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Pozývame Vás na premietanie filmovej produkcie
pri príležitosti spomienky na významnú osobnosť slovenskej kultúry

MARTIN ŤAPÁK (1926 - 2015)

SLOVENSKÝ FILMOVÝ REŽISÉR, HEREC, TANEČNÍK A CHOREOGRAF

4.11. | 19:00 | PACHO, HYBSKÝ ZBOJNÍK
16.11. | 18:00 | NEVESTA HÔĽ
26.11. | 20:15 | RODNÁ ZEM
30.11. | 18:00 | ŽIVÝ BIČ

POCTA
MARTINOVI ŤAPÁKOVI
V novo digitalizovanom Artkine Za
zrkadlom si v režisérskom profile
pripomenieme slávneho rodáka
z obce Liesek, autora štyridsiatich
ôsmich filmov, herca, tanečníka
a choreografa - Martina Ťapáka.
V celovečerných snímkach sa odráža jeho poetika, ľudové motívy,
veľký zmysel pre humor a dôvera
v ľudí.
Predstavenia sú pre širokú verejnosť a sú bezplatné.
V jednej z najznámejších slovenských komédií Pacho, hybský
zbojník ( 4. novembra o 19:00 )
prerozprával Martin Ťapák príbeh
o slávnych zbojníkoch z iného
pohľadu. Nevšedné dobrodružstva prešibaných horalov, na čele
s nezabudnuteľným Jožkom Kronerom, sú plné nesmrteľných
„hlášok“. Ťapák a Kroner vytvorili
jedinečnú kreatívnu dvojicu, ktorých spájala aj láska k slovenskému vidieku.
Folklórne nuancie sa u objavili aj
v baladickom príbehu Nevesta hôľ
( 16. november o 18:00 ) a vo filme Rodná zem ( 26. novembra o
20:15 ).
Chmúrnejšie životné témy spracoval v nesmrteľnom diele Živý bič
( 30. novembra o 18:00 ), vzniknutého na motívy medzivojnovej
novely Mila Urbana, a to vo vynikajúcom hereckom obsadení so
Štefanom Kvietikom, Mikulášom
Hubom či Emíliou Vášáryovou.
Martin Ťapák vo svojich filmoch
uplatnil nielen cit na výber vhodných hercov, ale aj na vykreslenie
charakteru postáv.

NOVEMBROVÉ MUSIC CLUBY KATAPULT
- rozprávanie cez príbehy
a základné hudobné elementy
piatky | 19:30 | DK LÚKY

vystreľuje trojakordový rock&roll
aj po štyridsiatich rokoch

Prvé dva novembrové MUSIC
CLUBY sa budú otriasať rytmickou
fúziou z celého sveta a hiphopovou poetikou z Petržalky.
6.11. | DRUMSTAS

Uplynulo štyridsať rokov od prvých rockových tónov tohto fenoménu. Vytrvalosť, úprimnosť
a remeselná zručnosť zdobí jednu
z najznámejších českých rockových kapiel.
Nová koncertná edícia KZP Večer
s legendou vám predstavuje
KATAPULT.
Štyridsať rokov je naozaj úctyhodné číslo a Katapult spravil počas
tohto obdobia výnimočnú kariéru
- viac ako milión predaných nosičov, cez sedem tisíc odohraných
koncertov, sedem zlatých dosiek
a jedna platinová, dve knižky a jeden celovečerný dokument. Prežili zákazy, obmedzenia aj úmrtie
dvoch významných členov kapely
- Jiřího „Dědka“ Šindelářa a Antoli
„Tolju“ Kohouta. Ani tieto udalosti
nedokázali zastaviť ich trojakordový rock and roll s nezameniteľným zvukovým prejavom.
Príďte si do DK Zrkadlový háj vychutnať partiu energických muzikantov, hrajúcich jednoduchú
hudbu o zložitých životných veciach, určenú pre viacgeneračné
publikum.

percussion workshop & performance

Formácia Drumstas mieša rytmické fúzie z celého sveta a spája ich
so žánrami ako funky, drum and
bass či reggae.. Pre návštevníkov
podujatia si pripravili workshop
prezentujúci techniku hry na perkusie, timing, groovy, ktorý je určený nielen profesionálnym hudobníkom, ale aj laikom.
13.11. | SERTSEINT
story-telling rap

Hiphopové zoskupenie Sertseint
sa zameriava na tzv. story - telling
rap. Dvojica raperov Marek Blaho a
Filip Obrcian sa vyjadrujú skrz pouličné umenie. To je pre nich viac
než len hudbou, keď sami o tom
takto vravia: „Nie je to len hudba,
čo vidíš a počuješ, je to životný
štýl, ktorý žijeme každým dňom,
myšlienky, čo bežia mysľou každý
deň, všade nápad, všade verš, zlo,
temnota, smútok, tieň“.

11.11. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ

PETJAZZ 2015

12.11. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
XV. ročník jazzového festivalu ponúkne špičkovú spoluprácu slovenských interpretov s ich zahraničnými hosťami. Tri formácie, na
čele ktorých sú naši poprední sólisti, opäť posunie toto podujatie do
iných sfér.
HERÁK, VANOUČEK & THOR
- nový projekt troch spolužiakov,
ktorí sa spoznali počas štúdia na
The Royal Conservatory v holandskom Haagu.
Dvaja z najaktívnejších bratislavských jazzových umelcov - zohraná dvojica MILO SUCHOMEL
a NIKOLAJ NIKITIN. V podaní renomovaných muzikantov pôjde
o dialóg dvoch saxofónov, ktoré
sa farebne dopĺňajú a motivicky
kontrastujú. Zoskupenie doplní výnimočný klavirista Ľuboš Šrámek,
nadaný kontrabasista Tomáš Baroš
a výbušný bubeník Marián Ševčík.
Lukáš Oravec svojim debutom
z roku 2013 dokázal opäť prebudiť
u slovenského publika záujem o
tradičný jazz. Na festival príde s formáciou LUKÁŠ ORAVEC QUARTET
- bubeník Marek Dorčík, kontrabasista Tomáš Baroš a poľský klavirista Piotr Wyleżoł, ktorého nahrávky
považujú v susednom Poľsku medzi to najlepšie, čo vychádza
v jazzovom žánri.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

PRIPRAVUJEME V II. NEWSLETTERI:
MOMENTUM MUSICUM | MLADÍ VIRTUÓZI – víťazi medzinárodných súťaží
22.11. | 17:00 | CC CENTRUM
PEDAL STEEL GUITAR – GUITAR SESSION | hlavný hosť: PETER LIPA

23.11. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
CESTOVATEĽSKÝ KLUB | ČÍNA - sprievodca po čajových plantážach
25.11. | 19:00 | DK LÚKY

MÓDNA TVORBA MLADÝCH | módna prehliadka
SSUŠ AT - odbor odevný dizajn a módny návrhár Marcel Holubec
26.11. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU | OČOVÁ OŽILA - predstavujeme obec OČOVÚ
27.11. | 19:00 | DK ZRKADLOVÝ HÁJ
FOLK BLUES SESSION | XV. ročník festivalu folk bluesovej a bluesovej hudby
28.11. | 18:30 | DK LÚKY

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

