
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
9.09. | 14:00 - 18:00 | CC CENTRUM

Hry, bláznivé súťaže, výtvarné ateliéry, 
karaoke, keramické dielničky, taneč-
né a hudobné vystúpenia, kúzelník, 
maľovanie na tvár, maľovanie na as-
falt a iné atrakcie, pred CC Centrom 
na Jiráskovej 3 v Petržalke, pod mo-
derátorskou taktovkou MAJSTRA N.
Súčasťou podujatia bude prezentácia 
aktivít a kurzov KZP v školskom roku 
2015/2016.
V prípade nepriaznivého počasia sa 
bude podujatie konať v ateliéroch 
a interiéroch CC Centra.

ŠANSÓNOVÝ PIATOK
11.09. | 19:30 | DK LÚKY 
           

PETER KUNZO DUO je formácia kla-
viristu PETRA KUNZA a speváčky 
DANIELY SALIŠOVEJ, ktorá vznikla 
počas ich stredoškolských čias. Svoj 

PRESSBURG 
DANCE FEST 2015
FESTIVAL ORIENTÁLNYCH TANCOV 
25.09. - 27.09. | DK LÚKY 

Celý víkend sa budú Lúky vlniť v rytme 
orientálnej hudby.
Okrem medzinárodnej súťaže a za-
ujímavej galashow sú pripravené 
odborné tanečné semináre (25.9. a 
27.9.), vedené profesionálnymi lektor-
mi: Zaghareet,  Rozalia Walocha,  Mo-
hamed El Hosseny, Christine Yaven, 
Dahabeya - Elena Eleftheriou.
V sobotu 26.9. od 8:00 do 18:00 bude 
prebiehať MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ 
V ORIENTÁLNYCH TANCOCH a na 
záver dňa na GALASHOW zažijete 
ukážky toho najkrajšieho, čo môžete 
v orientálnom tanci vidieť, od tradič-
ných štýlov až po odvážne moderné 
fúzie. Účinkujú: Mohamed El Hosseny 
(Egypt), Dahabeya (Grécko), 
Karolina Idrisová (ČR), Christine Yaven 
(Indonézia), Sahar (ČR), Zaghareet 
(SK), Mahasti (HU), Rozalia Walocha 
(PL), Csilla Pribojszki (HU), 
Kazafy Troupe International - Prague, 
Desi Girls, Halka, Zaynab 
a výhercovia súťaže PRESSBURG 
DANCE FEST 2015.

voľný čas po škole trávili vo foajé pri 
školskom klavíri a toto miesto sa stalo 
rodiskom väčšiny ich vlastnej tvorby. 
Spojením Danielinho poetického na-
dania a Petrovej aranžérskej práce tak 
vznikajú ich autorské skladby inšpiro-
vané jazzovými harmóniami a šansó-
novým prevedením.

ROCKOVÝ PIATOK
18.09. | 19:30 | DK LÚKY 
               

Tento piatok v petržalskom Music clu-
be vystúpi kapela ALL SHOW v štýle 
turbo folk rock a punkový GULERVÁČ. 
Kapela ALL SHOW, ktorá vznikla v roku 
2014 v Bratislave hrá kvalitnú muziku, 
plnú emócií, aj napriek tomu, že žia-
den z členov nemá kvalifi kované hu-
dobné vzdelanie.
GULERVÁČ je mladá bratislavská ka-
pela, kde svojrázne postavičky na-
kladajú svieži fuck and roll s textami 
v slovenčine. Nič pre jemné ušká a 
slabšie nátury...

VÝSTAVA

E K Š N
18.09.  – 9.10. | CC CENTRUM

Vernisáž 17.09. o 18:00 zaháji už 4. 
ročník kolektívnej výstavy výtvarníkov 
žijúcich a pôsobiacich v Petržalke.
Vystavujú:
D. SEKELA, S. SEKELOVÁ,  J. TUROŇ, 
F. ZAJAC, V. INSTITORIS, I. HRMO.

ZÁPADNOU SUMATROU
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
23.09. | 19:00 | DK LÚKY

Ak sa chcete dozvedieť odpovede na 
celý zoznam zaujímavých otázok, na-
príklad, či jedia na Sumatre mačkám 
chvosty, prečo indonézske mamy od-
porúčajú zjesť ryžu aspoň raz denne, 
či sa modlia všetci smerom k Mekke 
naozaj 5-krát za deň, čo si obujú pri 
výstupe na sopku a aká je vlastne Su-
matra? Tak 23.09. o 19:00 budete v 
DK Lúky na správnom mieste! 
TOMÁŠ BENKO popri odpovediach 
odprezentuje fotografi e a videá z roč-
ného pobytu na Západnej Sumatre.

VEČER AUTENTICKÉHO 
FOLKLÓRU
25.09. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ                         

Tradičný večer pre milovníkov folkló-
ru. Tentokrát sa predvedú:
FS EKONÓM, FS SKORUŠINÁ,
TANEČNICE Z LÚČNICE SENIORKY, 
MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA ŠU-
MIAČAN, ĽH PECNÍKOVCI + SÓLISTI, 
ROZKAZOVAČKY Z OČOVEJ, 
SAMUEL ADAM - víťaz Slávika Sloven-
ska 2015 a ďalší.
Na záver vás pozývame na malé 
občerstvenie a čašu vína.
Realizované s podporou Ministerstva kultúry SR
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Dovoľujeme si Vám oznámiť informáciu od produkcie divadelného predstavenia 
LEN SI POSPI MILÁČIK o ZMENÁCH TERMÍNOV predpremiéry a premiéry 

a v ich mene sa ospravedľňujeme za uvedené skutočnosti.

Predstavenie, ktoré sa malo konať 
14.9. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ, sa uskutoční

9.10. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

15.9. | 17:00 a 20:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ, sa uskutoční
13.10. | 17:00 a 20:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

ZAKÚPENÉ VSTUPENKY ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI
Návštevníci, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne  

na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 11.9.2015!!!! ZMENA TERMÍNOV !!!

Vstupenky: 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

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

Kulturne-zariadenia-Petrzalky


