванова – цигулка
Милена Златарова – виола
Иван Лалев – виолончело
Програма: Паганини, Пиацола,
Милчо Левиев
Епископска базилика на Филипопол

27.11. | неделя, 18:30 ч.
Цикъл „Световноизвестната
оперна прима Красимира Стоянова
представя”
Стефани Кръстева – сопран
Емил Павлов – тенор
в „Romeo & Juliet Forever”
със специалното участие на квинтет
„Пилекадоне“
Мила Павлова – флейта
Валентин Методиев – обой
Венелин Пиперов – кларинет
Евгений Тонев – фагот
Ясен Теодосиев – валдхорна
и артистите Леа Дашкова и Ясен Кадиев
От ренесансовата музика от времето на
Шекспир до „Уестсайдска история“
от Ленард Бърнстейн

Музика и танц

Балабанова къща
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30.11. | сряда, 18:30 ч.
Млади пловдивски таланти
Виктор Вичев – пиано
Александър Вичев – перкусии
Балабанова къща

06.10. – 09.10.
Фестивал на китарата GuitArt
Концерти на
Костас Коциолис (Гърция)
25 години Китарен ансамбъл „ Академика“„Баба Зула“ (Турция)
Кристина Галието (Италия)
Банда „Дел Падре“
Дарко Багетски (РСМ)
Дом на културата Борис Христов
ДКТ Пловдив
Първо студио на Радио Пловдив
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

→

https://www.guitart.bg/?lang=bg

07.10. | петък, 19:00 ч.
"Нощ на Танго и Цигански романси"
Концерт с участието на:
Стелиан Дерменджиев — цигулка
Ралица Ботева — пиано
Момчил Караиванов — тенор
Калоян Куманов — акордеон
гост солист Евгений Шевкенов — цигулка
Регионален исторически музей — Пловдив
Вход свободен

15.10. | събота, 16:00 ч.
Музика и танц

„Посоки. Авторски вокалнокитарен концерт“
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Сцена „Ядрото“
Вход свободен

04.11. – 07.11.
Пловдив Джаз Фест 2022
ДК „Борис Христов“
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg, всички
билетни центрове и на място преди концерта

→

www.plovdivjazzfest.com

4.11. | петък, 20:00 ч.
Четирима пианисти отдават
почит на Чарлз Мингъс
4.11. | петък, 21:30 ч.
Концерт на Яз Ахмед
5.11. | събота, 20:00 ч.
Концерт на Йълдъз Ибрахимова

5.11. | събота, 21:30 ч.
Концерт на Емет Коен трио
6.11. | неделя, 20:00 ч.
Концерт на Дорантес трио

Музика и танц

6.11. | неделя, 21.30 ч.
Концерт на Чико Пинейро
квартет
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7.11. | понеделник, 20:00 ч.
Концерт на Гретчен Парлато и
Тейлър Ейгсти

Театър и
литература
01.09. – 09.09.

Театрална панорама
на комедиите
„Завеса под звездите“
Билети онлайн в мрежата на eventim.bg и на
касата в Дом на културата „Борис Христов“
Актуална програма на Фейсбук страницата на
Лятно кино „Орфей“

→

facebook.com/Лятно-кино-Орфей

01.09. | четвъртък, 20.00 ч.
„Редки тъпанари“
Лятно кино „Орфей“

2.09. | петък, 19.00 ч.
„Редки тъпанари“
Дом на културата
„Борис Христов“

7.09. | сряда, 20.00 ч.
„Семейство под хипноза“

Театър и литература

Лятно кино „Орфей“
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9.09. | петък, 20.00 ч.
„Иванка Курвоазие
на три морета“
Лятно кино „Орфей“

14.09. | сряда, 20.00 ч.
„Любовни истории“
Лятно кино „Орфей“

07.09. | сряда, 18.00 – 21.30 ч.
Нощ на литературата 2022
„Читателски гнезда“ – информация на сайта на
събитието и на сайта на Община Пловдив
Вход свободен

→
→

https://noshtnaliteraturata.com/
www.plovdiv.bg

08.09. – 11.09.
Фестивал на комедията
ДК „Борис Христов“
С билети

→

https://thecomedyclub.bg/

10.09. – 20.09.
Есенен международен
театрален фестивал
„Сцена на кръстопът“ – XXV издание
Драматичен театър-Пловдив;
Голяма зала, Камерна зала
Билети на касата на ДТ „Н.О.Масалитинов“
и онлайн на www.tickets.dtp.bg

Театър и литература

→
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www.scenatepe.com

10.09. | събота, 19.00 ч. Откриване
„Вампир“ ПРЕМИЕРА
Драматичен театър
„Н.О. МАСАЛИТИНОВ“
от Антон Страшимиров
Режисьор: Пламен Марков
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

11.09. | неделя, 19:00 ч.
„Стъпка по стъпка“
Театър „Българска армия“
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

11.09. | неделя, 19:30 ч.
„Старецът и морето“ ПРЕМИЕРА
Драматичен театър
„Н.О.Масалитинов“
Камерна зала на Драматичен театър –
Пловдив

12.09. | понеделник, 19:00 ч.
„Амадеус“
Драматичен театър „Стоян Бъчваров“
Варна
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

12.09. | понеделник, 19:30 ч.
„Станете, за да легна аз“
Сатиричен театър
„Алеко Константинов“
Камерна зала на Драматичен театър –
Пловдив

Театър и литература

13.09. | вторник, 19:00 ч.
„Всички обичат Гари“
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Сатиричен театър
„Алеко Константинов“
Голяма зала на
Драматичен
театър –
Пловдив

13.09. | вторник, 19:30 ч.
„Бесове“
НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“
Камерна зала на Драматичен театър –
Пловдив

14.09. | сряда, 19:00 ч.
„Горчивите сълзи
на Петра фон Кант“
Театър „София“
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

14.09. | сряда, 19:30 ч.
„Място, наречено другаде“
„Юпи Бг“ ЕООД
Камерна зала на Драматичен театър –
Пловдив

15.09. | четвъртък, 19:00 ч.
„Последният човек“
Държавен куклен театър
– Стара Загора
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

15.09. | четвъртък, 19:30 ч.

Театър и литература

„Изкуството на оглупяването“
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Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“
Клас на Теди Москов
Камерна зала на Драматичен театър –
Пловдив

16.09. | петък, 19:00 ч.
„Една българка“ – моноспектакъл
на Снежина Петрова
Сдружение „Легал Арт Център“
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

17.09. | събота, 19:00 ч.
„Една испанска пиеса“
Малък градски театър „Зад канала“
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

18.09. | неделя, 19:00 ч.
„Майсторът и Маргарита“
Младежки театър „Николай Бинев“ –
София
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

19.09. | понеделник, 19:00 ч.
„Антигона“
Драматично-куклен театър
„Иван Радоев“ – Плевен
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

20.09. | вторник, 19:00 ч.
„Нирвана“
Театър 199 „Валентин Стойчев“
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

20.09. | вторник, 19:30 ч.
„Тържество на самотата“
Театър и литература

Театрална работилница „Сфумато“
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Камерна зала на Драматичен театър –
Пловдив

21.09. | сряда, 19:00 ч.
„Народът на Вазов“
Народен театър „Иван Вазов“
Голяма зала на Драматичен театър –
Пловдив

14.09. – 30.10.

Международен кинолитературен фестивал
Синелибри Пловдив 2022
Мотото на фестивала: „Преоткритото
време“ по повод 100 години от смъртта
на Марсел Пруст
LUCKY Дом на киното
ул.„Гладстон“ №1
С билети

→

www.cinelibri.com

02.10. | неделя, 11:00 ч.
Представяне на лекционното
наследство на проф. Димитър
Димов от пловдивския му период
Аграрен университет – Пловдив,
Ректорат, Университетска библиотека

Театър и литература

Вход свободен
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Kино и
мултижанрови
изкуства

02.09. – 05.09.
Theat Air 2022

Kино и мултижанрови изкуства

Участват театрални трупи и артисти от
България, Италия, Германия, Австрия, Белгия,
Турция, Украйна.
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Програмата включва куклени представления,
клоунада, шествия, огнено шоу, живи статуи,
работилници, цирково изкуство за деца и др.
Представленията ще бъдат на основната и на
откритата сцена на Държавен куклен театър
– Пловдив, сцена „Ядрото“ в Капана, както и на
открити пространства на главната улица и
Цар Симеоновата градина
Вход свободен

Подробна актуална програма на:

→
→

https://pptheatre.com/bg/page/current_edition
https://www.facebook.com/kuklenteatar

02.09. – 11.09.
Седмица на
съвременното изкуство
„Тежестта на съществуването“
Куратор: Галина Димитрова-Димова
По „Непосилната лекота на битието”
на Милан Кундера
Участници:
Ариел Рейшман (Израел/Германия), Боряна
Венциславова (България/Австрия), Венелин
Шурелов (България), Вероника Цекова
(България/Австрия), Десислава Терзиева
(България), Елена Белантони (Италия/
Германия), Емил Миразчиев (България),
Лъчезар Бояджиев (България), Севдалина
Кочевска (България), Селма Селман, (Босна и
Херцеговина/САЩ)
Локации:
Стълбите на Каменица – каскадата;
До ГХГ – Пловдив на
ул. „Княз Александър I“ №15;
Подлеза на чифте баня;
Подлез тунела – Стария град;
Пред Централна поща.
Вход свободен

Kино и мултижанрови изкуства

→
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arttoday.org

02.09. | петък, 18:00 ч.
Официално откриване
Римски стадион

09.09. – 12.09.
Панаир на кулинарното изкуство:
„Етно кухня на колела (за деца) и
Фестивал за децата и семейството
„Синьо лято“ 2022“
Мото на фестивалите: „Мирен свят“
Участват театрални трупи и артисти от
България, Италия, Германия, Австрия, Белгия,
Турция, Украйна.
Програмата включва куклени представления,
клоунада, шествия, огнено шоу, живи статуи,
работилници, цирково изкуство за деца и др.
Вход свободен

→

www.visitplovdiv.com

Фестивална
програма:

09.09. | петък, 17.30 – 18.30 ч.

Kино и мултижанрови изкуства

Парк „2019“
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10.09. | събота, 15.00 – 19.00 ч.
Парк „Рибница“

11.09. | неделя, 10.00 – 19.00 ч.
Парк „Рибница“

12.09. | понеделник, 09.45 ч. – 12.00 ч.
ДГ „Майчина Грижа“
Дондукова градина, Стария Град

23.09. – 25.09.
Видео фестивал ФАСАДА
Лапидариума в Старинен Пловдив
Вход свободен

Подробна актуална програма на:

→

https://facade.arttoday.org/en/2021/open_call

23.09. | петък, 20.30 ч.
Официално откриване

24.09. | събота, 20:30 ч.
Прожекции от конкурсната програма

25.09. | неделя, 20:30 ч.

Kино и мултижанрови изкуства

Прожекции от конкурсната програма
и обявяване на наградените
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27.09. – 01.10.
Фестивал за улични изкуства
6Fest Есен 2022
Главна улица „Княз Александър I“;
Цар Симеонова градина- „Виенски павилион“;
Капана- сцена „ Ядрото“
Вход свободен

→
→

www.facebook.com/6fest.streetart
www.facebook.com/events/964484468284293?r
ef=newsfeed

27.09. | вторник, 18:00 ч.
Концерт на Иво Димчев

28.09. | сряда, 18:00 ч.

Джаз концерт на Вили Стоянов
и „Just Bossa”

Kино и мултижанрови изкуства

29.09. | четвъртък, 17:30 ч.
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Концерт на Миленита

29.09. | четвъртък, 18:30 ч.
Концерт на Мила Роберт

30.09. | петък, 17:30 ч.
Концерт на Остава

30.09. | петък, 18:30 ч.
Концерт на Митко Таралежков и група
“Таралеща”

01.10. | събота, 11:00 ч.

Бароков концерт на “Collegium Ritornello”
(Пловдив)

01.10. | събота, 17:00 ч.
Парад на Представителен младежки
духов оркестър с мажоретен състав
“Димитър Мечев” – Велинград

01.10. | събота, 18:00 ч.

Концерт на кокили на Dario Bulgario

01.10. | събота, 19:00 ч.

Kино и мултижанрови изкуства

Джаз флашмобове на Марица Брас Бенд
(Пловдив)
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06.10. – 09.10.
Капана Фест – сезон есен 2022
Мостовото съоръжение над ул. Гладстон
Вход свободен

→

bg-bg.facebook.com

Културно
наследство

Европейски дни на
наследството
На територията на Старинен Пловдив
Вход свободен
Програма и информация следете на:

→
→

oldplovdiv.bg
www.facebook.com/plovdivoldtown

17.09. – 18.09.
Регионален исторически музей –
Пловдив
Експозиция „Българско Възраждане“
ул. „Цанко Лавренов” 1
Къщата музей „Христо Г. Данов”
ул. „Митрополит Паисий” 2

Културно наследство

Вход свободен от 9-18 ч.
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15.09. – 25.10.
Регионален археологически музей –
Пловдив
„Спомен за музея“
Юбилейна изложба по случай
140-годишнината на музея
пл. Съединение
Вход свободен на 17.09.

14.09. – 30.09.
Регионален етнографски музей –
Пловдив
Изложба на колектив „Росица Чуканова“
– „54 години колектив за национална
шевица и орнаментика „Росица
Чуканова“. Мостът между традиции и
съвремие.“
ул. „Д-р Стоян Чомаков” № 2
Вход свободен на 17.09. и 18.09.

16.09. – 31.10.
Изложба „Къща Куюмджиоглу
– 175 години история“
ул. „Д-р Стоян Чомаков” № 2
Вход свободен на 17.09. и 18.09.

16.09. – 31.10.
Градска художествена галерия –
Пловдив
Постоянна експозиция
ул. Съборна“ №14А
Постоянна експозиция „Икони“
ул. Съборна“ №22
Постоянна експозиция
„Георги Божилов – Слона“
ул. „Княз Церетелев“ №1

Културно наследство

Постоянна експозиция
„Цанко Лавренов“
ул. „Артин Гидиков“ №11
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Постоянна експозиция
„Мексиканско изкуство“
ул. Артин Гидиков“ №11
Постоянна експозиция живопис
на Енчо Пиронков
ул. „Васил Кънчев“ №1
Вход свободен

септември-октомври
Проект „Духовни маршрути
в Пловдив“
Пътешествия, открояващи мястото на
знакови паметници и градски пространства,
свързани с духовната история и настояще
на Пловдив
Маршрути в централната част на Пловдив
Вход свободен

→

www.facebook.com/marshruti.plovdiv

25.09. | неделя, 12.00 ч.
Храмов празник на Арменска
апостолическа православна
църква „Сурп Кеворк“
Пътешествия, открояващи мястото на
знакови паметници и градски пространства,
свързани с духовната история и настояще
на Пловдив
ул. Турист № 2
Двор на Арменски комплекс в Старинен Пловдив
Вход свободен

Културно наследство

→

40

www.surpkevork.com

01.10. – 31.10.
Екстериорна изложба:
“Пловдив – град на мозайките“
Голяма Епископска базилика
Вход свободен

→

balkanheritage.org

24.10.
XIV Международна конференция
триенале за консервация на
мозайки на Фондация ICCM

Културно наследство

ДК „Борис Христов“

41

→

iccm-mosaics.org

24.10. | понеделник, 9.00 ч.
Откриване

Празници на
Стария град

12.09. – 18.09.
Празници на Стария град
„Врати във времето”
Издание 2022-ра година на Празници на
Стария град се посвещават на 100 години от
рождението на Атанас Кръстев –
Начо Културата
На територията на Старинен Пловдив
Вход свободен
Програма и информация следете на:

→
→

oldplovdiv.bg
www.facebook.com/plovdivoldtown

Празници на Стария град

Всички събития в програмата на
ПРАЗНИЦИ НА СТАРИЯ ГРАД 2022 се
включват в инициативата Европейски
дни на наследството 2022.
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12.09. | понеделник, 18:00 ч.
„Начо и градът”
Документална фотоизложба, изготвена
от служители на ОИ „Старинен Пловдив”:
Ангелина Янакиева, Антоанета Пердикацева,
Васил Марков, Галина Ропова, Деница Шамова,
Евгений Тодоров, Калина Илиева, Петя
Пейчева, Татяна Йорданова
Римски стадион на Филипопол

12.09. | понеделник, 20:00 ч.
Официално откриване на
Празници на Стария град 2022
Концерт-спектакъл
„Врати във времето”
Античен театър

13.09. | вторник, 18.00 ч.
„Среща на трихълмието”
Откриване на изложба обединяваща
произведения на бивши и настоящи
служители – творци на ОИ „Старинен
Пловдив”
Данчова къща

14.09. | сряда
„Изнесени фондове: Интериорът”
Откриване на изложба
Къща Недкович

15.09. | четвъртък, 13.00 ч.
Арт работилница
„Възрожденските къщи
в Стария град”

Празници на Стария град

Обучител – Десислава Димова от ОИ
„Старинен Пловдив”.
Начална възраст: 8 години. Продължителност:
до изчерпване на материалите.
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Къща на Верен Стамболян – постоянна
експозиция на Димитър Киров

15.09. | четвъртък, 18.00 ч.
Изложба с творби на Кольо
Витковски от художествения
фонд на ОИ „Старинен Пловдив“
Откриване
Къща на Верен Стамболян – постоянна
експозиция на Димитър Киров

15.09. | четвъртък, 16.00 ч.
„Сто години хвърча по камъните”
Предпремиера на документалния филм за
живота и делото на Атанас Кръстев – Начо
Културата
творчески екип: сценарий и режисура Йоана
Буковска – Давидова и Станислава Калчева,
продуцент „Арс” ООД – Иван Тонев
Балабанова къща
Вход с покани

15.09. | четвъртък, 18.00 ч.
Есенен панаир на занаятите
Откриване
Площад пред Туристически
информационен център на ул. „Д-р
Стоян Чомаков” №1

16.09. | петък, 18.00 ч.
Изложба с творби от
Международен пленер по живопис
Откриване
Организатор: Дружество на пловдивските
художници. Проекта е финансиран от
Културния календар
на Община Пловдив

Празници на Стария град

Участват творци от Германия, Северна
Македония, Сърбия, Франция и България
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Източен сектор на Римски стадион,
Археологията под Търговски център
H&M на ул. „Княз Александър I
Батенберг“ № 11
Вход свободен

17.09. | събота
Рожденият ден на
Атанас Кръстев

17.09. | събота, 11:00 ч.
Арт работилница „Дойдох, видях,
нарисувах подарък за Начо с
палитрата на Златю“
Обучител: Карамфила Пръхчарова от ОИ
„Старинен Пловдив“
За деца от 1 до 101 години. Продължителност:
до изчерпване на материалите
Къща на д-р Стоян Чомаков – постоянна
експозиция на Златю Бояджиев

17.09. | събота, 11:30 ч.
Концерт на фолклорен състав
„Куклици” към Център за
професионално и личностно
развитие към Общински детски
комплекс с ръководители
Виолета Щерева и Румен Монев
Къща Клианти

Празници на Стария град

17.09. | събота, 11:00 ч.
„По стъпките на пловдивските
художници и знаците за памет
към личността на Атанас
Кръстев – Начо Културата”
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Безплатен опознавателен пешеходен тур с
екскурзовод – изкуствоведа д-р Васил Марков
от ОИ „Старинен Пловдив“ с включена
среща-разговор с Васил Маргаритов – автор
на пластиката в памет на Атанас Кръстев
(лапидариум).
Финал на тура в галерия „Червеното пони“ –
дом на Атанас Кръстев.
Събитието е част от Европейска седмица на
мобилността 16-22.09.2022 г.
Стартова локация:
бариерата на ул. „Съборна”

17.09. | събота, 20:30 ч.
„Сто години хвърча по камъните”
Предпремиера на документалния филм за
живота и делото на Атанас Кръстев – Начо
Културата
творчески екип: сценарий и режисура Йоана
Буковска – Давидова и Станислава Калчева,
продуцент „Арс” ООД – Иван Тонев
Римски стадион на Филипопол

18.09. | неделя, 11:00 – 15:00 ч.
Арт работилница „Костюмът
през епохата на Възраждането“
Обучител: Ангелина Янакиева от ОИ
„Старинен Пловдив“
Начална възраст: 6 години
Продължителност: до изчерпване на
материалите
Къща на Верен Стамболян – постоянна
експозиция на Димитър Киров

Празници на Стария град

18.09. | неделя, 11:00 ч.
„От Мърквичка до Витковски”
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безплатен опознавателен тур с екскурзоводизкуствоведа д-р Васил Марков от ОИ
„Старинен Пловдив“, който ще преведе
любознателните из галериите в Стария
град: галерия „Джуркови”, музейна галерия
„Димитър Георгиев”, галерия „Инджов” и
галерия на арт център „Филипополис”
Финал на тура в Къщата на Верен Стамболян
Стартова локация:
бариерата на ул. „Съборна”

12.09. – 18.09. | 09:30 – 18:00 ч.
Прожекции на документалните
филми:
„Начо” с автор Десислава Шишманова
„Чорбаджи Начо на Стария град”
с автор Антоанета Бачурова,
част от поредицата „Умно село”
Локации:
Балабанова къща, къща „Хиндлиян“
Къщата на Верен Стамболян
Къща „Недкович“
Данчова къща
Къща „Клианти“
Къща на д-р Стоян Чомаков – постоянна
експозиция на Златю Бояджиев
(в рамките на работното време на
обектите 09:30 – 18:00 ч.)

16.09. – 18.09. | 11:00 ч. – 22:00 ч.
Първо издание на
„Гурмето под Тепето“
на Сдружение „Филибелийски
майсторлъци”
ул. „Съборна”

Празници на Стария град

ул. „Д-р Стоян Чомаков” №1
/на площада пред Туристически
информационен център/
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16.09. – 18.09. | 10:00 ч. – 21:00 ч.
Есенен панаир на занаятите –
шевицата, код за памет
ул. „Съборна”

17.09. | събота, 11:00 ч.
„Есенен панаир на занаятите –
шевицата, код за памет”
представя красивия занаят
„Везбарство”
Изложба „Везбарство” с презентация,
разкриваща спецификите и тънкостите
при изработване на шевици, насочени
към любители и напреднали в занаята.
След презентацията ви очаква творческа
работилница за прилагане на наученото и
провокиране на уменията при изработване на
шевица.
За деца от 1 до 101 години.
Продължителност: до изчерпване на
материалите.
Mузейна аптека „Хипократ” (двор)
ул. „Съборна” №16

Празници на Стария град

18.09. | неделя, 11:00 ч.
„Есенен панаир на занаятите шевицата, код за памет”
представя красивия занаят
„Везбарство”
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Изложба „Везбарство” с презентация за
деца, която ще разкрие традициите на
българската шевица, голямото регионално
разнообразие, закодираната информация
и послание. След презентацията Ви очаква
творческа работилница за прилагане на
наученото и провокиране на уменията при
изработване на шевица.
За деца от 1 до 101 години.
Продължителност: до изчерпване на
материалите.
Къща на д-р Стоян Чомаков - постоянна
експозиция на Златю Бояджиев
ул. „Съборна” №18

17.09. – 18.09.
Фотоконкурс „Улови занаята”
На имейл rzk_plovdiv@mail.bg
и фейсбук страницата на Регионална
Занаятчийска Камара - Пловдив очакваме
Ваши снимки, запечатали момент от везане
на шевици. Най-харесваната ще получи
награда.
Mузейна аптека „Хипократ” (двор)
ул. „Съборна” №16

„Есенен панаир на занаятите –
шевицата, код за памет”, организиран от
Регионална Занаятчийска Камара - Пловдив
и Първо издание на „Гурмето под тепето”
се финансират от Годишната програма за
развитие на туризма на Община Пловдив за
2022 г.

17.09. – 18.09. | 10:00 – 16:00 ч.
Море от любов в Стария град
За 5-та поредна година ОИ „Старинен
Пловдив” и ОП „Радостни обреди” поднасят
специален комплимент към младите двойки,
избрали да споделят сватбения си ден с
великолепието на Старинен Пловдив

Празници на Стария град

Фонтан до къщата на
д-р Стоян Чомаков – постоянна
експозиция на Златю Бояджиев
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Очакваме ви!

www.visitplovdiv.com/bg/eventsplovdiv
facebook.com/CultureInPlovdiv

