KINO DOMU KULTÚRY
15. – 17. 9. (piatok – nedeľa) – VINOBRANIE 2006 – program bude
uvedený na samostatných plagátoch;
19. 9. (utorok) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále – CLOSE HARMONY FRIENDS – benefičný
večer nadácie REVIA pri príležitosti
10. výročia jej založenia;
21. 9. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku – HOVORY O ZDRAVÍ – nový
cyklus prednášok Viery Černuškovej. Téma: Zdravie ako ho nepoznáme;
24. 9. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA
– nový ročník cyklu rozprávok s
detskou súťažou. Dnes: Klaun Pepele, účinkuje Divadlo Žihadlo – V.
Zetek;
27. 9. (streda) o 19.00 hod. vo veľkej sále – HANA HEGEROVÁ –
koncert známej šansónovej speváčky so sprievodnou kapelou (P.
Malásek);
29. 9. (piatok) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále – IDA KELAROVÁ,
ROMANO RAT, APSORA – benefičný koncert.

VÝSTAVA:
4. 9. – 30. 9. 10 rokov časopisu
Pezinský podnikateľ.

Dokončenie z 11. strany

Od roku 2005 je kapelníkom skúsený
hudobník Ing. Vladimír Féder, ktorý
nácvikom nových skladieb obohacuje
a spestruje repertoár a kvalitu programu dychovky. Pri nácvikoch spevákov od roku 2003 svojou odbornou
radou prispieva aj speváčka Mirka
Sandtnerová, ktorá v Grinavanke spievala v rokoch 1995 – 1996.
Grinavanka od roku 1958 účinkovala
na všetkých oberačkových slávnostiach v Pezinku a v Modre. Zabáva a
svojou hudbou potešuje všetkých milovníkov dobrej dychovky doma i v za-

1. – 3. Garfield 2
(2. a 3. aj o 17.00 hod.)
5. Sexi pistols
6. FK: Show začína
7. Spýtaj sa prachu
8. – 10. Autá

USA
USA
VB
USA
USA

(9. a 10. o 17.00 a 19.30 hod.)

12. – 13. Piráti Karibiku 2
USA
19. – 21. Účastníci zájazdu
ČR
22. – 24. Superman sa vracia
USA
26. Dobrú noc a veľa šťastia
USA
28. FK: Na východ od raja
USA
29. – 1. Kúzelná opatrovateľka
USA
Začiatok predstavení je o 19.00
hodine. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

VERONA PROKOPOVÁ – SOCHY, KRESBY, INŠTALÁCIE. Vernisáž výstavy bude 8. septembra
2006 o 17.00 hod., výstava potrvá
do 8. októbra 2006.
Galéria sídli na Potočnej ulici č. 5
a je otvorená denne okrem pondelka od 14.00 do 17.00 hod.

hraničí. Svedčí o tom aj pravidelný, v
poradí už 7., Grinavský majáles, ktorý
organizuje jubilujúca hudba. Doteraz
sa v Grinavanke vystriedalo 126 hudobníkov, 10 kapelníkov a 20 spevákov. Pozoruhodné je, že Ondrej Satko
a Ivan Šmahovský prišli do Grinavanky
v roku 1946, teda už 60 rokov sú jej
neodmysliteľnou súčasťou a dodnes
aktívne hrajú. Dnes v nej účinkuje pätnásť hudobníkov a päť spevákov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o existenciu a
zveľaďovanie našej Grinavanky. (dš)

Galéria insitného umenia v Pezinku (v Schaubmarovom mlyne, Cajlanská ul. č. 255) pripravuje nedeľné ateliéry , ktoré sú určené pre deti
s rodičmi. Prvý sa uskutoční 24. septembra o 16. hodine pod názvom
Čo sa skrýva v obraze. Jeho cieľom je odhaliť súvislosti s inými umeniami (hudbou, pohybom, výtvarným prejavom). Stretnutia sú určené
pre deti od 5 rokov. Cena za dieťa je 15 Sk a 30 Sk za rodiča s
dieťaťom. Predpokladané trvanie 90 minút. Farby a ostatný výtvarný
materiál zabezpečí Slovenská národná galéria.
V týchto dňoch ponúkame zaujímavú a neopakovateľnú výstavu
Poklady a insity.
Okrem telefonického kontaktu (033/640 4025, 0904 165 263) už
možno s galériou komunikovať aj prostredníctvom e-mailu: pezinok@sng.sk, www.sng.sk.
Novou správkyňou galérie je Iveta Žáková.
(EL)

Kultúrne centrum v Pezinku
otvára aj v školskom roku
2006/2007 kurzy jogy, kalanetiky a astronomický krúžok,
ktoré sa začínajú:
kurz jogy
4. 10.
kalanetika
3. 10.
astronomický krúžok
3. 10.
Presnú hodinu, kedy budú krúžky otvorené sa dozviete u informátora v Dome kultúry. Prihlásiť
sa možno na prvej hodine, kde
dostanete aj informácie o celom
programe kurzov a výške poplatkov.
(kc)

Pezinská country skupina ARION
vás spolu s organizátormi Kultúrneho leta 2006 pozýva na koncert,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 27.
augusta o 20. hodine na Radničnom námestí. V rámci country
večera vystúpia aj hostia skupiny.
(mo)

Ďakujeme za doručenie časopisu
aj na nové ulice v Pezinku v lokalite
Turie brehy. Ako starých Pezinčanov nás to potešilo a dúfame, že sa
k nám časopis dostane i v budúcnosti.
Rodina Halamičková

Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2006/2007 astronomický krúžok a SCI-FI krúžok . Je určený všetkým záujemcom o
vesmír a mimozemské civilizácie. Popri teórii je v programe pozorovanie
Slnka, Mesiaca, Jupitera, Saturnu a iných planét astronomickými ďalekohľadmi. Krúžok bude otvorený v utorok 3. októbra o 17.30 hod. v
Dome kultúry, miestnosť č. 109. Poplatok za 11 dvojhodinových stretnutí
je 275 Sk, ktorý treba zaplatiť na prvom stretnutí. Ukončenie krúžku bude
19. 12. 2006.
Krúžok povedie Ing. Ľ. Dobrovoda, tel. 033/647 4800, 0915 063 849.
Prihlášky: Kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, tel. 033/641
2093 (p. Debnárová).
(kc)

V rámci Kultúrneho leta si prídu na svoje aj deti. V nedeľu 13. augusta na Radničnom námestí ich potešili bratia Hudecovci s indiánskou rozprávkou.
Snímka (mo)
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