
DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

21.09. | 19:00
RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA 
- BEST OF
Zoskupenie mladých slovenských 
hudobníkov vzniklo v lete roku 2011. 
Tvoria ho študenti a absolventi 
Konzervatória J.L.Bellu, Katedry 
hudobnej kultúry PF UMB(BB) 
a Akadémie umení (BB). 
Hlavnou myšlienkou je 
interpretácia rusínskeho folklóru 
netradičným spôsobom, a preto 
vo svojej hudbe mladí muzikanti 
spájajú prvky ľudovej, klasickej a 
populárnej hudby, balkánskych 
rytmov či jazzových prvkov. 
Na koncerte v DK Zrkadlový háj 
predstavia najkrajšie rusínske 
piesne v jedinečných úpravách 
Reného Bošeľu a Jakuba Stračinu.

25.09. | 19:00 
FRANTIŠEK NEDVĚD - 70
František Nedvěd je český spevák 
a gitarista. Jedna  z najvýznam-
nejších osobností českej country, 
folku a trampskej piesne, ktorá zdo-
mácnela pri všetkých táborákoch, 
oslávi v tomto roku okrúhle výročie 
- SEDEMDESIATE narodeniny. 
Krásne jubileum si pripomenie aj 
v petržalskom Zrkadlovom háji           
koncertom so synom VOJTOM, 
kapelou a hosťami:
ZUZANOU SMATANOVOU 
a ALLANOM MIKUŠEKOM.

29.09. | 19:00
VEČER AUTENTICKÉHO 
FOLKLÓRU 
Prvý  večer autentického folklóru 
v novej sezóne 2017/2018 bude 
naozaj atraktívny. 
Pozvanie prijali folklórne 
súbory EKONÓM a SKORUŠINÁ, 
PODPOLIANSKI VRCHÁRI z Dúbrav, 
OČOVSKÍ ROZKAZOVAČI 
a Dušan HOLÍK - fujarista. 
Hosťami večera budú úspešní 
protagonisti programu ZEM SPIEVA: 
sestry MATÁKOVÉ z Kysúc, 
Štefan ŠTEC - spevák, ĽH Martinky 
BOBÁNOVEJ z Terchovej, RUSINSKÉ 
TRIO a folklórny súbor ŠUMIAC. 
Program moderuje Ján JANKOV. 
Na záver podujatia pozývame na, 
už tradičné, spoločenské posedenie 
pri ľudovej hudbe s ochutnávkami 
domácich špecialít. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

ARTKINO
ZA ZRKADLOM

V septembrovom programe Artkina 
za zrkadlom ponúkame novinky 
z Domácej úrody, ako fi lmy ČIARA, 
ŠPINA, NINA, PO STRNIŠTI BOS,  
Kino pre deti VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ 
LÚPEŽ 2 a EMOJI FILM, a aj fi lmy 
Projekt 100, ako napriklad OUT         
a DRUHÁ STRANA NÁDEJE.

CC CENTRUM
VÝSTAVY:
Vo výstavnom priestore bude tento 

mesiac naozaj „živo“. Pozývame vás :

13.09. - 29.09. 
PETRŽALSKÉ NAJ
výstava detských výtvarných prác, 
ktoré vznikli na Dostihovej dráhe 
v rámci Dní Petržalky 2017 
výstava sprístupnená: 13.09. o 14:00 h 

18.09. - 29.09. 
VOĽNÁ TÉMA
6. ročník kolektívnej výstavy 
výtvarníkov žijúcich a pôsobiacich 
v Petržalke;
vystavujú: D. SEKELA, S. SEKELOVÁ, 
R. ŠVARC, V. INSTITORIS, V. SPROCK, 
E. PAVÚKOVÁ, I. ZÜRCHER, I. HRMO
vernisáž výstavy 14.09. o 18:00 h 

22.09. - 13.10. 
KOLOBEH ROKA
výstava obrazov Janky HRÁDKOVEJ 
vernisáž výstavy: 21.09. o 17:00 h

13.09. | 14:00 - 18:00
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2017
Školský rok zahájíme v našom CC 
Centre podujatím Deň otvorených 
dverí, kde sa deti môžu zabaviť, 
pozrieť tanečné vystúpenia, vy-
skúšať si svoje spevácke schopnosti 
pri karaoke, alebo tvorivé pri mo-
delovaní z hliny v našej keramickej 
dielničke. Súčasťou podujatia bude 
prezentácia krúžkov a kurzov KZP 
v školskom roku 2017/2018. 
A možno príde aj kúzelník :-) !

24.09. | 17:00
MOMENTUM MUSICUM
cyklus komorných koncertov  
MLADÍ UMELCI - KRÁSNA HUDBA

V septembri sa môžete započúvať 
do krásnych melódií klasickej 
hudby v podaní víťazov národných 
a medzinárodných súťaží v hre na 
drevených a dychových nástrojoch.

DOM KULTÚRY 
LÚKY

20.09. | 19:00                       
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
THAJSKO A MALAJZIA 2017 
- ekonomicky a ekologicky
Prezentácia fotografi í a videí 
Maroša SOLČANSKÉHO 
spojená s prednáškou a diskusiou.                        

Prednáška o tom, ako cestovať 
bez cestovnej kancelárie, veľmi 
lacno a zároveň ohľaduplne voči 
miestnym obyvateľom aj prírode.

22.09. | 19:00                          
MUSIC CLUB
HUDOBNÉ KINO: Bratislavská lýra I.
Bratislavská lýra bol  v rokoch 
1966 až 1989 najpopulárnejší                                                              
a najobľúbenejší festival 
populárnych piesní v Česko-
Slovensku, ktorý sa konal 
každoročne v Bratislave. 
Dramaturgia Domu kultúry Lúky 
zaradila od septembra 2017 
fi lmový cyklus Zlatá lýra do svojho 
programu.
Pravidelne v mesačnej periodicite 
prinesie divákom výpovede viac 
ako 200 jej účastníkov, ktoré sa 
podarilo zachytiť v unikátnom 
10-dielnom dokumentárnom cykle. 
Hosťom septembrového večera 
Hudobné kino - Bratislavská lýra I.
bude hudobný publicista 
STANISLAV BACHLEDA.

28.09. | 18:30 
BUBNOVAČKA ORCHESTRA 
Spoločná zábava pri spoločnom 
bubnovaní a hraní na rôzne rytmické 
nástroje. 
Tak to je tradičná BUBNOVAČKA 
ORCHESTRA. Laici i pokročilí perku-
sionisti, príďte si zabubnovať do DK 
Lúky.  Podujatie sa koná pod záštitou 
OZ Zvuky cez ruky a etnobubnovou 
školou Rytmika.

29.09. - 1.10.                                 
PRESSBURG DANCE FEST 2017
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
ORIENTÁLNEHO TANCA 
Ďalší ročník jedného z najväč-
ších podujatí tohto zamerania na                    
Slovensku, na ktorý sa tešia   profe-
sionáli i amatérski tanečníci.
TANEČNÁ SÚŤAŽ, ODBORNÉ               
TANEČNÉ SEMINÁRE, OTVORENÁ 
SCÉNA, GALASHOW.
Prepojíme celý tanečný svet !!!

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
NEWSLETTER - SEPTEMBER 2017

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: ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00; PO, UT, SO hodinu pred podujatím

Komplet program nájdete na:
www.kzp.sk

Kulturne-zariadenia-Petrzalky
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THAJSKO A MALAJZIA 2017
ekonomicky a ekologicky


