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OHODNOŤTE NÁS

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ

KLUB 
ZA ZRKADLOM

DOM KULTÚRY
LÚKY

24.05. | 19:00 | 8 €
HONZA VANČURA, IRENA BUDWEISEROVÁ 
- PLAVCI

Legendárne piesne od zoskupení PLAVCI a SPIRITUÁL 
KVINTET na jednom pódiu? Honza VANČURA 
ako spoluzakladateľ   Plavcov a charizmatický 
hlas Spirituál Kvintet Irena BUDWEISEROVÁ 
odohrajú spoločný koncert, na ktorom zaznejú 
tie najzásadnejšie míľniky českého country                                                                                            
a gospelu. Na ich slovách vyrástla nejedna generácia 
slovenských a českých poslucháčov, ktorí si budú 
môcť teraz vypočuť známe skladby v moderných 
úpravách trojčlennej kapely.

25.05. | 19:00 | 10 €  
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU
Predstavujeme vám obec ZÁVOD
Pravidelný cyklus tematických folklórnych večerov 
predstaví obec zo Záhoria ZÁVOD. Vo svetle 
prameňov a spomienok sa bude niesť aj tento 
večer, na ktorom zatancuje a zaspieva folklórny 
súbor ZÁVODZAN v sprievode dychovej hudby 
ZÁHORIENKA. 
Po predstavení vás čaká už tradičná ochutnávka 
domácich špecialít pri ľudovej hudbe.

29.05. | 10:00 | semifi nále | vstup voľný 
29.05. | 17:00 | fi nále | 2 €
POP HIT 2018 

Chceš sa stať speváckou hviezdou? 
Naštartuj svoju kariéru na obľúbenej a tradičnej spe-
váckej súťaži POP HIT 2018. 
Už po 23-tykrát budú žiaci základných a stredných 
škôl a aj „dospeláci“ spievať a súťažiť o prvenstvo                      
v najznámejšej petržalskej speváckej súťaži. 
V semifi nálových kolách sa bude hľadať spevák 
a speváčka s komplexným pódiovým prejavom. 
Finalisti vystúpia na programoch organizovanými 
Kultúrnymi zariadeniami Petržalka a víťazi budú od-
menení vecnými cenami a priamo postúpia do súťa-
že Zlatý slávik 2019 organizovanej Malokarpatským 
osvetovým strediskom v Modre.

04.05. | 19:00 | 3 €
HUDOBNÉ KINO - BRATISLAVSKÁ LÝRA IX. 
Bratislavská lýra bola najdôležitejšou platformou 
československej populárnej hudby. Vznikali tam hity, 
rodili sa nové talenty, prichádzali hviezdy zo zahra-
ničia. Počas dvadsiatich dvoch rokoch existencie sa 
tam udialo veľmi veľa zásadných udalostí. Na Lýru 
sa nezabudlo a v koprodukcii RTVS, Českou televí-
ziou a Slovenským fi lmovým ústavom 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 
ďalšiu časť dokumentu aj s hosťom večera, ktorým 
bude pesničkárka Soňa HORŇÁKOVÁ.

11.05. | 19:30 | 3 €
ALAN BARTUŠ TRIO
Hoci má iba šestnásť rokov, už teraz sa môže pýšiť 
rôznymi oceneniami z medzinárodných súťaží a štú-
diami na prestížnej jazzovej škole v Birminghame. 
Mladý a talentovaný hudobník Alan BARTUŠ príde 
zahrať autorské skladby aj coververzie vo vlastných 
aranžmánoch. Muzikant, jednou nohou pohybujúci 
sa v jazzovej a tou druhou v klasickej hudbe, predstaví 
spoločne s kontrabasistom Matejom ŠTUBNIAKOM 
a bubeníkom Jakubom VALÍČEKOM klasický jazz aj 
fusion.

18.05. | 19:30 | 3 €
AKO HOVORÍ MOJA BÝVALA 
(srandovné beaty) 
Hudobné kvinteto prichádza s čerstvým progra-
mom, na ktorom prepojí beaty s dobrým hudobným 
podmazom. Pre poslucháčov sú pripravené vtipné 
texty o živote a kvalitné multižánrové aranžmány.

25.05. | 19:30 | 5 €
RAP NA LÚKACH VOL. 10 
Desiata edícia Rap na Lúkach prinesie opäť mladú krv 
z rapovej kultúry. Na pódium sa postaví hneď nie-
koľko Emcee´s, aby do vlastného podmazu, samplu, 
alebo aj bez hudby, prezentovali svoj svet a hodnoty 
nadväzujúce na fi lozofi u hip-hopu ako celospolo-
čenského fenoménu.

CC 
CENTRUM
20.05. | 17:00 | 
2 € dôchodcovia, študenti; ZŤP/ 3 € 
MOMENTUM MUSICUM
V mjovom Cykle komorných koncertov sa odpre-
zentujú študenti Štátneho konzervatória v Bratislave 
s programom SPIEVAJTE S NAMI. 
Koncert z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia

pondelky, stredy, štvrtky
Krásne jarné počasie pokračuje a témy v tvorivých 
dielňach pre deti tomuto čarovnému obdobiu pri-
spôsobujeme. Tešíme sa na vaše deti na podujatiach:  
ČARBANIČKY, PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY, KERAMKO, 
ako aj na výtvarnej dielni FAREBNÁ NEDEĽA 
(20.5. o 14:30) s témou: MÁJOVÁ VÍLA.

23. 05. | 19:00 | 8 € predpredaj/ 11 € v deň podujatia 
PET JAZZ 2018
Bude sa „jazzovať“ a bude sa „funkovať“. 
Tradičný petržalský jazzový festival, známy pod hla-
vičkou PET JAZZ, ponúkne špičku slovenského jazzu 
a funku. 18. ročník je symbolickým dovŕšením do-
spelosti. Pet Jazz 2018 sa rozhodol oslavovať a pre-
pojiť staršiu, strednú a mladšiu generáciu slovenské-
ho jazzu. Tú mladšiu zastúpi klavirista Miloš BIHÁRY, 
ktorý vystúpi s basgitaristom Marekom TARAJOM, 
bubeníkom Jurajom Davidom RAŠIM a speváčkou 
AnetTe. Zástupcom strednej generácie bude náš naj-
známejší jazzový vokalista Peter LIPA, ktorý zahrá so 
svojím BAND, v zložení Peter LIPA jr. (klávesy), Michal 
ŠIMKO (basgitara), Michal FEDOR (bicie nástroje), 
Radovan TARIŠKA (altsaxofón). Posledným menom 
18. ročníka Pet Jazzu bude legendárny Gabriel 
JONÁŠ so svojím stálym triom v zložení Marián 
ŠEVČÍK (bicie nástroje) a Juraj KALÁSZ (kontrabas) 
rozšíreným pre festivalové potreby na kvinteto o 
Mateja KORBELIČA (trúbka, krídlovka) a Barnabáša 
KOLLÁRIKA (altsaxofón). Hlavným partnerom podu-
jatia a festival z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.

ARTKINO 
ZA ZRKADLOM
Májový program ARTKINA ZA ZRKADLOM poteší 
opäť deti s fi lmami KRÁLIK PETER (05.05. o 10:00) 
a DVE A POL KAČKY (20.5. o 10:00). Pre dospelá-
kov sú pripravené fi lmy z Klenotov žánrového fi lmu 
ako napr. PRÍSĽUB ÚSVITU (05.05. o 20:00) alebo 
NEZNÁMY VOJAK (10.05. o 20:00 a 28.05. o 20:00), 
fi lmy z Ozvien svetových festivalov - STRATILI SME 
STALINA (05.05. o 18:00), PSÍ OSTROV (20.05. o 
18:00, 30.05. 18:00), alebo fi lmy z Domácej úrody 
ako napr. DUBČEK (02.05. o 20:00,  06.05. o 20:00, 
29.05. o 20:15) alebo TLMOČNÍK  (15.05. o 20:00) a 
VÁLEK  (26.05. o 18:00). 
Na všetky fi lmové podujatia si môžete zakúpiť                
vstupenky aj online cez www.ticketportal.sk.

 


