1. 5. (pondelok) o 17.00 hod. –
GRINAVANKA – vernisáž výstavy – výstava k 85. výročiu založenia dychovej hudby;
4. 5. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku – HOVORY O ZDRAVÍ – pokračovanie cyklu prednášok Viery
Černuškovej. Téma: Alternatívne
spôsoby liečby, 3. časť;
5. 5. (piatok) o 18.00 hod. v Malej
sále – KONCERT POPULÁRNEJ
HUDBY ZUŠ E. SUCHOŇA;
7. 5. (nedeľa) o 16.00 hod. v Malej sále – AHOJ ROZPRÁVKA –
cyklus rozprávok s detskou súťažou. Dnes: Ako išiel somárik na
vandrovku, účinkuje: Divadlo bábok Terézie Sabovej-Kornošovej;
7. 5. (nedeľa) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – MISS OKRESU PEZINOK – finálový večer súťaže
krásy dvanástich finalistiek. Hlavný garant: Model agency NMH
Top-models. Pod záštitou Mesta
Pezinka;
11. – 12. 5. (štvrtok – piatok) –
DEŇ MLADEJ BOLESLAVI V
PEZINKU;
12. 5. (piatok) o 14.00 hod. v Spoločenskej sále – DEŇ MATIEK –
celomestská oslava pre ženy
dôchodkyne. Hlavný garant: MsÚ
Pezinok;
13. 5. (sobota) o 10.00 hod. v Spoločenskej sále – SENIORI SPIEVAJÚ – krajská prehliadka speváckych súborov pod záštitou primátora Pezinka Mgr. O. Solgu.
Hlavný garant: Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska;
13. 5. (sobota) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále – HIP HOP KONCERT – účinkujú: A.M.O., Viktor
Hazard, 3ko2jitý, DJ Spinhands.
Hlavný organizátor: Agentúra Hodokvas a Dodo Tarkay Production.
Upozornenie: Texty niektorých
piesní môžu byť nevhodné pre
mladistvých.;
14. 5. (nedeľa) o 15.30 hod. na
detskom ihrisku v Zámockom
parku – DEŇ MATIEK – POZDRAV MAMIČKÁM K ICH SVIATKU – Centrum voľného času v spolupráci s Kultúrnym centrom;
20. 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;
24. 5. (streda) o 8.00 hod. v Spoločenskej sále – TURNAJ O PO-

HÁR R. RÉTIHO – III. ročník šachového turnaja pre deti. Hlavný
garant: Malokarpatské múzeum
Pezinok;
26. 5. (piatok) o 18.00 hod. v Spoločenskej sále – ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA;
28. 5. (nedeľa) v Spoločenskej
sále – PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI – VIII. ročník celomestskej súťaže v speve. Hlavný
garant: Únia žien Slovenska MO
Pezinok;
31. 5. (streda) o 9.00 a 10.45 hod.
vo Veľkej sále – GAŠPARKO –
účinkuje: SĽUK. Organizované
predstavenie pre deti ZŠ;

VÝSTAVY:
1. – 10. 5. GRINAVANKA – výstava k 85. výročiu založenia
dychovej hudby;
11. – 25. 5. EVA FILIPOVÁ – OBRAZY Z MÔJHO SVETA (Mladá
Boleslav) – Svet je krásny.
Niežeby bol, ale ja ho tak vidím (B.
Hrabal). Kombinovaná technika –
akryl, tempera.
26. 5. – 16. 6. VÝSTAVA ŽIAKOV
VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ E.
SUCHOŇA.

2. Doba ľadová 2

USA

3. Pýcha a predsudok VB
4 FK: 2046
Hong Kong
5. – 6. Hej, kamoš, kto tu varí?
USA
9. Ružový panter
USA
10. – 11. Šťastie
ČR
12. – 14. Experti
ČR
16. – 17. V ako Vendeta
USA
18. FK: 3 – Iron
J. Kórea, JAP
19. – 21. Saw 2
USA
23. – 25. Obchodník so smrťou
USA
26. – 27. Divočina
USA
28. Divočina

USA

30. – 1. Mission Impossible 3
USA
Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

PRAVIDELNÁ PONUKA:
– Po nemecky s úsmevom, každý utorok od 16.30 hod.;
– Deutsch bei Tee, každý utorok
o 17.30 hod.;
– Posilňovanie, denne od 7.30 do
18.00 hod., vstupné 20 Sk/ hod.;

– Mama, ocko, poď sa hrať, utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00
hod., dobrovoľné vstupné;
– Práca s PC a internetom,
denne od 13.00 do 18.00 hod.,
vstupné 20 Sk/hod.;
– Klubovňa pre mládež, v piatok
a sobotu od 18.00 do 22.00 hod.

www.epicentrum.org
Kliknite si
na www.epicentrum.org
a určite nájdete pre seba a svoje
deti množstvo zaujímavých ponúk, ako tráviť voľný čas! Epicentrum – Centrum voľného času v Zámockom
parku sa od polovice apríla obracia na vás so svojou ponukou aj
prostredníctvom internetu. Na našej internetovej stránke nájdete
informácie týkajúce sa Centra,
ponuky krúžkov, podujatí, ale aj
aktuálnych táborov. Tešíme sa aj
na toto virtuálne stretnutie s vami!

Výstavy a podujatia:
Kelti – výstava pripravená v spolupráci s Archeologickým múzeom
SNM približuje pamiatky keltskej
civilizácie na Slovensku. Výstava
potrvá do 15. 5.
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.

ALEXANDER ILEČKO A MAREK ILEČKO – známa výtvarnícka rodina, otec Alexander (sochár) a syn Marek (grafik). Kurátorkou výstavy je PhDr. Sylvia Ilečková. Vernisáž výstavy je 12. mája
2006 o 18.00 hod.
Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pondelka (14.00 – 17.00 hod.)

To tu ešte nebolo! Dva mesiace plné prekvapení, dobrodružstiev a zábavy. Epicentrum – Centrum voľného času v Zámockom parku pozýva
všetky deti, aby spolu s ním prežili nezabudnuteľné prázdniny. Zruční
majstri sa s ruksakom na chrbte môžu stať na týždeň remeselníkmi. Odvážlivci sa môžu vydať na výpravu po tajomných miestach a za hradnými
duchmi. Na šikovné dievčatá zase čaká babská jazda spojená s kurzom
varenia, módnou prehliadkou, šminkovačkou a babskými debatami. Pre
budúcich majstrov hrnčiarov je už pripravený keramický kruh a pre fanúšikov Vinnetoua sa už šije plachta na indiánske tee pee. Super novinka je aj
objavenie krajiny – neKRAJINY, kde platia iné pravidlá, v škole sa vyrába
čokoláda a všetky dôležité rozhodnutia robia deti. Splniť si sen môžu aj tí,
ktorí sa chceli vždy stať reportérmi a vyskúšať si prácu na novinách. Pre
pohybovo zdatných je zase pripravený týždeň tanca a športovcami môžu
byť všetci tí, ktorí majú chuť si zaplávať, pretekať na kolobežkách a zajazdiť si na kolieskových korčuliach. Tí, v ktorých drieme umelecký duch, sa
zase môžu inšpirovať slávnym umelcom Picassom a ponoriť sa do sveta
farieb, štetcov a modelárskych hmôt. Ak sa chcete stať súčasťou tohto
prázdninového dobrodružstva tak neváhajte a prihláste sa v Epicentre –
Centre voľného času v Zámockom parku alebo sa informujte od 13.00 do
18.00 na telefónnom čísle 033/641 2020. Tešíme sa na vás!
(cvč)
Ponuka táborov:
– Remeselníci 2, od 3. 7. do 8. 7. ,
pobytový tábor, vek od 9 do 15
rokov, cena 1600 Sk;
– Majstri modelári, od 3. 7. do
8. 7., prímestský tábor pre chlapcov, 8 – 15 rokov, cena 400 Sk;
– Výprava za hradným duchom,
od 10. 7. do 14. 7., prímestský
tábor, 7 – 12 rokov, cena 1000 Sk;
– Babinec, od 17. 7. do 21. 7.,
pobytový tábor pre dievčatá, 8 –
15 rokov, cena 1300 Sk;
– Zázraky z hliny, od 17. 7. do
21. 7., prímestský tábor, 7 – 12
rokov, cena 800 Sk;
– Odvážni Indiáni, od 17. 7. do
21. 7., prímestský tábor, 7 – 12
rokov, cena 800 Sk;

– Krajina – neKRAJINA, od 24.
7. do 29. 7., prímestský tábor, 7 –
12 rokov, cena 1000 Sk;
– Na týždeň reportérom!, od
31. 7. – 4. 8. , prímestský tábor, 9
– 15 rokov, cena 800 Sk;
– Tanečné leto, od 7. 8. do
11. 8. , prímestský tábor, 7 – 12
rokov, cena 800 Sk;
– Olympionici, od 14. 8. do
18. 8., prímestský tábor, 7 – 12
rokov, cena 800 Sk;
– Picasso, od 21. 8. do 25. 8. ,
prímestský tábor, 7 – 12 rokov,
cena 800 Sk;
– Majstri modelári, od 21. 8. do
25. 8., prímestský tábor pre
chlapcov, 8 – 15 rokov, cena
400 Sk;
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