
10.-25.11. 
TO, ČO NÁS SPÁJA 2016
Pozývame vás do CC Centra 
na novembrovú výstavu projektu 
TO, ČO NÁS SPÁJA. Zámerom pro-
jektu je vytváranie sociálnych a tvo-
rivých kontaktov medzi zdravotne 
znevýhodnenou mládežou s mentál-
nym postihnutím a deťmi zo základ-
ných škôl v Petržalke.
Realizované s fi nančným príspevkom MK SR.

DOM KULTÚRY 
LÚKY
 
MUSIC CLUBY
11.11. | 19:30  
TOMÁŠ GREGOR + TOLSTOYS
Jemné akustické aranžmány, osobné 
príbehy a pocit, že svetu treba vyroz-
právať o svojich dojmoch zo života. 
Toto najlepšie vystihuje tvorbu prie-
vidzského gitaristu Tomáša Grego-
ra a jeho sprievodnej kapely. Snové 
aranžmány s nádychom dream popu 
a akustickej tvorby zasa predstaví ná-
dejná bratislavská formácia Tolstoys. 
Tvorba kapely je zážitkom pre tých, 
čo radi objavujú dosiaľ neobjavené.
18.11. | 19:30 
DŽUKI 
Do DK Lúky prichádza v rámci svoj-
ho pJeseň Tour ´2016 ružomberský 
pesničkár Džuki. Predstaví piesne 
ovplyvnené anglickou folkovou scé-
nou i slovanským pesničkárstvom 
s hosťami - akordeonistom Pavlom 
Škodom a gitaristkou Lýdiou Novot-
nou.
25.11. | 19:30 
RAP NA LÚKACH VOL.2 
BACK TO THE ROOTS ~ MLADÁ KRV 
Nová edícia Rap na Lúkach je po-
kračovaním úspešného projektu Hip 
hop na Lúkach, ktorý umožnil po-
vstať novej generácii raperov. 
Predstaví sa Hanzy, Niko a ich hostia.

19.11. | 19:00 
NOC DIVADIEL 
Pri príležitosti projektu NOC DIVA-
DIEL sa uskutočnia dve divadelné 
predstavenia a jeden hudobný kon-
cert. Diváci sa môžu tešiť na reprízu 
komickej hry Ako si vytvoriť úspešný 
deň (Kurz pre začiatočníkov), skvelú 
improvizovanú šou Scenes of Spon-
taneous Situations a nadžánrový hu-
dobný projekt honey hotLine.

26.11. | 18:30 
FOLK BLUES SESSION 2016 
Pozývame všetkých priaznivcov fol-
kovej a bluesovej hudby na 16. ročník 
festivalu Folk blues session. Predstaví 
sa na ňom rozmanitá podoba sloven-
ského bluesu, ktorá sa skonfrontuje 
so zahraničnými hosťami, ktorých 
zastúpi multižánrová pesničkárka 
z Čiech a multikultúrne africké zos-
kupenie. 
Účinkujú: 
BOKY CITOM
JANA ŠTEFLÍČKOVÁ (ČR)
SLOVAK BLUES PROJECT
MANCO GROUP (AFRO BLUES 
PROJECT) (SN,MR,MA)
hosť: SILVIA JOSIFOSKA

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

14.11. | 19:00 
10 ROKOV BEZ 
MARIÁNA KOCHANSKÉHO  
Bol raz ľud ľudový, ktorý sa vedel 
krásne smiať,  a úsmev na tvári mu 
vždy vedel vyčariť Marián Kochanský 
a jeho skupina Lojzo. Maroš 
Kochanský bol skvelým zabávačom, 
po ktorom zostali veselé hity, pekné 
zážitky a kopec humorných príhod. 
Zaspievať a porozprávať svoje zážitky 
prídu syn Marek, ktorý dodnes šíri 

otcove piesne v skupine kochanski, 
skupina LOJZO, JOŽO RÁŽ, MIRO 
ŽBIRKA, JANKO LEHOTSKÝ, IVAN 
TULI VOJTEK a ďalší.

16.11. | 20:00 
PARTIA - 10 (K)ROKOV 
10. výročie tanečného súboru 
Partia dalo dohromady unikátnu 
zostavu hudobníkov, spevákov a 
tanečníkov, ktorá prináša program 
TRANSKRIPCIA. Ten je prierezom 
tvorby TS Partia od počiatku až do 
teraz.

23.11. | 17:00 
MÓDNA TVORBA MLADÝCH 
Príďte si pozrieť svieže, trendové, mo-
derné šaty a oblečenie, skrátka módu 
novej generácie. Módna tvorba mla-
dých podporuje tvorivú činnosť štu-
dentov stredných umeleckých škôl. 
Predstaví sa vám Škola úžitkového 
výtvarníctva Josefa Vydru v Bratisla-
ve. Odborníkov z praxe bude zastu-
povať renomovaný módny návrhár 
Boris Hanečka.

23.11. | 19:01 a 26.11. | 18:02
ĽÚBOSŤ
Výročné predstavenie folklórneho 
súboru DEVÍN, ktoré súbor poňal 
veľkolepo. Dvojhodinový program 
Ľúbosť prerozpráva krásny, dojemný 
a intímny príbeh. Tá najlepšia 
choreografi a, tá najlepšia hudba. To 
všetko korenené vtipom a interakciou 
s publikom.

25.11. | 19:00 
VEČER AUTENTICKÉHO 
FOLKLÓRU
Predstavujeme obec Ratíškovice
V rámci pravidelného cyklu Večer 
autentického folklóru vám priblížime 
kultúrne tradície a obyčaje obce 
Ratíškovice. Účinkujú súbor DOLINA 
Ratíškovice, ženský zbor - ŽENUŠKY 
a cimbalová muzika NÁKLO.
Realizované s fi nančným príspevkom Fondu 
na podporu umenia.

27.11. | 17:00
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE
GERULATA 
Detský folklórny súbor GERULATA 
pôsobiaci v mestskej časti Bratislava-
Rusovce, vo svojom programe 
predstaví časť zo svojho repertoáru 
zameraného na detské hry, spevy a 
tance z rôznych regiónov Slovenska.
Realizované s fi nančným príspevkom Fondu 
na podporu umenia. 

ARTKINO
ZA ZRKADLOM

28.11. | 20:00
KINO NA ŽELANIE 
Opäť máte jedinečnú možnosť si sami 
vybrať z piatich ponúkaných fi lmových 
titulov a zahlasovať na www.kzp.sk 
a FB Kultúrne-zariadenia-Petržalky 

1.  Pírko, r. L. K. Svoboda, 2016
2. Tony Erdmann, r. M. Ade, 2016
3. Trabantom do posledného dychu,
     r. D. Přibáň, 2016
4. Zďaleka, r. L. Vigas, 2015
5. Zem, ktorá hľadá svoje nebo, 
     r. E. Praus, 2016)

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

NEWSLETTER - NOVEMBER 2016

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 13:00 - 18:00 a PO, SO, NE hodinu pred podujatím www.kzp.sk

Kulturne-zariadenia-Petrzalky

CC CENTRUM


