
SENIORFEST je vyvrcholením našej 
celoročnej ponuky podujatí (súťaže, 
prehliadky, tvorivé dielne, prednášky, 
tanečné zábavy a pod.) pre seniorov.
Aj tento rok, v Mesiaci úcty k starším, 
realizujeme IX. ročník festivalu, ktorý 
zahájime otváracím koncertom 
KYTICA POZDRAVOV 3.10. o 16:00 h
v DK Zrkadlový háj. 
Počas dvoch týždňov je pripravený 
rôznorodý program v DK Zrkadlový háj, 
DK Lúky, CC Centrum, ako aj v exteriéri. 
Na všetky podujatia majú seniori vstup 
voľný. Komplet program:  www.kzp.sk

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

4.10. | 19:00 | 8 € /10 €*
NA PLNÚ HU(D)BU

PREMIÉRA kabaretného predstavenia! 
Trojica známa zo slovenských televíz-
nych Večerov Milana Markoviča a pro-
tagonisti úspešného MM KABARETU 
v poloimprovizovanom predstavení na 
javisku i medzi divákmi. 
Sto minút hudby a hovoreného slova 
s prizerajúcimi sa, ale aj účinkujúcimi 
divákmi, spájajú javisko s hľadiskom 

a v priamom prenose na veľmi krátku 
vzdialenosť prinášajú skutočnú zábavu 
a neskutočne dobrú náladu. Milan Mar-
kovič a Páni bratia  Peter Niňaj a Róbert 
Puškár POZDRAVUJÚ-POZÝVAJÚ-VÍTAJÚ 

14. - 16.10. | 10:00 a 14:00 | 2 € 
ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ 2016

Cieľom 3-dňového festivalu plného 
rozprávok pre malých divákov je nielen 
zabaviť, ale aj interaktívne zapájať deti 
do deja, rozvíjať ich fantáziu, kreativitu, 
citové a estetické vnímanie. Záver bude 
sprevádzaný aj tvorivou dielňou, kde 
si malí návštevníci budú môcť vytvoriť 
vlastnú knižku - leporelo z predstavení. 
14.10. | 10:00 |
PINOKIO-Divadlo zo šufl íka
14.10. | 14:00 | 
BABIČKA Z VAJÍČKA-Divadlo Piki
15.10. | 10:00 | 
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA-Divadlo Ofi na
15.10. | 14:00 | 
PRINC BAJAJA-Divadlo z domčeka
16.10. | 10:00 | 
DRÁČIK  HÁČIK-Divadlo Hop a Skok
16.10. | 14:00 | 
POSLEDNÝ DINOSAURUS (premiéra)
-Divadlo na Hojdačke 
Realizované s fi nančným príspevkom  Fondu na podporu umenia

V októbri vás trojicou folklórnych vy-
stúpení príjemne navnadíme na bohatú 
jesennú a zimnú ponuku našej folklór-
nej dramaturgie. Tentoraz predstavíme 

tradície aj bežný život sprevádzaný sta-
rosťami a zábavkami z okolia Myjavy, 
Záhoria a západného regiónu.

22.10. | 14:00 | vstup voľný 
PETRŽALSKÁ BARETKA 2016
22.10. | 19:19 | 15 € 
TEPLÁKOVÝ BÁL 

PETRŽALSKÁ BARETKA 2016 - 4. ročník 
celoslovenskej prehliadky humornej 
hudobnej a literárnej tvorby je predo-
všetkým príležitosťou pre jednotlivcov 
(tzv. pesničkárov), hudobné skupiny  
a textárov, predstaviť vlastnú zábav-
nú tvorbu. Vyhodnotenie „baretky“ sa 
uskutoční na večernej akcii, tradičnom 
TEPLÁKOVOM BÁLE legendárnej kape-
ly Lojzo, konaný ako oslava 34. narode-
nín kapely, a tiež ako spomienka na 
zosnulého Maroša Kochanského.

DOM KULTÚRY 
LÚKY
 
MUSIC CLUBY
7.10. | 19:30 | 3 € 
INEXPIRA
14.10. | 19:30 | 3 €
SHOWCASE - freestyle exhibition show
21.10. | 19:30 | 3 €
FINALLY HERE
28.10. | 19:30 | 3 €
3 X INSTRUMENTS - GUITARS

Hneď dve októbrové podujatia v DK 
Lúky budú mať spoločný rockový leit-
motív. 

7. októbra sem zavíta čerstvý projekt 
INEXPIRA, ktorý poteší fanúšikov kapiel 
ako Slipknot, Metallica alebo Gojira. 
Čaká na vás masívny zvuk, inštrumen-
tálne umenie a precítení vokál.
O necelé dva týždne (21.10.) zahrá roc-
kovo-metalová cover kapela FINALLY 
HERE. Vo svojom playliste vyťahujú 
rockové hity zo sedemdesiatych, ose-
mdesiatych aj deväťdesiatych rokov.
SHOWCASE - freestyle exhibition show 
- hoci sa zdá, že z hiphopu sa v po-
slednej dobe vytráca jeho angažované 
posolstvo, stále sú na scéne hudob-
níci, ktorým nie je jedno, kam sa ube-
rá ich krajina. Po celý tento deň bude 
prebiehať osvetový workshop Tréning 
European Fair Skills, ktorého cieľom 
je hľadanie riešení pri extrémistických 
nástrahách číhajúcich v každej subkul-
túre. Po diskusii ukážu vo freestyle ex-
hibícií svoje schopnosti mladé talenty.
3 X INSTRUMENTS 
Po krátkej prestávke opäť pokračujeme 
s platformou 3 x instruments, v ktorej 
sa na jednom pódiu stretávajú špičkoví 
interpreti z jedného oboru. Októbro-
vou témou sa stal gitarový nástroj a 
svoje umenie prídu predviesť PETER 
BULÍK, PETER ZAJAČEK a PETER LUHA.

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

NEWSLETTER - OKTÓBER 2016

Vstupenky: pokladne KZP a sieť ticketportal 
*  predpredaj / v deň podujatia   

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 13:00 - 18:00 a PO, SO, NE hodinu pred podujatím

www.kzp.sk
Kulturne-zariadenia-Petrzalky

PRIPRAVUJEME:

FOLK
BLUES

SESSION
2016

XVI. ročník festivalu folkbluesu, bluesu a folku 

6

BOKY CITOM, JANA ŠTEFLÍČKOVÁ (ČR), SLOVAK BLUES PROJECT,
MANCO GROUP (AFRO BLUES PROJECT-SN,MR,MA), HOSŤ: SILVIA JOSIFOSKA

 3.10. - 16.10.

IX. ročník

PETRŽALSKÝ
SENIORFEST  

2016

MILAN MARKOVIC
& PANI BRATIA

(MILAN MARKOVIČ & RÓBERT PUŠKÁR & PETER NIŇAJ)

POZDRAVUJÚ—POZÝVAJÚ—VÍTAJÚ

NA PLNÚ HU BU!

folklórny 
október  
14.10. | 19:00

ŠAK TO PEKNÉ ČASY BÝVALI...
FS Kopaničiar, ĽH z Myjavy

15.10. | 19:00
DOVIDENIA VIENKARI 

DFS Vienok, TS Staré Vínko,
ĽH Andreja Záhorca a iní 

23.10. | 19:00
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE 

LEBO MI CHLEBA DAJ
Vysokoškolský umelecký súbor 

Technik STU Bratislava

Realizované s fi nančným príspevkom fondu na podporu umenia 

Realizované s fi nančným príspevkom Fondu na podporu umenia 

Veľké fi lmové festivalové echo
Be2Can 
Be2Can je 3. ročník výberovej prehliad-
ky prvotriednych festivalových fi lmov z 
troch najprestížnejších svetových fes-
tivalov. Jej cieľom je dostať k divákom 
fi lmy, ktoré ponúkajú pohľad do aktu-
álneho festivalového diania a v bežnej 
distribúcii chýbajú. Prvýkrát sa zúčast-
ňuje aj naše Artkino za zrkadlom. 

24.10. | 18:00 | NEZNÁME DIEVČA 
24.10. | 20:00 | JA, DANIEL BLAKE 
28.10. | 18:00 | SMRŤ V SARAJEVE 
28.10. | 19:30 | SIERANEVADA 
30.10. | 18:00 | ZĎALEKA 
30.10. | 20:00 | TONY ERDMANN 
31.10. | 18:00 | HEDI 
31.10. | 20:00 | PO BÚRKE 


