
KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

I. VÝBER PODUJATÍ
APRÍL 2015

Vstupenky na koncerty a podujatia: pokladne KZP a sieť ticketportal 
Pokladňa DK Zrkadlový háj PO-PIA 10:00-21:00 a SO, NE hodinu pred podujatím
Pokladňa DK Lúky UT, ŠT, PIA 16:00-20:00; ST 10:00 - 15:00 a PO, SO, NE hodinu pred podujatím

VEĽKÁ NOC  
s 

ARTKINOM 
ZA ZRKADLOM

SOBOTA 4.4. 
IDA | 18:00 

r. P. Pawlikowski, 
Poľsko / Dánsko, 2013, MP, 82 min.  

CHAPPIE | 20:00 
r. N. Blomkamp, 

USA, 2015, MP-12, 121 min.   

NEDEĽA 5.4.
PADDINGTON | 15:00 

r. P. King, 
Veľká Británia / Francúzsko / Kanada, 

2014, MP, 98 min.   

IDA | 18:00 
r. P. Pawlikowski, 

Poľsko / Dánsko, 2013, MP, 82 min.  

DIVOKÉ HISTORKY | 20:00  
r. D. Szifron, 

Argentína / Španielsko, 
2014, MP-12, 122 min.      

PONDELOK 6.4. 
CHOĎ DO PEKLA | 18:00 

r. J.-CH. Hue, 
Francúzsko, 

2014, MN-15, 94 min.    

ŠPINAVÉ ULICE | 20:00
r. M. Scorsese, 

USA, 1973, MN-15, 110 min.  

čaká návštevníkov psytrance 
zážitok a to v kombinácii bicích 
nástrojov, klávesov, gitary, basgitary 
a počítačových samplov. Zmutovaný 
zvuk tohto telesa vás odvedie za 
bránu vedomia, až ku hraniciam 
nekonečnej fantázie. 

HIP HOP NA LÚKACH VOL. 4
24.04. | 19:30 | DK LÚKY 

Traja nahnevaní grizzly (ako to majú 
vo svojom logu) HAMIK, DENY, JAN-
KOPANKO prídu v sprievode 
MC KAPUTA prezentovať texty 
o prostredí v ktorom sa pohybujú, 
o rodinách, v ktorých vyrastajú a 
o kamarátoch, ktorí ich ovplyvňujú. 
Mladí ľudia sa chcú umelecky vyjadriť 
k spoločenským aj sociálnym sta-
vom, preto príďte podporiť ich snahu, 
už vo štvrtom pokračovaní komunit-
ného projektu HIP HOP NA LÚKACH.

LÁÁÁSKA

KEĎ VÁS LÁSKA NAKOPNE 
ALEBO VÁM DÁ DRUHÚ ŠANCU 
15.04. | 19:00 | 
DK ZRKADLOVÝ HÁJ

Kultúrne zariadenia Petržalky prináša-
jú do DK Zrkadlový háj inscenáciu 
slávnej broadwayskej divadelnej hry 
LUV. Príďte si vychutnať čierny humor 
v slovenskej adaptácii LÁÁÁSKA  so 
zaujímavým hereckým obsadením. 
Americký dramatik Muray Schisgal 
uviedol po prvýkrát hru LUV v roku 
1963 v Londýne. Čoskoro prejavilo 
záujem o jej uvedenie divadlo Booth 
Theatre, kde sa dočkalo takmer de-
väťsto repríz. 

APRÍLOVÉ MUSIC CLUBY

TRIO MELETTI 
10.04. | 19:30 | DK LÚKY 

TRIO MELETTI sa paradoxne neskladá 
z troch, ale až piatich členov. Hudob-
níci v zložení Zuzana Šestáková (bicie 
nástroje), Saša Topolská (vokál), 
Paula (trúbka a vokál), Juraj Károly 
(elektrická gitara) a Ján Janík (basgita-
ra) zaviedli do slovenskej hudby po-
jem fi tnes jazz. No ich groovy vôbec 
nezoštíhľujú, naopak prinášajú plné 
harmónie. Kapela je častým hosťom 
KZP a vystúpila aj na slávnom trojkon-
certe (spolu so Saténovými Rukami a 
Trolejboys) v Klube Za zrkadlom, pred 
ktorým vtedy zaparkoval pravý nefal-
šovaný trolejbus.

FLOATING PLANET 

17.04. | 19:30 | DK LÚKY

Piešťanská skupina FLOATING PLANET 
vznikla v roku 2011 ako fúzia 
elektronických a akustických nástrojov. 
Ambientné štruktúry navodzujú až 
vesmírne paralely aj vďaka výraznej 
práci s echom a priestorom. Naživo 

Za svoju uštipačnú komediálnu hru 
získal Muray množstvo ocenení, 
napríklad Tony Award za najlepšiu 
réžiu, produkciu a scénografi u. 
Názov originálu a jeho slovenský 
preklad poukazuje na degradovanie 
lásky, ktorá môže mať mnoho podôb 
a takmer vždy je to s ňou kompliko-
vané Priateľstvo, depresie, láska, sex 
a nevera, to sú témy, ktoré vždy zo-
hrávajú v ľudských vzťahoch hlavnú 
úlohu. V divadelnej hre Láááska to 
uvidíte cez satirický a láskavý pohľad 
okorenený čiernym humorom.  O 
slovenskú adaptáciu sa postaral re-
žisér Michal Spišák a hlavné postavy 
budú hrať 
LENKA BARILÍKOVÁ v alternácii LU-
CII JAŠKOVEJ, MAREK MAJESKÝ a 
MARTIN MŇAHONČÁK.

KZP pre návštevníčky predstavenia 
pripravili malý bonus v podobe lí-
čenia a poradenstva kozmetických 
odborníčok 2 hodiny  pred začiat-
kom hry vo foyeri DK Zrkadlový háj.

www.kzp.sk
www.facebook.com/pages/

Kulturne-zariadenia-Petrzalky

zaregistruj sa už dnes 
k odberu newsletteru KZP 

info: www.kzp.sk

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov plných pohody a spokojnosti vám 
prajú zamestnanci Kultúrnych zariadení Petržalky       


