KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
NEWSLETTER - FEBRUÁR 2018

DOM KULTÚRY
KLUB
ZRKADLOVÝ HÁJ ZA ZRKADLOM
02.02. | 19:00
XVIII. PETRŽALSKÝ MAŠKARNÝ PLES

Chcete sa do sýtosti vytancovať,
zasmiať a príjemne sa zabaviť? Ak ste
pravidelnými návštevníkmi maškarných
plesov v Petržalke, máte sa na čo tešiť
aj tento rok. Je načase začať vymýšľať
čo na seba. Fantázii sa medze nekladú
a na maškarnom plese platí pravidlo,
že najbláznivejší, najkreatívnejší, či
jednotlivec alebo kolektív, vyhráva.
PETRŽALSKÝ MAŠKARNÝ PLES sa bude
konať 2. februára 2018 od 19:00 hodiny
do skorých ranných hodín. V tanečnom
rytme vám spríjemnia večer hudobné
skupiny STARMANIA - najväčšie
československé hity posledných dekád
v podaní skupiny, známej z televíznej
relácie Neskoro večer, SLOVAK
TANGO - mladícka energia a najkrajšie
evergreeny do tanca i na počúvanie
a ĽUDOVÁ HUDBA ANDREJA ZÁHORCA
- kolektív mladých ľudí-muzikantov,
ktorí sa venujú predovšetkým ľudovej
hudbe, ale aj spracovaniu stále živých
piesní starších slovenských umelcov.
Program
spestria
CREDANCE
- nadnárodné umelecké zoskupenie
profesionálnych
divadelných
tanečníkov,
semifinalisti
súťaže
“Československo
má
talent”
a CIRKUS-KUS - prvá slovenská škola
moderného cirkusu, kde sa venujú
gymnastike, žonglovaniu, akrobacii,
balansu a divadlu, ich učeniu či
predvádzaniu.
Plesom Vás bude sprevádzať Mahulena
BOČANOVÁ - obľúbená česká herečka
a moderátorka.
A samozrejme, že k dobrej zábave patrí
aj dobrá mňamka: večera, kávička,
dezertík ….

09.02. | 19:00
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKÓRU
Predstavujeme Vám mesto
HRIŇOVÁ

Vysoko cenenú kultúru Poľany
predstaví folklórny súbor HRIŇOVČAN.
Temperamentným prepojením hudby,
spevu a tanca prenesie publikum do
rázovitej Hriňovej, kde sú tamojší
folkloristi už štyri dekády nositeľmi
kultúrneho dedičstva Poľany.
Hosťami podujatia sú hráči na
heligónku Martin KRNÁČ, Ján DEBNÁR,
Ján BUBENKA, dievčenská spevácka
skupina a sólisti Jozef SUJA, Martin
KRNÁČ, Ján DEBNÁR, ktorých bude
sprevádzať ĽH Samuela SUJU.
Po predstavení vás už tradične
pozývame do spoločenskej sály na
ochutnávku domácich špecialít pri
ľudovej hudbe.
Na toto posedenie je nutné si v pokladni
DK Zrkadlový háj ku vstupenke ešte
zabezpečiť lístok s nulovou hodnotou na
konkrétne miesto.

20.02. | 19:00

HUDOBNÉ FOAJÉ Igora ŠIMEGA No.2
Pokračovanie
nového
cyklu
Hudobné Foajé so spevákom
a zabávačom Igorom ŠIMEGOM.
Moderovaná show zaostrí na
inšpiratívnych a kreatívnych ľudí,
ktorí dosiahli vo svojej oblasti
významné úspechy a chcú ďalej
odovzdávať svoje cenné skúsenosti
a zaujímavé zážitky.
Druhá časť revue privíta herečku
a muzikálovú speváčku Mirku
PARTLOVÚ,
klaviristu
Mareka
KUTNÁRA, virtuóza na akordeón
Jána GONDU a básnika Igora
GROSSMANA.

ARTKINO
ZA ZRKADLOM
Februárový program opäť poteší
detského diváka 04.02. o 10:00
FERDINAND a 25.02. o 10:00
ČERTOVINY. Pre dospelákov sú
pripravené filmy „Klenoty žánrového
filmu“ ako napr. 01.02. o 18:00 TRI
BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM
a o 20:00 DARKLAND, 04.02. o 20:00
VŠETKY PRACHY SVETA, 26.02. o
18:00 DOVIDENIA TAM HORE , filmy
“Ozveny svetových festivalov“, napr.
04.02. o 18:00 S LÁSKOU VINCENT,
08.02. o 20:15 CHLAPI NEPLAČÚ,
25.02. o 20:00 NIŤ Z PRÍZRAKOV
alebo 26.02. o 20:15 PODOBA VODY.
Komplet program na www.kzp.sk

CC
CENTRUM
V čase plesov a bálov sme nezabudli
ani na naše deti. Veríme, že zábava,
sladké šišky a krásne detské masky
potešia všetkých, ktorí prídu 09.02.
o 10:00 h na náš BABYKARNEVAL

PRE DETI DO 5 ROKOV.

Nahlasovanie a informácie: 0911 837
149, 0903 264 141, 0917 711 090.
18.02. | 17:00

MOMENTUM MUSICUM

Februárový koncert v rámci cyklu
komorných koncertov bude v podaní
študentov Štátneho konzervatória
v Bratislave venovaný NAŠIM
NAJDRAHŠÍM NA VALENTÍNA.
Koncert z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

DOM KULTÚRY
LÚKY
02.02. | 19:00

music club

09.02. | 19:30

music club

HUDOBNÉ KINO
- BRATISLAVSKÁ LÝRA VI.
Dejiny Bratislavskej lýry zachytené
vo vzácnom dokumente. Dobové
súvislosti, spoločenská situácia,
zabudnutí
aj
dodnes
cenení
interpreti, hity a piesne, ktoré prežili
desaťročia. Hudobné kino premietne
v poradí už šiestu časť dokumentu
Zlatá lýra. Hlavným hosťom večera
bude hudobník Ľubo BELÁK.
ALL SHOW
Turbo folk v slovenskom podaní?
A veď prečo nie? Tento, pôvodne
balkánsky hudobný štýl, hráva partia
nadšencov v kapele ALL SHOW.
Slovenské texty, priamy ťah na bránu,
rockový drive a pozitívne vibrácie
potešia priaznivcov kvalitného fusion.

16.02. | 17:00

music club

LUDUS TONALIS
_JAZZOVÉ DIALÓGY VOL.6
Chcete byť zasvätení do alchýmie
jazzovej kompozície a interpretácie?
Potom navštívte jazzové dialógy
klaviristu, aranžéra a pedagóga
Františka BÁLEŠA, ktorý vám so
študentmi Cirkevného konzervatória
pootvorí dvierka do problematiky
jazzového aranžovania, harmónie,
improvizácie a interpretácie.

22.02. | 18:30

BUBNOVAČKA ORCHESTRA Bubnovačka Orchestra to je zábava,
oddych, relax, poučenie, telesné
cvičenie a osvieženie ducha.
Spoločnú zábavu pri spoločnom
bubnovaní vám prináša OZ Zvuky cez
ruky a Rytmika - etnobubnová škola.

23.02. | 19:30

music club

RATM Guerrilla Tribute band
Koncertný odkaz na slávnu metalovú
kapelu Rage Against The Machine. Jej
slovenská obdoba RATM Guerrilla
Tribute band je uznávaná ako jeden z
našich najlepších revivalov. Kvarteto
hudobníkov sa verne a úspešne snaží
napodobňovať úderné rytmy, silné
gitarové riffy a nezabudnuteľný vokál
lídra skupiny Zacka de la Rochu.

24.02. | 18:30

TRANSYLVÁNSKE OBEDY A HOSTIA
Jedna z najzaujímavejších slovenských
fusion kapiel oslavuje desiate
výročie. Pre svojich fanúšikov
aj
náhodných
zvedavcov
si
pripravila
výberový
repertoár,
ktorý rozdelila na dve polovice.
V prvej si zahrá súčasná zostava
(Denis Gerhardt, Jozef J. Tekel, Janko
Lehotský ml., Gusto Horvath), v tej
druhej zakladajúci členovia (Gusto
Horvath, Michal Bystrický, Jozef J.
Tekel, Andrej Paulov, Pater Kováčik,
Erika Micheľová).

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

OHODNOŤTE NÁS

PRIPRAVUJEME - vstupenky už v predaji !

01.03. | 19:00
GHYMES

Legendárna
slovensko-maďarská
skupina bratov Tamása a Gyulu
SZARKOVCOV. Vyše tridsať rokov
na scéne, vypredané koncerty po
celom svete a piesne, ktoré pohladia
dušu za každého počasia. Zrelé
hudobné aranžmány vychádzajú zo
stredoeurópskej a východoeurópskej
ľudovej hudby. Ozvláštnené sú
jazzovými, rockovými a etno prvkami.
Bratov Szarkovcov sprevádza bohatý
ansámbel, v ktorom sa miešajú
tradičné nástroje s inštrumentmi
typickými pre rockovú kapelu.

08.03. | 19:00
ZOZNÁMTE SA: SMOLA A HRUŠKY!

Dvadsať rokov existencie, veľký počet
hitov a fanúšikov, ocenení a cenených
albumov. SMOLA A HRUŠKY zavŕšili
celoročnú oslavu veľkým turné a novou
nahrávkou Čiernobiely. Rozhodli sa
ešte pridať jeden špeciálny koncert,
ktorý je aj pre nich niečím novým.
V akustickom vystúpení, v programe
Zoznámte sa,moderovanom Martinom
SARVAŠOM, predvedú svoju veselú
tvorbu
so
štipľavými
textami
komorných aranžmánoch.
Dobrá nálada a veľká energia zaručená!

22.03. | 18:00
SCREEN DANCING

Miroslav Bruise Žilka, tanečník
a choreograf skupiny Old school
brothers, pripravil unikátne tanečné
predstavenie. Ide o jeho životné dielo.
Výnimočné tanečné choreografie
inšpirované aj skutočnými udalosťami.
V tomto viac ako hodinovom
predstavení Miroslav ako prvý
tanečník na Slovensku skombinoval
svoj tanec s videoprojekciou.
Vášeň, napätie, emócia, motivácia !
Hosť: RIVERPARK DANCE SCHOOL

29.03. | 19:00 a 30.03. | 19:00
CARMEN

Unikátne tanečné predstavenie Jána
ĎUROVČÍKA v podaní tanečníkov
SDT - Slovenského divadla tanca,
s ktorým absolvovali minuloročnú
jeseň výnimočné svetové turné
v národných divadlách v Chorvátsku,
Srbsku a Fínsku a zakončili ho v Centro
Nacional de las Artes v Mexico City vo
veľkom štýle. CARMEN - príbeh lásky
s tragickým koncom je spracovaný
formou totálneho divadla, kde emóciu
sprostredkúva jednota hudobného,
tanečného a činoherného prejavu.

04.04. | 19:00
NIEKTO PRÍDE

MM KABARET prichádza s novým
titulom NIEKTO PRÍDE.
Milan MARKOVIČ a Páni bratia (Peter
NIŇAJ a Róbert PUŠKÁR) privítajú na
návšteve Róberta BEZÁKA. Fyzicky
aj spoločensky veľká postava našej
súčasnosti sa predstavuje svojou
múdrosťou, muzikalitou i nevšedným
zmyslom pre humor.
Komplet program nájdete na:
www.kzp.sk
Kulturne-zariadenia-Petrzalky

