
DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
10.01. | 19:00                 
S OPERETOU DO NOVÉHO ROKU 
- Novoročný koncert 2018

Majestátne, štýlové a strhujúce  
privítanie Nového roka s výberom 
tých najkrajších operných                                         
a  operetných árií a elegantných 
valčíkov v podaní renomovaného 
METROPOLITNÉHO ORCHESTRA
BRATISLAVA. 
Sólistami večera bude sopranistka 
hosťujúca aj v SND Marianna 
GELENEKYOVÁ, člen Slovenského 
filharmonického zboru Pavol 
ORAVEC a sólový husľový part na 
seba prevezme umelecký vedúci 
orchestra a dirigent Peter ULIČNÝ.
Koncert je realizovaný pod záštitou 
starostu Petržalky Vladimíra Bajana.

30.01. | 19:00 
ZOZNÁMTE SA: ACES!

Nový cyklus moderovaných koncertov 
„Zoznámte sa“ so sprievodným 
slovom nestora slovenskej populárnej 
hudby Martina SARVAŠA prináša do 
petržalského Domu kultúry Zrkadlový 
háj prináša novú energiu a čaro 
neobjaveného. 
V prvej časti predstaví heavy blues rock 
skupinu 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. 
Press foajé bude originálne 
moderovať herec DAB Nitra Jakub 
„Kubert“ RYBÁRIK. Hrať bude skupina 
Mr. Teddy and The Sidekicks. 
Podujatie je realizované s finančným 
príspevkom Hudobného fondu.

25.01. | 19:00
HUDOBNÉ FOAJÉ Igora ŠIMEGA 
- premiéra cyklu

V premiére sa v pomyselnom foajé 
petržalského domu kultúry stretne 
naozaj zaujímavá spoločnosť 
- spievajúca herečka, aktuálne 
pôsobiaca v muzikáli Mamma Mia 
Zuzana VAČKOVÁ, gitarový virtuóz 
a víťaz súťaže Viva Ulica David 
BÍLEK, výrobca a hráč na originálny 
indiánsky nástroj bansuri Eduard 
RITOK a klavirista a vokalista Marek 
KUTNÁR, známy z pôsobenia                       
v skupinách SwinglessOrchestra                          
a Close Harmony Friends.  
Tieto osobnosti prídu do Klubu Za 
zrkadlom porozprávať svoj životný 
príbeh, pobaviť historkami zo 
zákulisia slovenského šoubiznisu 
a predovšetkým zahrať a zaspievať          
v moderovanej revue Igora ŠIMEGA.
Celú atmosféru doplnia výtvarné 
diela výtvarníka Jozefa STANČÍKA.  

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 

15.01.-02.02. / vernisáž 12.01. o 18h 
MAĽBA BOLÍ
Výstava prác akademického 
maliara  Alexandra ŠVARCA, ktorý 
bol v rokoch 1993 - 2015 lektorom 
výtvarných kurzov v CC Centre. 
Zomrel v novembri 2016. 
Česť jeho pamiatke. 

21.01. | 17:00  
MOMENTUM MUSICUM
V januárovom cykle komorných 
koncertov sa predstavia študenti 
Štátneho konzervatória v Bratislave           
s programom 
KRÁSNE VERŠE-KRÁSNE MELÓDIE.

ARTKINO
ZA ZRKADLOM
V januárovom programe Artkina 
za zrkadlom vám ponúkame napr. 
filmy pre  deti (07.01. PADDINGTON, 
21.01. ČERTOVINY), filmy z Ozvien 
svetových festivalov (09.01. 
AXOLOTL OVERKILL, 22.01. DVOJITÝ 
MILENEC),  filmy z Klenot žánrového 
filmu (15.01. KOLESO ZÁZRAKOV, 
21.01. STRATENÝ V DŽUNGLI, ale aj 
Večery s: 11.01. s Paulo GENOVESE a 
31.01.  s: JIM JARMUSCH
Komplet program na www.kzp.sk

DOM KULTÚRY 
LÚKY
12.01. | 19:00        music club 
HUDOBNÉ KINO 
-  BRATISLAVSKÁ LÝRA V. 
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 piatu časť dokumentu 
aj s hosťom večera, ktorým bude 
speváčka Marcela LAIFEROVÁ.
Realizované s láskavým zvolením Trigon 
production a Slovenského filmového  ústavu. 

19.01. | 17:00                  music club
LUDUS TONALIS
_JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.4 
Chceli by ste preniknúť do 
tajov jazzového komponovania, 
aranžovania, jazzovej harmónie a 
improvizácie? Tak príďte na „jazzové 
dialógy“, ktoré sa uskutočnia vďaka 
jazzovému klaviristovi, aranžérovi a 
pedagógovi Františkovi BÁLEŠOVI. 
Pod jeho vedením zahrajú 
študenti Cirkevného konzervatória 
Bratislava a po koncerte na 
návštevníkov čaká otvorená diskusia. 

24.01. | 19:00 
CESTOVATEĽSKÝ KLUB  
DOROTA NVOTOVÁ: MALDIVY 
Survival trip (Boj o prežitie) 
Na Maledivách Dorota NVOTOVÁ 
opäť posúva hranice svojich 
dobrodružstiev a zájazdov. 
Prednáška Doroty Nvotovej spojená  
s prezentáciou fotografií a videa 
vám priblíži  jej boj o prežitie na 
opustenom ostrove.  

      na www.kzp.sk

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
NEWSLETTER - JANUÁR 2018

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

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.

OHODNOŤTE NÁS

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
vám želajú príjemné a pohodové vianočné sviatky

a úspešný rok 2018

PF 2018


