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DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ
01.12. | 19:00
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE
- ZO ZLATÉHO FONDU

FSk a FS OČOVAN,
ĽH Jaroslava HARADZINA
Náš najstarší folklórny súbor OČOVAN
príde rozohrať partiu vášnivých a
energických tancov spolu s ďalšími
hosťami. Program bude pozostávať
z ich najúspešnejších vystúpení: Na
Mitra, V tej očovskej krčmičky, Krštenie,
Dožinky, Očovské rozkazovačky. Po
výdatnom umeleckom zážitku bude
pripravená predvianočná kapustnica.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

08.12. | 19:00
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE
- VIANOCE S EKONÓMOM

Vysokoškolský
súbor
EKONÓM
daruje predčasný darček v podobe
hudobno-tanečného vystúpenia, na
ktorom predvedie vianočné zvyky
a tradície z rôznych slovenských
regiónov. Nechajte sa strhnúť
výbornou atmosférou a zabavte sa
spolu s hudobníkmi po skončení
predstavenia aj pri miske kapustnice
a čaši vína.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

13.12. | 19:00
VIANOČNÁ JANAIS 2017

Vianoce so šansónovým nádychom
pre vás pripravila JANAIS, speváčka
s nezameniteľným prejavom, ktorá
spolu so sprievodnou kapelou zahrá
autorské skladby, koledy a vianočné
piesne, interpretované v angličtine a
francúzštine.
Sýty
altový
hlas,
vynikajúce
muzikantské výkony a intímna
atmosféra zaručujú nezabudnuteľný
zážitok.

15.12. | 19:00
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
predstavujeme vám obec HEĽPA

To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné
mesto...spieva sa v známej ľudovej
pesničke o folklórnom epicentre
stredného Slovenska.
Zanôtiť ju, spolu s ďalšími tradičnými
ľudovkami, príde folklórny súbor
a ľudová muzika HEĽPAN a hosť
večera - majster ľudovej umeleckej
výroby Michal FIĽO.
Na záver programu bude spoločenské
posedenie pri ľudovej hudbe
s ochutnávkami domácich špecialít.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

16.12. | 18:00
FOLKLÓRNE ZRKADLENIE
- VIANOCE S HÁJENKOU

Vianoce majú v detskom prežívaní
veľké čaro. Do vianočných zvykov
a tradícií nazrieme z pohľadu
petržalských detí, ktoré tancujú a
spievajú v tradičnom súbore HÁJENKA
a ich hosťí z DFS DRATVÁRIK zo
Slovenskej Ľupče.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

21.12. | 19:00
LA GIOIA
A SIMPLE LOUNGE QUARTET
- VIANOČNÝ GALAKONCERT

DOM KULTÚRY
LÚKY
01.12. | 19:00

music club

HUDOBNÉ KINO
- BRATISLAVSKÁ LÝRA IV.
Bratislavská lýra bola najdôležitejšou
platformou
československej
populárnej hudby. Vznikali tam hity,
rodili sa nové talenty, prichádzali
hviezdy zo zahraničia.
Počas dvadsiatich dvoch rokov
existencie sa tam udialo veľmi veľa
zásadných udalostí. Na Lýru sa
nezabudlo a v koprodukcii RTVS,
Českej televízie a Slovenského
filmového ústavu vznikol cenný
desaťdielny dokument, ktorý je
nielen výpoveďou o populárnej
hudbe v Československu, ale hovorí
aj o dobe, v ktorej sme žili. Hudobné
kino prináša štvrtú časť dokumentu
aj s hosťom večera, ktorým bude
skladateľ Ali BREZOVSKÝ.

Nový vianočný repertoár prídu
predstaviť traja operní speváci
Peter Ďurovec, Peter Ševčík a Matej
Vaník s ich úspešným projektom
LA GIOIA, v ktorom za hudobného
sprievodu
ansambelu
SIMPLE
LOUNGE QUARTET, interpretujú
vianočné
piesne
a
koledy
v popových aranžmánoch.
Koncert je ochutnávkou k novému
Realizované s láskavým zvolením Trigon
vianočnému albumu.

22.12. | 19:30
FRAGILE - VIANOČNÝ KONCERT

Koledovanie v štýle a cappella zaznie
v podaní nášho najznámejšieho
predstaviteľa tohto žánru. Kapelník
zoskupenia Braňo KOSTKA povyberal
známe slovenské a zahraničné
vianočné piesne a hity, ktoré spolu
s ním, iba za sprievodu vlastného
vokálu, zaspievajú Jana Golis, Helena
Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Slavo
Košecký, Martin Madej a ďalší.

CC
CENTRUM
V predvianočnej atmosfére máme
pre deti pripravené ČARBANIČKY,
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY, KERAMKO
a FAREBNÚ NEDEĽU s vianočnými
témami.
8.12. | 10:00 | ČAKÁME NA MIKULÁŠA
Záujem o toto veselé mikulášske
dopoludnie pre deti do 5 rokov
s výtvarnými dielničkami a zdobením
stromčeka je treba vopred nahlásiť
na tel.: 02 /63 824 390, 0917 711 090
10.12. o 17:00 v cykle komorných
koncertov MOMENTUM MUSICUM
privítame
študentov
štátneho
konzervatória v Bratislave.
Posledná výstava v tomto roku
bude od 8.12. do 21.12. venovaná
unikátnym serigrafiám v spolupráci
so Slovenským zväzom sieťotlačiarov
a digitálnych tlačiarov pod názvom
S I E Ť O T L A Č.
Vernisáž výstavy je spojená s tvorivým
workshopom 07.12. o 14:30 h.

production a Slovenského filmového ústavu.

22.12. | 18:30

music club

ŠPORT, DROGY A ROCK‘N’ROLL
Príďte si zasúťažiť a zašportovať
vo vianočnej edícii obľúbeného
celoročného cyklu pingpongových
turnajov za hudobného sprievodu
DJ PING + MC PONG.

ARTKINO
ZA ZRKADLOM
V decemberovej ponuke Artkina
za zrkadlom máme Kino pre deti
(2.12. SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNA
HARMÓNIA, 9.12. PADDINGTON),
Klenoty žánrového filmu
(6.12. KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ,
17.12. WIND RIVER), Domácu úrodu
(5.12. MAGIC MOMENTS a NINA,
11.12. MARTIN ŤAPÁK) filmy Projektu
100 (2.12. OBCHOD NA KORZE , 4.12.
PLECHOVÝ BUBIENOK – Director´s
cut ) a Ozveny svetových festivalov
(10.12. VÁŽENÝ OBČAN)
Komplet program na www.kzp.sk

OHODNOŤTE NÁS
Vážení odberatelia nášho newslleteru,
priatelia Kultúrnych zariadení Petržalky!
Dovoľujeme si vás požiadať o vaše
hodnotenie našej programovej
ponuky, služieb, ako aj kvality
informovanosti, čo nám veľmi
pomôže k tomu, aby ste boli
spokojní, radi navštevovali naše
podujatia a odchádzali od nás len
s príjemnými pocitmi a zážitkami.

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

PRIPRAVUJEME V JANUÁRI 2018

CC CENTRUM
Počas vianočných prázdnin sme
pripravili pre prázdninujúce deti
od 5 rokov novoročné kreatívne
dopoludnia:
04.01. o 10:00 h výtvarná dielnička
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
05.01. o 10:00 h keramická dielnička
SNEŽNÁ KRAJINA

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ
10.01. | 19:00
S OPERETOU DO NOVÉHO ROKU
- Novoročný koncert 2018
Nový rok 2018 privítame veľkolepo
s renomovaným METROPOLITNÝM
ORCHESTROM
BRATISLAVA
pod vedením Petra ULIČNÉHO
a sólistami - sopranistkou Mariannou
GELENEKYOVOU
a
tenoristom
Pavlom ORAVCOM.
Najznámejšie operetné melódie
navodia
slávnostnú
atmosféru
v prvých dňoch Nového roku.

30.01. | 19:00
ZOZNÁMTE SA: ACES!

Textár, manažér a hudobný dramaturg
Klubu za zrkadlom Martin SARVAŠ
sprevádza publikum v novom formáte
naprieč slovenskou hudobnou scénou.
A začíname poriadne zostra - heavy
blues rockovou skupinou ACES,
nominovanou na titul Objav roka.

KLUB
ZA ZRKADLOM
18.01. | 17:00
PRESS FOAJÉ
V Klube za zrkadlom budú vyhlásení
víťazi výročných cien hudobného
priemyslu pre najlepšie rozhlasové
stanice, kluby, festivaly, ako aj
interpretov a skupiny. Tlačovú
konferenciu
bude
originálne
moderovať herec DAB Nitra Jakub
„Kubert“ RYBÁRIK.

25.01. | 19:00

HUDOBNÉ FOAJÉ Igora ŠIMEGA
- premiéra cyklu
Spevák, herec a pútavý rozprávač
Igor ŠIMEG si hneď do pilotnej
časti svojej hudobnej revue pozval
zaujímavých hostí. Príde herečka a
speváčka Zuzana VAČKOVÁ, gitarista
David BÍLEK, Eduard RITOK - výrobca
a hráč na originálny indiánsky
hudobný nástroj bansuri, klavirista
Marek KUTNÁR a výtvarník Jozef
STANČÍK.

na www.kzp.sk
Komplet program nájdete na:

www.kzp.sk
Kulturne-zariadenia-Petrzalky

