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KULTÚRNE PROGRAMY NA MAREC 2005
KULTÚRNE CENTRUM
10.3. (štvrtok) o 18.00 hod. v Malej
sále) - MAREC, MESIAC KNIHY hudobno-dramatické pásmo ZUŠ;
11.3. (piatok) o 9.00 hod. vo Veľkej
sále - NAJMENŠÍ FESTIVAL - festival detí materských škôl;
11.3. (piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále - KONCERT V KLUBE MLADÝCH;
13.3. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - AHOJ ROZPRÁVKA pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou. Divadielko HAPPY Oľgy Hoffmanovej - Dráčik ohniváčik;
14.3. (pondelok) o 15.00 hod. v
Spoločenskej sále - JEDNOTA
DÔCHODCOV - výročná členská
schôdza;
17.3. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku - HOVORY O ZDRAVÍ - cyklus
prednášok V. Černuškovej. Téma:
Čo musíme vedieť o sebe, aby sme
boli zdraví - II. časť;
18.3. (piatok) o 18.00 hod. v Spoločenskej sále - KRÁĽOVNÁ VÍNA galaprogram súťažnej prehliadky o
naj dievča Malokarpatského regiónu. Hlavný garant: Združenie
pezinských vinárov a vinohradníkov;
20.3. (nedeľa) o 15.30 hod. v Spoločenskej sále - VEĽKONOČNÉ
DISKOHRY - popoludnie plné hier,
zábavy a tanca;
31.3. (štvrtok) vo Veľkej sále Divadelné predstavenie pri príležitosti Dňa učiteľov - ČLOVEČINA 2 - Radošinské naivné
divadlo. Časť vstupeniek bude vo
voľnom predaji.

VÝSTAVY:
28.2. - 20.3. Pavel KASTL - PORTRÉTY - výstava fotografií;
21.3. - 10.4. ŠKOLA, ZÁKLAD
ŽIVOTA - učiteľ a tvorivosť. Alternatívne prvky výučby.

KINO DOMU KULTÚRY
1. - 2.
3. - 4.
5. - 6.

Miluj ma! Prosím... USA
Blade: Trinity
USA
Svet zajtrajška
USA, VB
8. - 9. Prekliata Argentína
ARG., ŠPA, USA
10. FK: Stvorení pre lásku
FRA, H.G.
11. - 13. Fantóm opery USA, VB
15. - 16. Snowboarďáci
ČR
17. O dve slabiky pozadu ČR
18. - 20. Letec
USA
22. - 23. Konečná stanica
SR
24. FK: Strach a chvenie
FRA, JAP
25. - 27. Rad nešťastných náhod
USA
29. - 30. Ray
USA
Začiatok predstavení je o 19.00

hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mama, ocko, poď sa hrať... hravé predpoludnia každý utorok a
štvrtok 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, prípadne práce na počítači či PC hier.
Každý týždeň v pondelok, stredu a
piatok v čase od 10.00 - 12.00 hod.
a 13.00 - 17.00 hod., v utorok a štvrtok v čase od 10.00 - 12.00 hod. a
13.00 - 16.00 hod. v Dome techniky
na Mladoboleslavskej 9 (oproti
ZUŠ). Poplatok za internet: 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 20 Sk/ deň.

návke degustácie vín v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
641 3347).
Výstavy:
Jaskyne, draky, ľudia - výstava
prezentuje spojenie výstav Jaskyne drakov a Jaskyne a archeológia zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Zachytáva fenomén jaskýň, ako miest pobytu človeka v minulosti a opradených mýtmi... Organizácia výstavy: Mgr.
Július Vavák. Výstava je sprístupnená verejnosti do 6.3. vo výstavných priestoroch múzea.
Z okna, do okna - výstava prác
žiakov výtvarného odboru ZUŠ E.
Suchoňa v Pezinku. Vernisáž výstavy je 18.3. o 16.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea. Organizácia výstavy: Vladimíra Büngerová, výstava potrvá do 15.5. 2005.
Otváracie hodiny: utorok - piatok
9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00
hod., sobota 9.00 - 15.00 hod. V
nedeľu a pondelok je zatvorené.

Výstava K. Antala
V Literárnom a vlastivednom
múzeu vo Svätom Jure je inštalovaná výstava Karola Antala pod
názvom Grafiky a maľby zo severozápadu Kanady. Výstava potrvá do
4. marca 2005, otvorená je od
utorka do soboty od 8.00 - 16.00
hod.
(r)

Ako robili babky
veľkonočné jedlá
Malokarpatské múzeum v Pezinku bude aj tohto roku pokračovať v dlhodobom cykle kurzov prípravy regionálnych špecialít. Prvý
sa uskutoční v stredu 9. marca o
16.00 hod. v kuchynke múzea a
jeho účastníci sa pod vedením lektorky Danky Kopálovej zoznámia
so starými osvedčenými receptmi
jedál a zvykov súvisiacich s veľkonočnými sviatkami. Vstup na podujatie je voľný.
(EL)

Kurzy pre staršiu mládež
a dospelých:
Kurz keramiky - bude ho viesť
skúsená keramikárka, kurz sa
bude konať 1 krát týždenne (v utorok 17.00 - 19.00 hod.). Cena kurzu
na polrok: 500 Sk;
Zvládanie konfliktov v komunikácii (praktické riešenia) - tento
kurz v praktickej podobe otvárame
vzhľadom na záujem v predchádzajúcom roku. Konať sa bude 1 krát
týždenne (2 hodiny) po dohode s
lektorom. Cena kurzu na polrok:
500 Sk;
Ústna harmonika (improvizácia, možnosť aj s gitarou) - bude
sa konať raz týždenne (2 hodiny)
po dohode s lektorom. Cena kurzu
na polrok: 500 Sk.

MESTSKÉ MÚZEUM
Výstava:
KILOMETRE ZA HODINU - výstava motocyklových veteránov. Výstava potrvá do 15.4. 2005.
Stála expozícia:
Jozef Franko - Sakrálna plastika
Otváracie hodiny: utorok - piatok
10.00 - 12.30 hod., 13.30 - 18.00
hod., sobota 10.00 - 16.00 hod. V
nedeľu a pondelok je zatvorené.

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Stále expozície:
- Dejiny mesta Pezinka
- Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami
Ponúkame po telefonickej objed-

Natália Prokopová v galérii, ktorá nesie meno jej
manžela.

Činnosť Galérie Štefana Prokopa
Od 18. júna minulého roku je otvorená Galéria Štefana Prokopa na
Potočnej ulici, ktorá pripravila už
viacero pekných podujatí. V súčasnosti je v galérii nainštalovaná výstava kresieb sochára Š. Prokopa,
ktoré teraz i predtým boli považované za rovnocenné sochám. Nie
sú to skice, podľa ktorých robil sochy, ale hotové diela.
Dušou galérie je manželka Š.
Prokopa - Natália. Pri našej návšteve nám povedala, že najväčšiu
zásluhu na vzniku galérie pripisuje
firme IPEC, najmä jej riaditeľovi
Ivanovi Čarnogurskému ml. Nielenže priestory galérie kompletne
zreštaurovali, ale aj teraz podporujú niektoré jej aktivity.
V minulom roku spolu usporiadali
dvojtýždenné maliarske sympózium v Malej Frankovej, na ktorom
sa zúčastnilo šesť maliarov. Diela,
ktoré z neho vzišli, najprv vystavovali v mieste sympózia a potom v
Galérii Š. Prokopa v Pezinku. V
tejto aktivite chcú pokračovať, sympózium teda bude aj v tomto roku.

Tohtoročný výstavný program
galérie, ktorý zostavilo a organizačne zabezpečilo občianske združenie, obsahuje viacero výstav a
podujatí. Po ukončení výstavy kresieb Š. Prokopa (potrvá do 15.3.) v
marci zorganizujú výstavu sôch
Jozefa Habora a v apríli bude galéria patriť mladým výtvarníkom, čerstvým absolventom Vysokej školy
výtvarných umení.
Občianske združenie Galérie Š.
Prokopa má veľa zámerov, koľko
ich však naplní bude závisieť od
finančných možností, od priazne
sponzorov. Spoliehajú sa však aj
na úspech niektorých projektov, na
ktoré žiadali granty z Ministerstva
kultúry. Za veľký problém nateraz
považujú nedostatok propaga čných materiálov, bez ktorých sa dá
ťažko zabezpečovať návštevnosť.
Preto chcú v krátkej dobe urobiť
bulletin, plagáty a webovú stránku.
Galéria Š. Prokopa je otvorená
denne od 14.00 - 17.00 hod.,
okrem pondelka. Tel. kontakt: 033/
641 1166, 0915 815 712.
(mo)
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