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KULTÚRNE CENTRUM
1.12. (pondelok) vo Veľkej sále PUTOVANIE VTÁKOV - filmové
predstavenie pre ZŠ Kupeckého;
2.12. (utorok) o 8.30 a 10.30 hod.
vo Veľkej sále - STAČÍ POVEDAŤ
NIE! - divadelné predstavenie s
protidrogovou tématikou pre ZŠ a
SŠ v podaní Divadla/Školy LUDUS;
3.12. (streda) o 14.00 hod. vo
Veľkej sále - NÁŠ DEŇ - podujatie
MsÚ v spolupráci so Slovenským
zväzom telesne postihnutých;
4.12. (štvrtok) o 8.00 hod. vo Veľkej
sále - VÝCHOVNÉ KONCERTY;
4.12. (štvrtok) o 17.00 hod. v Spoločenskej sále - CHARIZMA - slávnostný záver trimestra;
5.12. (piatok) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále - DESMOD - koncert
hudobnej skupiny;
5.12. (piatok) o 17.00 hod. na Radničnom námestí - VÍTANIE MIKULÁŠA V MESTE - sprievod Mikuláša v koči zakončený kultúrnym
programom Continental kids a slávnostným rozsvietením mestského
vianočného stromčeka. Organizátori: CVČ a Kultúrne centrum;
6.12. (sobota) o 17.00 hod. v
Spoločenskej sále - ŠACHTAG slávnosť pezinských baníkov;

7.12. (nedeľa) o 16.00 hod. v Spoločenskej sále - MIKULÁŠSKE
DISKOHRY - zábavné podujatie
pre deti s programom, súťažami,
hrami, tancom s Mikulášom a čerticou
8.12. (pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - DEREŠ - verejná nahrávka televízneho programu. Účinkujú: E. Vacvalová, O. Andrássy a
hostia;
13.12. (sobota) o 19.00 hod. v Malej sále - INTRODUCING - Igor Halvoň. Koncert muzikálovej a populárnej hudby;
14.12. (nedeľa) o 18.00 hod. v Malej sále - VIANOČNÝ KONCERT
MARCELY LAIFEROVEJ - spojený s prezentáciou jej knihy Žiť svoj
sen;
14.12. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - AHOJ ROZPRÁVKA cyklus rozprávok s detskou súťažou. Dnes: Rozprávka o jezuliatku.
Účinkuje divadlo Maškrta z Košíc;
15.12. (pondelok) o 8.30 a 10.00
hod. vo Veľkej sále - ROZPRÁVKA
O JEZULIATKU - pre deti MŠ a ZŠ;
17.12. (streda) o 18.00 hod. v Malej sále - VIANOČNÝ KONCERT
HUDOBNÉHO ODBORU ZUŠ;
18.12. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku - HOVORY O ZDRAVÍ - cyklus
prednášok V. Černuškovej. Téma:

Karmické ochorenia - planetárne
vplyvy;
19.12. (piatok) o 18.00 hod. - VIANOČNÝ KONCERT TANEČNÉHO
ODBORU ZUŠ;
18. - 20.12. (štvrtok-sobota) na
Radničnom námestí, nádvorí Radnice a v Mestskej vinotéke - VIANOČNÉ TRHY - s kultúrnym programom;
20.12. (sobota) o 17.00 hod. v Spoločenskej sále - VYHODNOTENIE
ŠPORTOVEJ SEZÓNY - Malý softballový klub Pezinok.

30.

Agenti dementi
FRA, ŠPA
Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Predpredaj vstupeniek je tri dni
pred predstavením (v dňoch premietania). Pokladnica je otvorená
jednu hodinu pred predstavením.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

DETSKÉ PREDSTAVENIA
20.
27.

VÝSTAVA:
15.12. (pondelok) o 17.00 hod. Katarína Saridisová - MEDOVNÍKOVÉ OBRÁZKY - vernisáž výstavy.

KINO DOMU KULTÚRY
2. - 3.
4.

Letuška 1. triedy

USA

FK: S milenkou mojej matky

DÁN
Vtedy v Mexiku
USA
Piráti Karibiku
USA
USA
Adaptácia
Fanfán tulipán
FRA
Nepriestrelný mních
USA
18. FK: Ďalších desať minút
SRN, VB
19. - 21. Matrix revolutions USA
23. Plnou parou vzad! USA
27. - 28. Strelený piatok
USA
5. - 7.
9. - 10.
11. - 12.
13. - 14.
16. - 17.

Rozprávky Lolka a Bolka
POL
Doba ľadová
USA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
3.12. (streda) o 16.00 hod. v KC MILIONÁR - vedomostná súťaž o
zaujímavé ceny;
5.12. (piatok) o 17.00 hod. na Radničnom nám. - MIKULÁŠ - vítanie
Mikuláša v meste Pezinok;
13. - 14.12. (sobota-nedeľa) o
14.30 - 18.00 hod. v CVČ - VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE - tvorivé dielne zamerané na vianočné
tradície;
17.12. (streda) o 16.00 hod. v KC VIANOČNÁ SLÁVNOSŤ CVČ divadlo, tanec, hudba v podaní detí
z krúžkov CVČ spojené s výstavou
prác detí CVČ.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
6.12. - Počítače a modelárska dielňa
8.00 - 12.00 hod.

Základná organizácia Slovenského
zväzu telesne postihnutých a Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami
v Pezinku usporiadala 8. novembra v
Dome kultúry v Pezinku Posedenie
pri hudbe pre zdravotne postihnutých
občanov a dôchodcov okresu Pezinok. Na posedení sa zúčastnilo 210
členov zo základných organizácií
Pezinok, Senec, Modra a Šenkvice.
Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina Melódia, o večeru sa
postaral personál reštaurácie Lalia.
Hlavným sponzorom tohto podujatia bolo mesto Pezinok, ktoré poskytlo veľkú sálu Domu kultúry zdarma, za čo mu patrí naše poďakovanie.
Súčasťou podujatia bola bohatá
tombola, o ktorú sa postarali viacerí
súkromní podnikatelia a firmy. Za ich
pomoc a ochotu urobiť niečo pre zdravotne postihnutých občanov im patrí
naše poďakovanie.
Štefan Šutta
predseda ZO

PODUJATIA PRE:
- Pre mamičky s deťmi: 3., 10., a
17.12. o 9.30 hod. v CVČ - Mama,
ocko, poď sa hrať.

V stredu 3. decembra od 16.00 18.00 hod. sa uskutoční v budove
MsÚ na Radničnom nám. 7, v
miestnosti č. 19, pravidelný Poslanecký deň. Využite príležitosť
stretnúť sa s poslancami a požiadať ich, aby vám pomohli riešiť
vaše problémy alebo aby vám
poskytli informácie o činnosti samosprávy.
(r)

