16 / SERVIS

VÝSTAVY:
1.5. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA
– pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou. Dnes: Zlý kráľ Divadlo Miroslava Kasprzyka z Liptovského Mikuláša;
7.5. (sobota) o 14.00 hod. v Spoločenskej sále – SENIORI SPIEVAJÚ – krajská prehliadka speváckych súborov pod záštitou primátora Pezinka Mgr. O. Solgu. Hlavný
garant: Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska;
8.5. (nedeľa) o 15.30 hod. vo
Veľkej sále – DEŇ MATIEK – komponovaný program pre mamičky
od detí z krúžkov CVČ. V spolupráci s CVČ;
13.5. (piatok) o 18.00 hod. v Malej
sále – KONCERT POPULÁRNEJ
HUDBY ZUŠ E. SUCHOŇA;
14.5. (sobota) o 10.00 hod. v Spoločenskej sále – TANEČNÁ SÚŤAŽ O POHÁR KC – v spolupráci s
TC Charizma;
15.5. (nedeľa) o 15.00 hod. v Spoločenskej sále – DEŇ RODÍN – program k Medzinárodnému dňu rodiny vyhlásenému OSN. Hlavný
garant: MamaTataJa, v spolupráci
s MsÚ Pezinok;
16.5. (pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – Pozývame vás do
divadla – SYLVIA – komédia v podaní Divadla Andreja Bagara v Nitre. Účinkujú: Zuzana Marošová,
Eva Pavlíková, Ivan Vojtek st., Anton Živčic a i.;
19.5. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku – HOVORY O ZDRAVÍ – cyklus prednášok V. Černuškovej. Téma: Čo musíme vedieť o sebe, aby
sme boli zdraví - IV. časť;
21.5. (sobota) – ORBIS HARMONIAE – Svet harmónie – prednášky, alternatívna medicína, meditácie, masáže, tibetská meditácia,
integrálna jóga, mandaly, chiropraktiká, bowen, shia tsu a iné zaujímavé duchovné a liečiteľské postupy k zdravému životu;
22.5. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – TANEČNÉ POPOLUDNIE ZUŠ E. SUCHOŇA – záverečné vystúpenie tanečného
odboru;
27.5. (piatok) o 18.00 hod. v Spoločenskej sále – ABSOLVENTSKÝ
KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA;
28.5. (sobota) o 15.00 hod. v Zámockom parku – DEŇ DETÍ – veľká
detská šou pri príležitosti MDD.
Hry, súťaže, zábava v podaní pezinských detí a profesionálnych
účinkujúcich. Organizátori: Kultúrne centrum, Centrum voľného
času, Grafit – Milan Grell, Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok. V
prípade nepriaznivého počasia sa
podujatie koná v Dome kultúry;
29.5. (nedeľa) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále – KONCERT.

25.4. - 12.5. IVETA SKUPINOVÁ
A MARIÁN VAŠTAG – OLEJOMAĽBY – príroda, poľovnícke námety, náboženská tématika, dobové výjavy.
13. - 19.5. POCTA KUPECKÉMU
III. – výtvarné práce z medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe detí
a mládeže pri príležitosti 265. výročia úmrtia Jána Kupeckého - významného pezinského rodáka,
barokového maliara a portrétistu;
20.5. - 5.6. TVORBA DETÍ výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa.

KINO DOMU KULTÚRY
1. Hitch: Liek pre moderného muža
USA
3. FK: Volanie mora
ŠPA, FRA, TAL
4. - 5. Nenávisť
USA
6. - 8. Cesta okolo sveta za 80
dní
USA, NEM, VB
10. - 11. Kruh 2
USA
12. FK: Jar, leto, jeseň, zima
...a jar
J. Kórea
13. - 15. Miss špeciálny agent 2:
Krásna a nebezpečná
USA
14. - 15. Veľký sen malej zebry
(len o 17.00 hod.)
USA
17. - 18. Slnečný štát
SR, ČR
19. Krv zmiznutého
ČR
20. - 22. Kráľovstvo nebies USA
24. - 25. Team America: Svetový
policajt
USA
26. FK: Príbehy obyčajného
šialenstva
ČR
27. - 29. XXX: Druhá dimenzia
USA
Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

PRÍRODNÉ KINO
31. Snowboarďáci
ČR
Začiatok predstavení je o 21.00
hod. Pokladnica je otvorená od
20.00 hod.

4.5. (streda) o 10.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry - Ocenenie
víťazov okresných kôl prírodovedných olympiád;
Mama, ocko, poď sa hrať... –
hravé dopoludnia 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: pondelok v
čase od 13.00 – 16.00 hod., streda
a piatok v čase od 10.00 – 12.00
hod. a 13.00 – 17.00 hod., 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.
Informácie: tel. 033/641 2020, cvcpezinok@nextra.sk.

Výstava:
6.5. (piatok) o 19.00 hod. – vernisáž výstavy k 60. výročiu oslobodenia. Z dôvodu inštalácie novej výstavy je múzeum do 6. mája zatvorené.
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.

Výstavy:
Z okna, do okna – výstava prác
žiakov výtvarného odboru ZUŠ E.
Suchoňa v Pezinku. Výstava potrvá do15.5. 2005 vo výstavných
priestoroch múzea.
Akcie a podujatia:
20.5. (piatok) – Posedenie pri
svätom Urbanovi – voľné rozprávanie a spomínanie na tému Vplyv
vojnových rokov na vinohradníctvo
v malokarpatskom regióne. 5. ročník stretnutia vinárov a vinohradníkov pri príležitosti sviatku sv. Urbana – patróna vinohradníkov, vinárov a vína. Atmosféru posedenia
spestrí AD UNA CORDA. Podujatie
sa uskutoční vo dvore múzea o
17.00 hod., vstup je voľný.
20.5. (piatok) od 19.00 – 24.00
hod. – Noc múzeí – celoeurópska
akcia otvorenia dňa múzeí. Voľný
vstup do múzea v nočných hodinách, program na tému Oslobodenie viechy 1945.
Otváracie hodiny: utorok – piatok
8.30 – 12.00 hod., 13.00 – 16.30
hod., sobota 9.00 – 15.00 hod.,
nedeľa 13.00 – 17.00 hod. V pondelok je zatvorené.

Stále expozície:
– Dejiny mesta Pezinka
– Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami
Ponúkame po telefonickej objednávke degustácie vín v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
641 3347).

MEDZI NEBOM A ZEMOU – výstava malieb diplomantov VŠVU z
ateliéru Prof. Jána Bergera – Noemi
Nygard, Petra Ševčíková, Roman
Rembovský, Pavol Stručka. Výstava potrvá do 22. mája 2005.
Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pondelka
od 14.00 – 17.00 hod.

V sobotu 16. apríla bola v Galérii
insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici vernisáž výstavy rómskej insitnej maliarky Jolán Oláhovej.
Narodila sa v roku 1932 v Salgótarjáne, kde žije a dodnes tvorí.
Maľovať začala koncom sedemdesiatych rokov, keď pre chorobu
odišla do invalidného dôchodku. V
Maďarsku vystavovala v Panonhalme, Segedíne, Miškolci, Budapešti. V zahraničí sa prezentovala
v kultúrnych inštitútoch Maďarskej

republiky v Paríži, Ríme a Stuttgarte. V roku 1985 sa predstavila samostatnou výstavou v Múzeu naivného umenia v Kecskeméte. O jej
živote bol natočený dokumentárny
film. Sedemdesiate narodeniny
oslávila v budapeštianskej galérii
Dorottya.
Organizátormi výstavy v Schaubmarovom mlyne, ktorá potrvá do
12. júna 2005, sú Galéria insitného
umenia, Slovenská národná galéria a Kultúrny inštitút Maďarskej
republiky v SR.
Peter Šoula

Sprostredkovateľská agentúra MM v spolupráci so sokoliarskym dvorom ASTUR na hrade Červený Kameň vám ponúkajú Detský tábor s
výučbou sokoliarstva, ornitológie a kynológie. Uskutoční sa v krásnom
prostredí Malých Karpát neďaleko hradu Červený Kameň. Ubytovanie
bude v Chate Kukla. Okrem výučby sokoliarstva, ornitológie a kynológie sa budú organizovať turistické výlety, jazda na koňoch a poníkoch,
cvičné lezenie na horolezeckej stene a iné. Termíny 7-dňových pobytov: 2.7. – 9.7., 16.7. – 23.7., 6.8. – 13.8. Vek detí: 6 až 15 rokov.
Prihlášky treba poslať e-mailom na astur@stonline.sk alebo telefonicky na č. 0915 142 744.
(r)
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