3. 2. (sobota) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále – XIII. REPREZENTAČNÝ PLES PODNIKATEĽOV
MESTA PEZINKA;
8. 2. (štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – POZÝVAME VÁS DO
DIVADLA – PRÁZDNINY SNOV –
bláznivá komédia s detektívnou
zápletkou, účinkujú: pražskí herci
Divadelnej sp. HÁTA;
12. 2. (pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii – JANA MAGULOVÁ –
SEN O KRAJINE II. – vernisáž výstavy;
15. 2. (štvrtok) o 18.00 hod. v Malej sále – ZDRAVOTNÁ PREDNÁŠKA – JÓGA AKO CESTA KU
ZDRAVIU – prednáša Ing. Alexandra Kamanová;
16. 2. (piatok) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále – XIII. PLES FARNOSTI PEZINOK;
18. 2. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA
– cyklus rozprávok s detskou
súťažou, účinkuje: Divadlo NELINE
s hrou Anna, malá čarodejnica;
21. 2. (streda) o 18.00 hod. v Malej
sále – VÝZNAMNÝ DEŇ Z KALENDÁRA – SVETOVÝ DEŇ
SPRIEVODCOV – prezentácia
práce mestských sprievodcov, zaujímavosti z ďalekej i blízkej minulosti Pezinka, videoprojekcia starých fotografií mesta;
22. 2. (štvrtok) o 17.00 hod. v Minisalóniku – PRÍĎTE SI S NAMI ZASPIEVAŤ – večer pre každého, kto
má rád peknú pesničku, alebo pozná pekné básne;

PRAVIDELNÁ PONUKA:
– 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;
– Kokso klub! – detská klubovňa, každý piatok od 14.00 do 18.00
hod., vstup zadarmo.

Kreatívna sobota pre dospelých a mládež v EPIcentre:
Maľba na hodváb
V sobotu 10. 2. 2007 od 14.00 do
19.00 hod. by sme vás radi presvedčili o tom, že i vy dokážete z
bielej hodvábnej šatky vytvoriť umelecké dielo! Stačí štetec, špeciálne
farby, trochu hodvábu a fantázie a
už je tu výtvor, ktorý zahreje nielen

24. 2. (sobota) – ETNOFESTIVAL
– celodenný festival o tom, ako
spolu žiť. Dokumentárne filmy, rozprávanie cestovateľov, diapozitívy,
výstavy, etnokoncert. Hlavný organizátor: OZ P.R.D.;
26. 2. (pondelok) o 19.00 hod. –
SPOLOČENSKÝ VEČER SLSP –
podujatie pre uzavretú spoločnosť.

né: 40 Sk. Bližšie informácie v EPIcentre Centre voľného času v Zámockom parku.

EPIcentrum otvára krúžky:

Vo výstavných priestoroch Kultúrneho centra pred kinosálou by sme
vám radi odkryli mnohé tváre Epicentra. Výtvory detí, predstavenie
podujatí a pravidelných ponúk vo
forme fotiek a inštalácií je tu do 11.
2. pre vás, pre ktorých je tvorivosť
dôležitým pojmom.

– Brušné tance (pre dospelých),
prvé stretnutie 8. 2. o 19.00 hod.;
– Výtvarný a Pohybovka (pre deti
predškolského veku), prvé stretnutie 6. 2. o 16.00 hod.
Bližšie informácie o všetkých podujatiach a nových krúžkoch sa dozviete v EPIcentre – Centre voľného
času v Zámockom parku, na tel. č.
033/641 2020 a na internetovej
stránke www.epicentrum.org.

V nedeľu 28. januára o 16. hod.
pozývame deti do Schaubmarovho mlyna, kde si môžu vyskúšať
techniku maľby s temperou.
Naučíte sa miešať farby a vytvárať
nové odtiene. Téma nedeľného
stretnutia: KRAJINA. Cena 15 Sk.
V nedeľu 11. februára o 16.00
hod. vás pozývame do Schaubmarovho mlyna na tvorivú dielňu,
kde vás pán Granec naučí ozdobovať srdiečka z hliny a s pani Pavlikánovou si vyrobíte Valentínske
srdiečka pre svojich najbližších z
netradičného materiálu. V cene
lístka (60 Sk) je zahrnuté všetko,
odnesiete si vlastnoručne vyrobené srdiečka.
Kontakt: pezinok@sng.sk, 0904
165 263. Adresa: Galéria insitného umenia, Cajlanská 255, Pezinok.
(iž)

Kultúrne centrum v Pezinku
otvára v roku 2007 astronomický a SCI-FI krúžok. Je určený
záujemcom o vesmír a mimozemské civilizácie. Popri teórii je v programe pozorovanie Slnka, Mesiaca, Marsu, Jupitera, Saturna a
hviezdnej oblohy astronomickými
ďalekohľadmi a navštívíme aj
hvezdáreň alebo planetárium a
iné astroakcie. Schádzame sa v
Dome kultúry na Holubyho ul. č.
42 v miestnosti č. 109, krúžok potrvá do 27. marca 2007. Poplatok
za 11 dvojhodinových stretnutí je
275 Sk (aj jednotlivo – 25 Sk jedno
stretnutie), ktorý treba zaplatiť na
prvom stretnutí.
Krúžok vedie Ing. Ľ. Dobrovoda,
č. tel. 033/647 4800 (vrátane faxu
a SMS), mobil 0915 063 849, email: dobrovoda2@post.sk. (ľd)

Výstava EPIcentra –
Človek je tvor tvorivý

VÝSTAVY:
1. 2. – 11. 2. Každý je tvor tvorivý
– práce z krúžkov a kurzov EPICENTRA– Centra voľného času;
12. 2. – 11. 3. JANA MAGULOVÁ
– Sen o krajine II (olej).

PRIPRAVUJEME:
8. 3. HORKÝŽE SLÍŽE – koncert.

KINO DOMU KULTÚRY
1. – 2. Dom pri jazere
USA
3. – 4. Dobrý ročník
USA
6. – 7. Flyboys: Rytieri nebies
FRA
9. – 11. Noc v múzeu
USA
13. Borat
USA
14. Diabol nosí Pradu USA
15. FK: Luk
J. Kórea, JAP
16. – 18. Obsluhoval som anglického kráľa
ČR
20. – 21. Dokonalý trik USA, VB
22. FK: Všetko o mojej matke
ŠPA
23. – 25. Parfum: Príbeh vraha
FRA, ŠPA
27. – 28. Na druhej strane
USA
Začiatok predstavení je o 19.00
hodine. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

vaše telo, ale i dušu. Tešíme sa na
vás! Cena: 300 Sk. Prihlásiť sa
môžete do 7. 2. v EPIcentre – Centre voľného času.

,,Bombákovo" –
Jarný prímestský tábor
,,Bombákovo" je bombový zážitok
počas jarných prázdnin! Týždeň od
26. 2. do 2. 3. plný zábavy, korčuľovania, plávania a keď napadne
sneh aj lyžovania je určený všetkým
deťom od 7 do 12 rokov, ktoré majú
chuť zažiť niečo nové a spoznať
nových kamarátov. Cena: 1000 Sk.
Prihlásiť sa môžete do 16. 2. v EPIcentre – Centre voľného času v Zámockom parku.

Rozprávkový karneval –
O škaredom káčatku
Princezné, piráti, spidermani, kovboji všetci sú srdečne vítaní na karnevale v sobotu 10. 2. o 15.30 hod.
v Zrkadlovej sále Kultúrneho centra. Na masky čaká pestrý program v
duchu rozprávky o škaredom káčatku, diskotéka a vystúpenia. Vstup-
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