
27.09. | 19:00 | 5 €
HUDOBNÉ FOAJÉ 
IGORA ŠIMEGA No.5 

Po letnej prestávke tu máme piate 
pokračovanie cyklu Hudobné Foajé 
Igora ŠIMEGA. Všestranný zabávač privíta 
herečku a speváčku Janu LIESKOVSKÚ, 
klaviristu a speváka Mareka KUTNÁRA, 
spisovateľa Ľuba OLACHA, klaviristku 
Petru GÉCIOVÚ a známeho módneho 
a kostýmového dizajnéra Borisa 
HANEČKU. Osobnosti zo slovenského 
umenia, kultúry a šoubiznisu prídu 
zahrať, zaspievať, pobaviť historkami 
zo zákulisia a porozprávať svoj životný 
príbeh.

ARTKINO ZA 
ZRKADLOM
13.09. - 30.09.
PROJEKT 100 a BE2CAN   
Filmové projekcie pre náročných 
fi lmových divákov v rámci festivalových 
prehliadok BE2CAN a PROJEKT 100. 
Otvárací snímok Projekt 100 - POSLEDNÝ 
AUTOPORTRÉT (13.09.|18:00) je 
úprimnou spoveďou význačného 
slovenského dokumentaristu Mareka 
Kuboša. Najslávnejší parížsky kabaret 
ožíva v muzikáli MOULIN ROUGE 
(15.09.|18:00), v skvelom hereckom 
obsadení. Ďalší svetový muzikál HAIR 
(22.09. | 18:00) pripomenie legendárneho 
českého režiséra Miloša Formana, ktorý 
nás tento rok navždy opustil. Režisér 
Julian Rosefeldt spracoval manifesty, 
ktoré formovali niektoré umelecké 
smery a hnutia vo fi lme MANIFESTO 
(24.09. | 20:00). Z festivalovej prehliadky 
najlepších fi lmov z Berlína, Benátok 
a Cannes - Be2Can - vyberáme fi lm 
TRANZIT (30.09. | 18:00), ktorý rieši 
závažnú tému migrácie, a snímku 
ZLODEJI (30.09. | 20:00) o neobvyklej 
rodine kriminálnikov s dobrým srdcom.
Na všetky fi lmové podujatia si môžete 
zakúpiť vstupenky aj online cez 
www.ticketportal.sk.

20.09. | 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.

21.09. | 19:00 | 12 €
FS ŽELEZIAR 
RUSNACKA MAŇIRA 2 

Rusínska kultúra to je temperament, 
vášeň a neopakovateľný svet, ktorý, žiaľ, 
pomaly zaniká. 
O jeho uchovanie sa snaží aj predstavenie 
RUSNACKA MAŇIRA. V pokračovaní 
obnovenej premiéry uvidí publikum 
staré aj nové hudobné a spevácke čísla 
z regiónov Šariš, Zemplín a Spiš v podaní 
úspešného slovenského FS ŽELEZIAR. 

26.09. | 19:00 | 18 €
Marc Camoletti: 
PYŽAMO PRE ŠIESTICH 
Voľné pokračovanie kultového 
divadelného diela Tri letušky v Paríži 
vzniklo na motív dnes už nežijúceho 
významného francúzskeho dramatika 
Marca Camolettiho. 
V réžii Eduarda KUDLÁČA a so skvelým 
hereckým obsadením (G. ŠKRABÁKOVÁ/
A. PROFANTOVÁ, D. JURČOVÁ, A. 
NOVÁKOVÁ, R. STANKE/P. SKLÁR, J. 
DOBRÍK, M. ROVŇÁK) patrí k tomu 
najlepšiemu, čo ponúka súčasná 
komédia. 

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
NEWSLETTER - SEPTEMBER 2018

Kompletný program nájdete na:
www.kzp.sk

  Kulturne-zariadenia-Petrzalky

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

DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
16.09. | 20:00 | 12 €
GÁDŽO EXPRES 

Tanečná inscenácia GÁDŽO EXPRES 
vznikla na základe terénneho 
výskumu tvorivého tímu profesionálov                                           
v rómskych osadách. 
V autentickom prostredí boli vybrané 
piesne a tance, následne upravené do 
scénickej podoby. Tanečné čísla na 
hudbu Michala NOGU a Jureša LÍŠKU, 
v choreografi i Vladimíra MICHALKA 
a Attilu OLÁHA, spracovala tanečná 
formácia PARTIA. Predstavenie sa 
bude konať ako záverečný ceremoniál 
podujatia WORLD MUSIC FESTIVAL 
BRATISLAVA.

17.09. | 19:00 | 15 € 
NIEKTO PRÍDE 

MM KABARET  - seriál NIEKTO PRÍDE 
POKRAČUJE! 
Milan MARKOVIČ a jeho umeleckí 
partneri PÁNI BRATIA - Peter NIŇAJ 
(dlhoročný  šéfdirigent orchestra Lúčnice 
a realizátor desiatok naštudovaných 
muzikálov a operiet) a Róbert PUŠKÁR 
(špecialista na slovenskú ľudovú hudbu) 
pokračujú v kabaretných vystúpeniach 
pod názvom NIEKTO PRÍDE. 
Tak ako Milan Markovič strieda rôzne 
humorné nástroje, tak Páni bratia menia 
počas vystúpení obvyklé aj neobvyklé 
hudobné inštrumenty. Spoločným úsilím 
vzniká neopakovateľná šou - kabaret zo 
života. 
A že je život krajší, keď si pri ňom 
pospevujete? O tom vás presvedčí hosť, 
ktorým bude operný spevák Martin 
BABJAK.

DOM KULTÚRY 
LÚKY
21.09. | 19:00 | 3 €
HUDOBNÉ KINO 
KAROL PLICKA - ZEM SPIEVA

Nový cyklus Osobnosti - Hudobné kino 
prináša sériu dokumentov o slovenských 
hudobných osobnostiach. 
Hneď v prvej časti vzdáme hold 
dielu česko-slovenského fotografa, 
výtvarníka, režiséra, folkloristu a 
hudobného vedca Karola PLICKU. 
Na hudbu Františeka Škvora spracoval 
prvý slovenský celovečerný zvukový fi lm 
Zem spieva. Karol Plicka v ňom zachytil 
ľudové zvyky a tradície v autentickom 
prostredí slovenskej dediny. 

26.09. | 19:00 | 2 € 
CESTOVATEĽSKÝ KLUB - INDIA 
- CESTA MOJEJ INDICKEJ DUŠE
India - pre mnohých splnený cestovateľský 
sen, pre iných ďaleká exotika.     
Subkontinent    s pikantnou vôňou, 
preplnenými uličkami, zbožštenými 
kravami, svetoznámou ajurvédskou 
medicínou a neopakovateľnou 
atmosférou - v rozprávaní cestovateľky 
Márii SÁRKOZIOVEJ. 

28.09. - 30.09. 
PRESSBURG DANCE FEST 2018

Ďalší ročník festivalu je sviatkom 
všetkých priaznivcov orientálneho 
tanca. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ preverí 
deti, juniorov aj seniorov, amatérov i 
profesionálov. Následná GALASHOW 
za účastí významných zahraničných a 
slovenských hostí, ako napríklad Katalin 
Schäfer (Maďarsko), Kaveri Sageder 
(India/Rakúsko), Katerina Joumana 
(Rusko/Rakúsko), Marwan a jeho 
hudobná skupina Ziriab (Sýria/Česká 
republika), Shaare (Česká republika), 
Halka, Zaynab a Madhuri (Slovensko) a 
ďalších, ukáže krásu orientálneho tanca 
v plnej podobe.
Komplet program a informácie o predaji 
vstupeniek na:
www.kzp.sk
Prihlášky na semináre na:
www.pressburgdancefest.sk

 


