
DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
6.12. | 19:00 
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE *
SVIATKY V GAZDOVSKOM DVORE
FS DOLINA a FS GYMNIK, ktoré 
počas celého roka vnášajú folklór 
do sŕdc mladých ľudí, vás prevedú 
vianočnými sviatkami v gazdovom 
dome.

9.12. | 19:00 
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE *
RUSÍNSKE SRDCE
Dojímavý príbeh troch kamarátov 
- drotárov, ktorí zažívajú zaujímavé 
životné peripetie v rôznych kútoch 
Slovenska i Srbska. Ich putovanie je 
vykreslené netradičnými a moderný-
mi tanečnými choreografi ami.

10.12. | 18:00 
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE *
VIANOCE S HÁJENKOU
Deti majú v sebe neuveriteľne veľa 
energie, ktorú môžu využiť vo voľnom 
čase aj vo folklórnych súboroch. 
Tanec je pre nich hrou, spev druhou 
rečou a tradície ich starých rodičov 
spôsob, ako zistiť, ako sa kedysi žilo. 
DFS HÁJENKA, DĽH JARABINKA 
a DFS VIENOK srdečne pozývajú 
všetky deti aj dospelých na špeciálny 
program Vianoce s Hájenkou.

16.12. | 19:00 
KEBY VŠETKY BANDY SVETA
Vianočný koncert excelentnej 
slovenskej world music skupiny, 
ktorá spája stáročia existujúce 
tradície s modernými aranžmánmi. 
Pri ich brilantných muzikantských 
výkonoch sa zastaví reč a roztancujú 
všetky nohy v sále! Spevácke party 
zvýrazní hlavný hosť večera - ženská 
spevácka skupina VRANKY Z NITRY.

17.12. | 19:00 
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE *
ŠŤASTNÉ A EKONOMÁCKE!
Oslávte vianočné sviatky spolu s bra-
tislavským FS EKONÓM, ktorý patrí 
k obľúbenému inventáru nášho kul-
túrneho domu. Vianoce oslávime 
v predstihu aj pri zvukoch tempera-
mentnej muziky a strhujúcich taneč-
ných výkonoch. Príďte si vychutnať 
vystúpenie súboru, ktorý sa onedlho 
ocitne na prahu päťdesiatky.    

CC CENTRUM
8.12. | 19:00 
LENTO AD ASTRA
Pozývame vás na vianočný komorný 
koncert do obradnej siene nášho 
CC Centra na Jiráskovej ulici v Petr-
žalke, v podaní umelcov: 
Erik ROTHENSTEIN ( barytónový 
a altový saxofón) a Zita SLAVIČKOVÁ 
(klavír).  V programe zaznejú skladby 

z projektu Francúzske impresie 
( C. Debussy, G. Fauré, L. Nauails, 
Ľ. Bernáth, V. Gre�  nger a iní). 

DOM KULTÚRY 
LÚKY
 
9.12. | 19:00  
MUSIC CLUB-ROCKOVÉ VIANOCE
THE LESBEAT/ JOZEFOVEKONE/
THE SEXYBOYS
Rockové Vianoce je obľúbené pred-
vianočné podujatie, na ktorom sa 
stretávajú slovenské rockové kapely. 
Svoju autorskú tvorbu príde predsta-
viť rockovo-grungové trio 
THE LESBEAT, punkrockové-grungo-
vé kvarteto JOZEFOVEKONE 
a THE SEXYBOYS so svojím rock and 
rollom.

15.12. | 19:00
LONGITAL/ KVĚTY (ČR)
V predvianočný čas sa vydáme na 
výlet do ríše hudobnej fantázie 
s jednými z najlepších koncertných 
kapiel z Čiech a zo Slovenska. 
LONGITAL a KVĚTY vás prevedú 
svojím originálnym svetom, v ktorom 
sa neschováva gýč a balast. Bude to 
silné, intenzívne a snové.

17.12. | 19:00
GABO JONÁŠ TRIO
JURAJ TURTEV TRIO
Veľká osobnosť slovenskej jazzovej 

scény, ktorá brázdi koncertné javiská 
takmer päťdesiat rokov. Legendárny 
Gabo Jonáš príde do petržalského 
DK Lúky spolu so svojím triom zahrať 
vlastné skladby aj džezové štandardy. 
Doplní ho trio bluesového hudobní-
ka Juraja Turteva.

22.12. | 18:30
VIANOČNÁ 
BUBNOVAČKA ORCHESTRA
VIANOČNÁ BUBNOVAČKA sa usku-
toční len dva dni pred Vianocami. 
Môžete si na nej uvoľniť stres a na-
pätie, ktoré ste nahromadili počas 
predvianočného zhonu.

ARTKINO
ZA ZRKADLOM
19.12. | 20:30
IMT SMILE A LÚČNICA: 
MADE IN SLOVAKIA
Fenomenálny úspech spoločné-
ho turné pop-rockovej skupiny 
IMT Smile a folklórneho súboru 
Lúčnica zaznamenal fi lmový štáb a 
veľkolepé zábery i pohľad do záku-
lisia tohto úspešného turné si teraz 
budete môcť vychutnať v dokumen-
te IMT SMILE A LÚČNICA: MADE IN 
SLOVAKIA, ktorý sa bude premietať 
vo fi lmovej sekcii Domáca úroda. 
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* podujatie realizované s fi nančnou podporou Fondu na podporu umenia 

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

     

                   TIP NA VIANOČNÝ DARČEK          

na fi lmové predstavenia 

ARTKINO ZA ZRKADLOM

platnosť od 1.1.2017 do 31.12.2017

Rovniankova 3, Bratislava

www.kzp.sk

darčeková poukážka do ARTKINA ZA ZRKADLOM 
vstup na predstavenie podľa vlastného výberu počas roka 2017

I. variant - 5 vstupov za 14,90 €
II. variant - 10 vstupov za 28,90 €

možnosť zakúpenia darčekových poukážok od 1.12.2016 cez

PF 2017

vám želajú príjemné a pohodové
vianočné sviatky 
a úspešný rok 2017

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

SLAVNOSTNÝ
NOVOROCNÝ KONCERT

JÁN AMBRÓZ s hosťami 
Jankou Ambrózovou a Milkou Šatanovou

účinkujú: 

13.január 2017 o 19

realizované pod záštitou Vladimíra Bajana – starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka


