KINO DOMU KULTÚRY
12. 1. (piatok) o 9.00 hod. – EUROSCOLA 2007 – garanti: Gymnázium Pezinok, Študentský parlament, Mesto Pezinok;
18. 1. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku – ZDRAVOTNÁ PREDNÁŠKA;
19. 1. (piatok) o 16.00 hod. v Spoločenskej sále – MESTSKÉ KOLO
SUDOKU – garanti: Študentský
parlament, Mesto Pezinok;
20. 1. (sobota) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále – KONCERT V KLUBE MLADÝCH;
21. 1. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA
– cyklus rozprávok s detskou
súťažou;
27. 1. (sobota) v Spoločenskej sále
– PLES GYMNÁZIA.

PRAVIDELNÁ PONUKA:
– Deutsch beim Tee, každú stredu
o 17.30 hod., vstupné 70 Sk;
– Posilňovanie, pondelok až štvrtok od 13.00 do 18.00 hod.,
vstupné 40 Sk/ hod.;
– Mama, ocko, poď sa hrať, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.,
vstup zadarmo;
– Klubovňa pre mládež (Čajovňa), každý piatok a sobota od 20.00
do 22.00 hod., vstup zadarmo.

Kreatívna sobota pre dospelých a mládež v EPIcentre:
Smaltovanie
Chcete vyskúšať niečo nezvyčajné? V sobotu 13. 1. 2007 od 14.00
do 19.00 sme pre vás už tradične
pripravili kurz, ktorý vám to umožní! Technikou smaltovania, ktorú
poznali už starovekí Egypťania si
budete môcť ozdobiť spony, šperky a prívesky. Táto metóda, kde sa
nanáša drvené ľahko taviteľné sklo
na kovový podklad a následne sa
páli, rozvinie nielen vašu zručnosť,
ale aj fantáziu. Cena: 300 Sk. Prihlásiť sa môžete do 10. 1. v EPIcentre – Centre voľného času v Zámockom parku.

RYTMIA – prehliadka
moderných tancov
Tanec je pre radosť – tanec je zábava! Oslávme ho teda jednodňovým tanečným sviatkom! V sobotu
20. 1. o 16.00 hod. to v Estrádnej
sále Domu kultúry „roztočia“ krúžky
moderných tancov pôsobiacich v

2. – 3. Zastaneš a neprežiješ
USA
4. – 5. Ďakujeme, že fajčíte
USA
6. – 7. Happy Feet (o 17.00 h.) AUS
6. – 7. Borat
USA
9. – 10. Účastníci zájazdu
ČR
11. FK: Annie Hall
USA
12. – 14. Eragon
USA

Galéria PROKOP pozýva dňa 19.
januára 2007 o 16.00 hodine na
prezentáciu knihy Návraty. Publikácia priblíži divákovi dva ročníky
maliarskeho sympózia Návrat do
krajiny v Malej Frankovej, maličkej
dedinky v Zamagurí.
Podujatie sa uskutoční za účasti
autorov, sponzora a organizátorov.
Tešíme sa na vás.
(nat)

Stále expozície:
Zo zeme – expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia
Sakrálna plastika – Jozef Franko
Otváracie hodiny: utorok – piatok:
10.00 – 12.30, 13.30 – 18.00, sobota: 10.00 – 16.00.
Múzeum je otvorené od 8. 1. 2007.

(13. a 14. aj o 17.00 hod.)

16. – 18.
19. – 21.
23. – 24.
25.
26. – 28.
27. – 28.

Príbeh narodenia USA
Prázdniny
USA
Iluzionista
ČR, USA
FK: Samaritánka J. Kórea
Deja vu
USA
Lovecká sezóna
USA
(o 17.00 hod.)

30. – 31. Proposition

VB

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Mesto Pezinok svojim rozhodnutím z 19. 12. 2006 povolilo zmenu
termínu ukončenia uzávierky na stavbu železničného priecestia na
Tehelnej ulici do 30. mája 2007. Uzávierka je v súvislosti s výstavbou
podjazdu v rámci modernizácie železničnej trate.
Pri výstavbe došlo k neočakávaným komplikáciam s neúnosnou
vrstvou podložia, ktorá je v rozpore s projektovou dokumentáciou, čo
bude mať za následok sklz voči plánovanému harmonogramu výstavby.
Automobilová doprava bude naďalej po komunikácii Za dráhou v
smere na Drevársku ulicu. Pre peších po priechode z ulice Za dráhou
cez koľaje a podchod na železničnú stanicu.
(msú)

Pezinku. Tvorba detí a ich umeleckých vedúcich spojená so speváckymi vystúpeniami určite spríjemní
chladné sobotné popoludnie.
Vstupné: dobrovoľné.

Atlantída hľadá
dobrovoľníkov
Festival kultúrnych a umeleckých aktivít Atlantída sa pomaly
„roztáča“ vo víre príprav. Ak máš
chuť sa do nich zapojiť a byť
súčasťou organizačného tímu tak
príď na prvé stretnutie 26. 1. o
17.00 hod. do EPIcentra – Centra
voľného času v Zámockom parku.
Ponúkame ti nielen možnosť nazrieť a zúčastniť sa na prípravách,
ale aj naučiť sa práci v tíme a uplatniť vlastné nápady. Tešíme sa na
teba!

Seminár: Písanie projektov
Máte aj vy nápady, ktoré by spestrili deťom a mládeži voľný čas?
Máte chuť ich zrealizovať, ale chýbajú vám potrebné financie? Napíšte si projekt! V piatok 19. 1. od
9.00 do 19.00 hod. sa uskutoční v
Epicentre – Centre voľného času v
Zámockom parku jednodňový seminár o písaní projektov. Stačí, ak si
donesiete nápad a s našou pomocou si na konci dňa môžete odniesť
hotový projekt. Vstupné: dobrovoľné. Prihlásiť sa môžete do 12. 1. v
EPIcentre – Centre voľného času v
Zámockom parku.
Bližšie informácie o všetkých podujatiach sa dozviete v EPIcentre –
Centre voľného času v Zámockom
parku, na tel. č. 033/641 2020 a na
internetovej stránke www.epicentrum.org.

Slovenská šípkarská federácia usporiadala začiatkom decembra v
Dome kultúry v Pezinku Európsky pohár v elektronických šípkach.
Štartovalo 200 pretekárov z deviatich krajín Európy. Snímka (mo)
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