14 / SERVIS/ RÔZNE

(sobota) o 14.00 hod. v Spoločenskej sále - Slovenského zväzu
telesne postihnutých;
(štvrtok) o 13.00 hod. v Malej sále - súťaž
detí v speve pod záštitou ZUŠ Pezinok;
(piatok) o 18.00 hod. vo
Veľkej sále - program k 130. výročiu dychovej hudby v Pezinku.
Účinkujú: SDH Cajlané a DH Mistříňanka;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále dnes: Vynález. Detský muzikál
Agentúry Zanzaart. Účinkujú: Jarka
Hittnerová a Pavol Peschl;
(pondelok) o 10.00 hod. vo
Veľkej sále - pre deti
ZŠ;
(pondelok) o 18.00 hod. vo
Veľkej sále - slávnostný program k
35. výročiu založenia súboru;
(štvrtok) o 16.00 hod. v Malej sále súťažná prehliadka v speve pre študentov stredných škôl pod záštitou
ZUŠ Pezinok;
(štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku - pokračovanie cyklu prednášok V. Černuškovej.
Ako uzdraviť sám
seba - III. časť, voľné pokračovanie;
(sobota) o 14.00 hod. v Malej sále - II. ročník Pezinského amatérskeho filmového festivalu;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - divadelné predstavenie o živote svätej Kláry z Assisi. Účinkuje: Spoločenstvo františkánskej rodiny, réžia: Marína Meszarosová;
(piatok) o 17.30 hod. v Salóniku ;
(sobota) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále predstavenie Divadla v Dlouhé z
Prahy s českými účinkujúcimi, ale v
hlavnej úlohe a v réžii Martina Hubu.

KINO DOMU KULTÚRY
2.
3.
5. - 7.

Spider man 2
Hriešny tanec 2

USA
USA

Príbeh žraloka

USA
Collateral
USA
Intermission
ÍR., VB
FK: Dogville DÁN, ŠV., FR
Denník princeznej 2 USA
Vybíjaná: Choď do toho
na plné gule
USA
18. FK: Ruská archa
RUS, NEM
19. FK: Bodysong
VB
20. - 21. Princ a ja
USA
23. - 25. Môj sused zabiják 2 USA
5. - 7.
9. - 10.
11.
13. - 14.
16. - 17.

26. - 28. Votrelec vs. Predator USA
30. - 2. Horem pádem
ČR
Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

13.11. (sobota) - VÝLET NA BIELY KAMEŇ (SVÄTÝ JUR) - s hradnými hrami a rytierskym súbojom.
Zraz je o 9.30 hod. pred Centrom
voľného času. Zobrať si teplé oblečenie a pevnú obuv, pršiplášť, 10
Sk na autobus, celodennú suchú
stravu. Vítaní sú aj rodičia. Predpokladaný návrat asi o 15.00 hod. V
prípade nepriaznivého počasia
budú v centre súťaživé hry;
28.11. (nedeľa) - VIANOČNÉ
DIELNE - s možnosťou vyrobiť si
vianočný darček, pohľadnicu, resp.
ozdoby či iné vianočné prekvapenie. Dielne sa uskutočnia v centre v
čase od 14.30 - 17.30 hod.;
27. - 31.12. - ZIMNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR. Cena tábora je 500
Sk. Prihlasovať deti bude možné
do 15.12. v budove centra;
Kurz kresby a grafiky pre dospelých - bude vedený výtvarníkom. Kurz sa bude konať 1x týždenne (štvrtok 16.00 - 18.00 hod.).
Cena kurzu na polrok je 500 Sk;
Kurz keramiky pre dospelých kurz bude viesť skúsená keramikárka, konať sa bude 1x týždenne
(utorok 17.00 - 19.00 hod.). Cena
kurzu na polrok je 500 Sk;
Kurz strihov a šitia - cena kurzu
na polrok je 500 Sk;
Krúžok angličtiny pre školákov
- cena na polrok je 600 Sk.
Mama, ocko, poď sa hrať... 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 - 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. (oproti ZUŠ). Poplatok
za internet je 20 Sk/hod.
Deň otvorených dverí v Dome
techniky - počítačové hry, internet,
modelárska dielňa. Každý párny
týždeň v sobotu od 8.00 - 12.00
hod. Poplatok je 20 Sk/ deň.

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. - III. ročník Salónu
vinohradníckych a vinárskych
múzeí. Stolovanie a víno. Kurátorky: Mgr. Eva Ševčíková a Vladimíra
Büngerová.
Podujatia:
24.11. o 16.00 hod. v priestoroch
múzea - Obradové jedlá - kurz
prípravy regionálnych špecialít v
cykle Ako to robili naše babky. Garant: PhDr. Danka Kopálová.

Stále expozície:
- Archeológia Pezinka
- Jozef Franko - Sakrálna plastika
SVETY V MALOM - výstava modelov dopravných prostriedkov a
československého komiksu. Výstava potrvá do 31.12. 2004.
4.11. (štvrtok) - VYCHÁDZKA PO
PAMÄTIHODNOSTIACH - generál
Karol Pekník, o 15.00 hod. zraz na
cintoríne, o 16.00 hod. prednáška v
Mestskom múzeu.

Od 11.11. do 21.12. 2004 máte
možnosť v priestoroch kaviarne
Café Journal v Pezinku na ul.
M.R. Štefánika 21 vychutnať si,
okrem dobrej kávy, aj výstavu
mladých slovenských výtvarníkov Adi Škreňovej a Paľa Guštafíka pod názvom Veci na (po)užitie.
Po návrate z Japonska by sa
radi predstavili slovenskému
publiku - Aďa Škreňová so svojimi šperkami, miniatúrnymi
maľbami na polymérovej hline a
Paľo Guštafík dizajnovými obrazmi maľovanými americkou
retušou na drevo.
Viac informácií o mladých umelcoch nájdete na www.d-aadja.sk,
www.g-pikturesks.com alebo
www.journal.szm.sk.
(as)

Natália Prokopová víta
účastníkov vernisáže,
vľavo je usporiadateľ
sympózia Ivan
Čarnogurský ml.

V novootvorenej Galérii Štefana Prokopa na Potočnej ulici 8. októbra otvorili druhú výstavu - tentoraz výstavu obrazov Jána Bergera, Ingrid Zámečníkovej, Jozefa Bausa, Vladimíra Zabela, Xénie Bergerovej a Marka Vrzgulu pod názvom Návraty do krajiny. Vystavené práce vznikli na augustovom maliarskom sympóziu v Malej Frankovej, ktoré sa uskutočnilo za podpory Ing. Ivana Čarnogurského ml. Výstavu si môžete pozrieť do 6. novembra 2004 (galéria je otvorená denne okrem pondelka od 14.00 do 17.00
hod.).
(mo)

V uplynulých dňoch sa objavila medzi propagačnými materiálmi útla brožúrka s názvom Po pezinských uličkách. Vydalo ju
Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským
múzeom najmä pre turistov, ale vzhľadom na
jej obsah, by nemala chýbať ani u samotných
obyvateľov.
Vo vkusnej knižôčke s peknou grafickou
úpravou nájdete pozoruhodné objekty na
Radničnom námestí, Potočnej, M.R. Štefánika a Mladoboleslavskej ulici. Okrem stručného popisu historických pamiatok sú na každej ulici uvedené typy na občerstvenie. Autorom farebných fotografií je Ján Štrba.
Brožúrku dostanete kúpiť v Informačnom
centre na Radničnom námestí.
(mo)
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