Po minuloročnom mimoriadne úspešnom ročníku sa v auguste už po šiesty raz uskutoční multimediálny open-air festival HODOKVAS 2005.
Festival sa stal s priemernou dennou návštevou
pätnásťtisíc návštevníkov druhým najväčším festivalom tohto druhu na Slovensku. Tento rok sa
opäť uskutoční pri Polesí na Malackej ceste v termíne od 18. do 20. augusta 2005.
Návštevníci sa už teraz môžu tešiť na najväčšiu hudobnú augustovú udalosť na Slovensku, pretože uvidia viacero svetovo známych skupín, ako napr. Die
Toten Hosen z Nemecka, anglickú hiphopovú legendu Herbaliser, francúzku hviezdu world music
Rachida Tahu, či ďalšie známe skupiny ako Selecter,
Seňor Coconut alebo Dr.Ring Ding. Z českých skupín
vystúpia napr. Monkey Business, Tata Bojs, Sunshine
a nebudú chýbať ani najznámejšie slovenské skupiny
Made to Mate, Polemic a veľa ďalších. Program festivalu budú ašte organizátori priebežne dopĺňať o ďalších zaujímavých interprétov a skupiny.

1.7. (piatok) o 18.00 v Minigalérii –
VERNISÁŽ VÝSTAVY: Elena RUMÁNKOVÁ – OBRAZY 2005 –
olejomaľba. Podujatie pokračuje o
18.30 hod. v Salóniku – PREZENTÁCIA KNIHY: Martina MONOŠOVÁ – LÁSKY O PIATEJ – program, na ktorom sa stretne tvorivosť matky a dcéry;
2.7. (sobota) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále – HIP HOP DANCE
– účinkujú: KZ5 (Bratislava), 3ko2jitý (Pezinok), V15 and Disharmonia (Košice), H16 (Bratislava).
Akcia pre mládež v spolupráci: Študentský parlament mesta Pezinka,
MsÚ Pezinok, Kultúrne centrum.

VÝSTAVY:
1.7. – 31.7. Elena RUMÁNKOVÁ
– OBRAZY 2005 – olejomaľby. Výstava je predajná.

PRÍRODNÉ KINO PEZINOK
1. – 3.
4. – 5.
6. – 7.
8. – 10.
11. – 12.
13. – 14.

Smiem prosiť?
USA
SAW: Hra o prežitie USA
Trh márnosti
USA
Madagascar
USA
Constantine
USA
Kráľovstvo nebeské
USA

Ako každý rok, aj v tomto roku pripravuje Hodokvas
pre svojich návštevníkov výtvarné performance, nebude chýbať ani festivalová socha a počas troch dní
trvania festivalu bude prebiehať už zavedený Literárny cirkus a divadelné predstavenia.
Novinkou tohtoročného Hodokvasu bude aj tretie
open-air pódium, ktoré bude venované hiphopu a
predstaví sa na ňom celá súčasná česká a slovenská
špička tohto mimoriadne frekventovaného hudobného štýlu.
Po organizačnej stránke pripravili organizátori pre
návštevníkov niektoré zmeny, ktoré budú smerovať
ku skvalitneniu služieb, ako je oplotenie stanového
mestečka, podlahy v tanečných stanoch a veľkokapacitné gastro stany.
Program festivalu bude pred začiatkom oficiálnej
mediálnej kampane prístupný na internetovej stránke
festivalu www.hodokvas.sk.
(am)

Kameňák 3
ČR
Kruh 2
USA
Takmer ako láska USA
Vojna svetov
USA
Blade: Trinity
USA
V dobrej spoločnosti
USA
28. – 29. Cesta okolo sveta za 80
dní
USA
30. – 1. Batman začína
USA
Začiatok predstavení je o 21.15
hod. Pokladnica je otvorená od
20.15 hod. ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!
15. – 17.
18. – 19.
20. – 21.
22. – 24.
25..
26. – 27.

V rámci festivalu kultúrnych a
umeleckých aktivít Atlantída, ktorý
pripravuje Centrum voľného času,
vám ponúkame kultúrny program,
ktorý je určený nielen pre účastníkov festivalu, ale i tých, ktorí majú
oň záujem:
11.7. (pondelok) – večer alternatívnej hudby spojený s bubnovačkou (prineste si etno–bubny,
cingrlátka, didgeridoo a všetko, čo
vydáva zvuk...);
12.7. (utorok) – večer poézie;
13.7. (streda) – premiéra divadelného predstavenia mládežníckeho zoskupenia DOSKY ;
14.7. (štvrtok) – gitarový večer
mladých amatérov;
15.7. (piatok) – koncert pezinskej kapely Krtinec;
16.7. (sobota) – oldies party spojená s tancovačkou (nezabudnite
si retrokostýmy!);
17.7. (nedeľa) – prezentácia všetkých workshopov formou výstavy a vystúpení.
Večerné predstavenia sa budú
konať väčšinou v parku, na tribúne
pred zámkom, v Centre voľného
času v parku vždy o 20.00 hod.
(miesto konania zverejníme na
www.pezinok.sk/skoly/cvc/atlantida) a na výveskách CVČ. Pre verejnosť budú prístupné zdarma
alebo za symbolický poplatok. Tak
neváhajte a príďte sa pozrieť!

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

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:
Krása hliny – výstava zo zbierok

Už štvrtý ročník benefičného koncertu pezinského chrámového zboru AD UNA CORDA sa uskutočnil
19. júna v Kláštornom kapucínskom
kostole. Výťažok z koncertu, ktorý
bol mimoriadnym umeleckým zážitkom, bol venovaný Klinike detskej
psychiatrie DFN Bratislava.
(os)

V Galérii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici v Pezinku bola 18. júna
inštalovaná výstava MÝTY A RITUÁLY (africké kmeňové umenie zo
zbierky Ivana Melicherčíka), ktorú
si môžete pozrieť do 16. októbra
2005, denne okrem pondelka od
10.00 do 17.00 hod.
(r)

Vlastivedného múzea v Galante.
Približuje návštevníkovi históriu
hrnčiarskeho remesla na Slovensku a Maďarsku. Výstava potrvá do
28.8.
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.

BA–54–63 – hommage á Štefan
Prokop. Výstava siedmich sochárov na počesť Štefana Prokopa,
vystavujú Juraj Gavula, Jozef
Lupták, Peter Roller, Ján Šicko,
Michal Zdravecký, Ján Hoffstädter
a Martin Lettrich. Vernisáž výstavy
1.7. 2005 o 18.00 hod., výstava
potrvá do 31.7.
Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pondelka
od 14.00 – 17.00 hod.

Spolok dychová hudba Cajlané, Kultúrne centrum Pezinok a Fanklub
Cajlané pripravujú V. ročník Medzinárodného súťažného festivalu dychových hudieb DYCHOVKY V PREŠI.
Po dva augustové dni (v sobotu 20. a v nedeľu 21.) budú v Pezinku
znieť hudobné nástroje desiatich dychových hudieb z Poľska, Rakúska,
Nemecka, Maďarska, Česka a Slovenska. Prekvapením jubilejného
ročníka bude mládežnícka dychová hudba s mažoretkami z Veselí na
Morave, ktorá iste presvedčí, že tento hudobný žáner neobľubuje len
staršia generácia.
Festivalový maratón sa začne večer 19. augusta svätou omšou za
zomrelých a žijúcich muzikantov dychovej hudby v Pezinku (o 19. hod. v
Dolnom kostole). Sobotný program bude pozostávať z raňajších sprievodných koncertov na trhovisku na Kupeckého ulici. Dychové orchestre
z Poľska, Nemecka a DH Cajlané budú podvečer koncertovať na nádvorí Zámku. V nedeľu doobeda budú opäť sprievodné koncerty v uliciach mesta. Poobede o 13.30 hod. sa zúčastnené hudby zídu pred Domom kultúry, odkiaľ sa spoločne presunú na nádvorie Zámku. Hlavný
súťažný program začne o 14. hod. Vystúpia v ňom aj hosťujúce kapely z
Nemecka a Česka. Na 19. hod. je naplánovaný Mega koncert (spoločné
vystúpenie všetkých hudieb) a po ňom bude vyhlásenie výsledkov. Záver celého podujatia bude patriť veselici s Mistříňankou.
Vstupenky na sobotný program budú stáť 30 Sk, na nedeľný 80 Sk.
Predávať sa začnú už 8. augusta na vrátnici v Dome kultúry.
František Féder, predseda festivalu

