12 / SERVIS/ RÔZNE

(nedeľa) o 17.00 hod. v Zámockom
parku - galaprogram spojený s výstavou remeselných prác. V
spolupráci s KN REVIA a Mestom Pezinok;
(nedeľa) o 17.00 hod. v Zámockom parku - popoludnie spoločenských tancov;
(nedeľa) o 17.00 v Zámockom
parku - koncert pezinskej
hudobnej formácie;
(štvrtok) - Zámok Smolenice, kúpanie;
(nedeľa) o 17.00 hod. v Zámockom parku - koncert pezinskej rockovej kapely;
(štvrtok) - vodné mlyny na Dunaji,
kúpanie - Vincov les;
(sobota) o 20.00 hod. v Amfiteátri
- účinkujú: A. Kraus, P. Marcin. Hostia: hud.
skupiny Desmod a U.K.N.D. a príde aj
malý Mirko;

1. - 25.7.
- grafické diela saleziánskeho
kňaza. Výstava je venovaná 57. výročiu
autorovho kňazstva. Výstava prebieha v
Minigalérii.
Vernisáž sa uskutoční v pondelok 28.
júna o 17.00 hod. v Dome kultúry. V programe vystúpi hudobná skupina Kapucíni a básnik - kňaz don Štefan Sandtner SDB.

PRÍRODNÉ KINO
1.
2. - 4.
5. - 6.
7. - 8.
9. - 11.

Zlodej životov
USA
Deň po tom
USA
Scary movie 3
USA
Úsvit mŕtvych
USA
Harry Potter a väzeň z Azkabanu
USA, VB

13 - 14. Pán prsteňov: Návrat kráľa
USA, VB
15. - 16. Dvanásť do tucta
USA
17. - 18. Zbesilosť na dvoch kolesách
USA
19. - 20. Gothika
USA

21. - 22. Šialené rande
USA
23. - 25. Shrek 2
USA
26. Milovať je zábavné
USA
27. - 28. Kamoši
USA
29. - 30. Posledný samuraj
USA
Začiatok predstavení je o 21.15 hodine. Pokladnica je otvorená od 20.15
hodiny. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

l Každý štvrtok v júli v doobedňajších
hodinách od 10. hod. v CVČ stretnutia
matiek s deťmi.
l Od 1. do 9. júla v oddelení techniky si
môžete zahrať počítačové hry alebo navštíviť modelársku dielňu.
Adresa a kontakt: CVČ, Mladoboleslavská 3, t.č. 033/641 20 20, oddelenie
techniky - 033/641 27 58.

2.7. (piatok) o 19.00 hod. vernisáž výstavy - PÁLENÁ KRÁSA, Tehly a tehliarske značky.
Stále expozície:
- Archeológia Pezinka
- Jozef Franko - Sakrálna plastika

Dokončenie z 1. strany

Na 1. ročníku Keramických
trhov, ktoré sa konali na Radničnom námestí, prezentovalo a
ponúkalo svoje výrobky 75 keramikov zo Slovenska a Českej
republiky. V ponuke boli majolikové výrobky, úžitková a figurálna tvorba, hrnčiarske výrobky,
kameninové, odrôtovaná keramika, šperky, suveníry, záhradná
keramika, keramický materiál hlina, glazúry. Sprievodnými podujatiami boli súťaž na tému Keramika a víno, súťaž v točení na
hrnčiarskom kruhu, výstavy Cechu slovenských keramikov v
Malokarpatskom múzeu a študentských prác odboru umelecký
keramik v SOU na ul. M.R. Štefánika, detské tvorivé dielne, vystúpenia ľudovej hudby a folklórnych súborov.
"Sme veľmi spokojní, podujatie
sa nám vydarilo. Potešil nás záujem verejnosti, ale v Pezinku sa
páčilo aj keramikárom.V prvý deň
večer sme pre nich pripravili posedenie. Bola to výborná príležitosť
na odborné debaty i zábavu. Tí

najvytrvalejší odchádzali z pivnice múzea, kde sa stretnutie
konalo, o tretej ráno. Sme radi, že
boli spokojní a prisľúbili účasť aj v
budúcom roku, keď chceme pozvať aj keramikárov z našich
družobných miest Neusiedl am
See, Mosonmagyaróváru a Mladej Boleslavi," povedala nám
Dana Kopálová, riaditeľka Malokarpatského múzea, jedného z
hlavných organizátorov podujatia.
Význam podujatia zvýraznila aj
skutočnosť, že ho v sprievode
primátora Pezinka Olivera Solgu
navštívili premiér SR Mikuláš
Dzurinda, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Ľubo Roman a europoslanec
Peter Šťastný.
Výsledky súťaží: Točenie na
hrnčiarskom kruhu - 1. Kristína
Koporcová, Modra, 2. Miluše
Hlavinková, Litovel, 3. Mária Veselovská, Tvrdošín, Keramika a
víno - 1. Drahoslav Chalány, Pezinok, 2.Mária Hanúsková, Pezinok, 3. Ateliér V.V., Praha. (mo)

Stále expozície:
- Dejiny mesta Pezinka
- Dejiny vinohradníctva a vinárstva
pod Malými Karpatami
Ponúkame po telefonickej objednávke
degustácie v pivničných priestoroch
múzea (033/641 2057, 033/641 3347).
Výstavy:
- HORÍ! HORÍ!... - 130 rokov
hasičského zboru v Pezinku, kurátor:
Mgr. Martin Hrubala, výstava potrvá do
29. júla 2004.
Akcie a podujatia:
V rámci pravidelného tématického cyklu
Vychádzky po pamätihodnostiach Pezinka - téma Z depozitu múzea - 15.7.
2004 o 16.00 vo výstavných priestoroch
múzea.
Malokarpatské múzeum je otvorené:
utorok - piatok 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00, sobota 9.00 - 15.00, nedeľa
13.00 - 17.00.
Tešíme sa na vašu návštevu.

V pezinskom Dome kultúry vyhlásili
výsledky krajského kola súťaže amatérskej fotografie a diapozitívov.
Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Martina Šimkovičová (JUNIOR, farebná i čiernobiela fotografia), RNDr.
Vladimír Burjan (AMATÉR, farebná i
čiernobiela fotografia). Súťažné práce
hodnotila porota v zložení Ján Štrba,
Marta Majbová a Branislav Herchl.
Všetky práce sú vystavené v Dome
kultúry, kde si ich môžete pozrieť do
27. júna.
(mo)
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