3.6. (piatok) o 9.00 a 11.00 hod. v
Malej sále – MALÝ DETSKÝ DIVADELNÝ FESTIVAL;
6.6. (pondelok) o 17.00 hod. v Minigalérii – VERNISÁŽ VÝSTAVY
AMFO A DIAFOTO (MOS);
9.6. (štvrtok) o 17.00 hod. v Malej
sále – ROMO A JULA – muzikál
dramatického krúžku CVČ;
12.6. (nedeľa) o 14.30 hod. v Spoločenskej sále – PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI – VII.
ročník celomestskej súťaže v speve. Hlavný garant: Únia žien Slovenska MO Pezinok;
16.6. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku – HOVORY O ZDRAVÍ – cyklus prednášok V. Černuškovej. Téma: Čo musíme vedieť o sebe, aby
sme boli zdraví – V. časť;
19.6. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA
– záver cyklu rozprávok s detskou
súťažou. Dnes: Divadlo TRALALA
– S dievčiskom sa nehráme, hra
podľa rozprávky Nataši Tánskej.
Po predstavení ocenenie víťazov
súťaže Ahoj rozprávka, ceny Superdivák odovzdajú ELA a HOP zo
známeho televízneho programu;
24. – 25.6. (piatok – sobota) – CIBULÁK – XVII. ročník medzinárodného divadelného festivalu. Hlavný
garant: OZ P.R.D. v spolupráci s
Mestom Pezinok a Kultúrnym centrom. Presný program bude uvedený na osobitných plagátoch;
30.6. (štvrtok) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále – KONCERT V
KLUBE MLADÝCH.

VÝSTAVY:

20.5. – 5.6. Výstava prác detí
výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa;
6.6. – 30.6. AMFO A DIAFOTO –
práce víťazov krajskej súťažnej
prehliadky neprofesionálnej tvorby
fotografov. Hlavný garant: MOS.

PRIPRAVUJEME:
15. – 19.8. Letný detský prímestský tábor.

PRÍRODNÉ KINO PEZINOK
1. – 2. Cumlikátor
USA
3. – 5. Star wars: Epizóda III Pomsta Sithov
USA
6. – 7. Dvere v podlahe USA
8. Paparazzi
USA
9. – 10. Honba za pokladom Templárov
USA
11. – 12. Tlmočníčka
USA
13. – 14. Pofajčíme, uvidíme
USA, KAN, SRN
15. Jeho foter, to je lotor USA
16. – 17. Klan lietajúcich dýk
Čína
18. – 20. Buď cool
USA
21. – 22. Sahara
USA
23. Hra na schovávačku
USA

24. – 26. Stopárov sprievodca po
galaxii
USA
27. – 28. Hitch: Liek pre moderného muža
USA
29. – 30. Román pre ženy
ČR
Začiatok predstavení je o 21.00
hod. Pokladnica je otvorená od
20.00 hod. ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

9.6. (štvrtok) o 17.00 hod. v Malej
sále KC – ROMO A JULA – mladí
divadelníci z Centra voľného času
predvedú muzikál o tom, ako je to s
Rómeom a Júliou dnes;
10. – 11.6. (piatok – sobota) od
10.00 – 18.00 hod. na Potočnej
ulici – KERAMICKÁ DIELŇA – deti
i dospelí si v rámci Keramických
trhov môžu vyskúšať prácu s hlinou
a hrnčiarskym kruhom.
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 – piatok v čase od 10.00 – 12.00 hod. a
13.00 – 17.00 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 diel ňa. Každý
párny týždeň v sobotu od 8.00 –
12.00 hod. Poplatok 20 Sk/ deň.
Informácie: tel. 033/641 2020, cvcpezinok@nextra.sk.
LAST MINUTE: využite ešte príležitosť prihlásiť sa na nultý ročník
festivalu kultúrnych a umeleckých
aktivít s názvom ATLANTÍDA (bližšie informácie na www.pezinok.
sk/skoly/cvc/atlantida). Vyberte si 3
hlavné a 2 vedľajšie aktivity a
počas týždňa objavte a rozšírte si
hranice svojich tvorivých možností.
A takáto je ponuka workshopov:
maľba na sklo, keramika, premeny
papiera, maľba, kresba, grafika,
výroba z dreva, sochy a monumenty, výroba šperkov, textilné techniky, moderné tance, spoločenské
tance, divadlo, bábkové divadlo,
spev, step, kickbox, aerobik, lezecká stena, gitara, hra na afrických bubnoch, hra na didgeridoo,
english club, Deutsch bei Tee, taliančina, ľudová hudba Ameriky.

Výstava:
1945 – výstava pripominajúca 60.
výročie skončenia 2. svetovej vojny

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plastika
Beseda:
16.6. (štvrtok) o 17.00 hod. – NÁLEZY MINCÍ A ICH VÝPOVEDNÁ
HODNOTA. Hosťami a prednášajúcimi budú numizmatici doc. Ján
Hunka z Archeologického ústavu
SAV a Mgr. Marek Budaj z Historického múzea SNM.
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.

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).
Výstavy:
Ako chutí samovíno... – recesistická výstava o pôsobení velikána
svetovej vedy Jára Cimrmana v
Pezinku na začiatku 20. storočia,
výstava v pivničných priestoroch
múzea potrvá do 12.6.
Krása hliny – výstava zo zbierok
Vlastivedného múzea v Galante.

Približuje návštevníkovi históriu
hrnčiarskeho remesla na Slovensku a Maďarsku. Vernisáž výstavy
sa uskutoční 3.6. o 16.00 hod. vo
výstavných priestoroch múzea.
Výstava potrvá do 28.8.
Akcie a podujatia:
1.6. (streda) – O pohár Richarda
Rétiho – 2. ročník šachového turnaja detí. Začiatok o 9.00 hod. v
Dome kultúry v Pezinku.
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.

SOCHY A MAĽBY ANDREJA
RUDAVSKÉHO – výstava potrvá
do 26. júna 2005.
Sprievodným podujatím výstavy
bude premietanie úspešných videí
vynikajúceho filmára a výtvarníka
Ondreja Rudavského. Táto projekcia bude venovaná pamiatke sochára Štefana Prokopa v rámci medzinárodného divadelného festivalu
Cibulák 2005.
Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pondelka
od 14.00 – 17.00 hod.

Kultúrne leto v Pezinku aj tento rok, už po tretíkrát, otvorí Malokarpatský
festivalík tradičnej kultúry NÁVRATY. V priestoroch pred Zámkom sa 3.
júla opäť predstavia folklórne súbory, ľudové hudby a sóloví speváci z
Malokarpatského regiónu, opäť budú pripravené regionálne gastronomické špeciality a prezentácia ľudových umelcov. Festivalu bude predchádzať Škola remesiel, ktorá sa bude konať 2. júla v priestoroch pred
Starou radnicou. Hlavnými organizátormi podujatia sú REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, Malokarpatské múzeum Pezinok, Centrum
voľného času, Kultúrne centrum a Mesto Pezinok. Program bude
upresnený v najbližšom čísle a na www.pknet.sk.
Zuzana Frnová

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok-mesto,
Hasičský a záchranný zbor Pezinok, Občianske združenie Pre radosť a
Kultúrne centrum Pezinok poriadajú 3. ročník podujatia pre deti. Organizátori naň pozývajú všetky deti a ich rodičov, pripravené je množstvo
hier a súťaží, samozrejmosťou bude sladká odmena pre každé dieťa.
Lákadlom bude aj možnosť vyskúšať si požiarny útok s vodou, prehliadka zbrojnice a profesionálne ukážky záchrany a vyprosťovania a
hasenia hasiacim prístrojom.
Peter Slaný
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