8 / SERVIS/ INZERCIA

(streda) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - brilantná komédia M. Camolettiho
a R. Hawdona. Účinkujú: M. Sládečková/ G. Dzúriková, Z. Tlučková/ Z.
Marošová, G. Škrabáková/ A. Karnasová, M. Ťapák, D. Szabó, I. Vojtek, J. Mistrík. Réžia E. Horváth.
Budete sa len smiať, rehotať, burácať!
(štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku - pokračovanie cyklu prednášok V. Černuškovej.
;
(sobota) o 8.00 hod. v Spoločenskej sále - celoslovenské stretnutie;
(streda) o 15.00 hod. v Spoločenskej sále program pre seniorov v spolupráci
so ZUŠ a MsÚ;
(piatok) o 18.00 hod. v Spoločenskej sále - koncert detí ZUŠ z Bardejova, Martina, Pezinka a hostí;
(sobota) v Spoločenskej
sále - 30.
ročník Medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci. Program: 10.00 Jednotlivé súťaže, 19.00 - Galaprogram;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále začiatok cyklu rozprávok s detskou
súťažou. Dnes: O bystrej líške - bábkové predstavenie na motívy rozprávky Josefa Ladu. Účinkuje: Divadielko TINA Anky OkapcovejTyralovej;
(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii ;
(piatok) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále - koncert v Klube mladých.

Kameňák 2
ČR
Terminál
USA
Stepfordské paničky
USA
21. Večný svit nepoškvrnenej
mysle
USA
22. - 24. Bournov mýtus
USA
26. - 27. Anakonda 2
USA
28. Mistři
ČR
29. - 31. Post coitum
ČR, SR
Začiatok predstavení je o 19.00
hodine. Pokladnica je otvorená od
18.00 hodiny. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
14.
15. - 17.
19. - 20.

DETSKÉ PREDSTAVENIE
Začiatok predstavenia je o 17.00 hod.

23. Garfield

USA

Centrácke leto
I počas tohto leta sa rozšírila centrácka rodina v Zámockom parku.
Totiž v piatich prímestských a jednom pobytovom tábore v Mýte pod
Ďumbierom, ktoré organizovalo
Centrum voľného času sa stretlo
množstvo detí z Pezinka i okolia pri
potulkách za dobrodružstvom, fantáziou a zručnosťou. Nielenže
mohli spoznať nových kamarátov,
zabaviť sa, ale i preveriť svoje rozumové i fyzické schopnosti. No a
okrem toho navštívili a spoznali
poriadny kus Slovenska - od Ďumbiera až po Devín a preplávali
stovky metrov v plavárňach i na
kúpaliskách.
Pracovníci Centra voľného času
by zvlášť chceli oceniť prácu
dobrovoľníkov, ktorí i bez nároku
na honorár boli ochotní venovať
svoj voľný čas deťom. Sú to:
Zuzana Kalianková, Katarína Dzíbelová, Monika Aghová, Silvia Červenková, Alexandra Hrabovská,
Stanislava Šotková. Ďakujeme.
Vaši centráci

Mama, ocko poď sa hrať...
29.9. - 22.10.
;
25.10. - 19.11.
.
o 19.00 hod. - predstavenie
Divadla v Dlouhé z Prahy s českými
účinkujúcimi, ale v hlavnej úlohe a v
réžii Martina Hubu.

KINO DOMU KULTÚRY
1. - 3. Osada
USA
5. - 6.. Riddick: Kronika temna
USA
8. - 10. Purpurové rieky 2 FRA
12. Stratené v preklade
USA, JAP

Srdečne pozývame rodičov s
deťmi na hravé dopoludnia každú
stredu a piatok od 10,00 - 12,00
hod., kde okrem hier i tvorivých
dielní majú deti možnosť prvého
kontaktu s kolektívom, a zároveň i
rodičia priestor na vzájomné odovzdávanie si skúseností.

Internet
Využite príležitosť zasurfovať si
na internete s možnosťou tlače,
resp. práce na počítači, či PC hier
každý týždeň od pondelka do
štvrtka, v čase od 14,00 - 18,00
hod. v Dome techniky na Mladoboleslavskej ul. 9 (oproti ZUŠ).

Deň otvorených dverí
na oddelení techniky
V dňoch 18. septembra a 2.
októbra (sobota) od 8,00 - 12,00
bude na oddelení techniky deň

otvorených dverí. Príďte si zahrať
počítačové hry, zasurfovať na
internete alebo navštíviť modelársku dielňu.

Herňa pre deti
Pre školákov (ZŠ) otvárame
každý štvrtok od 12,00 - 18,00 hod.
herňu s možnosťou zahrať si spoločenské či iné logické a tvorivé hry,
jednoducho oddýchnuť si po vyučovaní v peknom prostredí.

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).
Výstava:
24.9. - 22.11. - Salón vinohradníckych a vinárskych múzeí -

vypisuje
výberové konanie
na prenájom nebytových
priestorov v Dome kultúry:
kancelária s rozmerom 18 m2
na I. poschodí Domu kultúry v
zadnom trakte budovy KC, s
možnosťou prenájmu od 1.10.
2004.
Priestor je vhodný ako kancelária s nízkou návštevnosťou verejnosti, napr. spracovanie ekonomických dát - účtovné práce,
prekladateľstvo a pod.
Prihlášky do výberového konania doručte poštou na adresu:
Kultúrne centrum, Holubyho 42,
902 01 Pezinok alebo osobne na
sekretariát KC do 30.9. 2004.
Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka KC

Stolovanie a víno - III. ročník. Vernisáž výstavy je 24.9. o 16.00 hod.
vo výstavných priestoroch múzea.
Kurátorky: Mgr. Eva Ševčíková a
Vladimíra Büngerová.
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.

Stále expozície:
- Archeológia Pezinka
- Jozef Franko - Sakrálna plastika
SVETY V MALOM - výstava modelov dopravných prostriedkov a
československého komiksu. Výstava potrvá do 31.12. 2004.
Mestské múzeum je otvorené:
Utorok - piatok 10.00 - 18.00 hod.
Sobota
10.00 - 16.00 hod.
V pondelok je zatvorené.
Obedňajšia prestávka 12.30 13.30 hod.

V Galérii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici je otvorená výstava Elisabeth Gevaertovej (výber z diela).
Výstavu si môžete pozrieť do 14.
novembra denne, okrem pondelka,
od 10.00 do 17.00 hod.
(r)

Kultúrne centrum v Pezinku
otvára v školskom roku 2004/2005
astronomický krúžok a SCI-FI krúžok. Je určený všetkým záujemcom
o vesmír a mimozemské civilizácie.
Popri teórii je v programe pozorovanie Slnka, Mesiaca, Jupitera, Saturna a iných planét astronomickými
ďalekohľadmi. Krúžok bude otvorený v utorok 5. októbra o 17.30
hod. v Dome kultúry, miestnosť č.
109. Poplatok za 11 dvojhodinových
stretnutí je 275 Sk (1 stretnutie 25
Sk), ktorý treba zaplatiť vopred.
Krúžok povedie Ing. Ľ. Dobrovoda, tel. č. 033/647 4800. Prihlášky:
Kultúrne centrum, Holubyho 42,
902 01 Pezinok, tel. 033/641 2093
(p. Debnárová).
(kc)
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