Bratislavský samosprávny kraj,
Malokarpatská knižnica v Pezinku
a Galéria Prokop vás pozývajú na
výstavu fotografií Andreja Bána
pod názvom Krízové oblasti sveta.
Ide o výber snímok z dlhodobých
projektov o Kosove, Blízkom východe a Južnej Amerike.
Výstava bude otvorená v piatok
3. mája o 17.00 hod. v Galérii Štefana Prokopa, Potočná 5, Pezinok. Potrvá do 15. mája 2007. Otvorené denne okrem pondelka od
15.00 do 18.00 hod.
(MK)

Slovenská pošta 21. apríla pri
príležitosti stretnutia Slovensko –
Česko v 1. kole 2. svetovej skupiny Pohára federácie oficiálne
uviedla do obehu známku s názvom Tenis.
Autorom výtvarného návrhu
známky, obálky prvého dňa i nálepného listu je Pezinčan, akademický maliar, Igor Piačka. Známka
s vyobrazením dvoch bojujúcich
tenistiek má hodnotu 16 Sk, rozmery 34 x 27 mm, vychádza v náklade 500 tisíc kusov a technikou
ofsetu ju vytlačili v Maďarsku. (r)

Piaty ročník medzinárodnej súťaže mladých výtvarníkov v portrétovej tvorbe pri príležitosti
340. výročia narodenia pezinského rodáka, barokového maliara Jána Kupeckého vyvrcholí
18. mája. O 15.00 hod. sa uskutoční v Dome kultúry slávnostná
vernisáž výstavy najlepších
súťažných prác, v rámci ktorej
budú vyhlásení laureáti súťaže.
Organizátori očakávajú portréty

mladých autorov nielen z Pezinka, ale aj zo všetkých jeho partnerských miest, t.j. Mladej Boleslavi, Neusiedl am See, Mosonmagyaróváru a Izoly.
Súčasťou podujatia bude aj
projekcia rytín z tvorby majstra.
Historik Martin Hrubala priblíži
najdôležitejšie údaje zo života
Jána Kupeckého. Mesto Pezinok vydá pri tejto príležitosti špeciálny prospekt.
(EL)

Zdeněk Vřešťál (vľavo) a Vít Sázavský.

V štyroch slovenských mestách v prvej polovici apríla účinkovali dvaja
zakladajúci členovia už neexistujúcej legendárnej českej kapely Nerez
Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál. Po dlhšej pauze sa predstavili v Bratislave, Košiciach, Prešove a v Pezinku.
Počas komorných večerov hrali, spomínali a premietali. Turné súviselo
s reedíciou starých albumov s bonusovým dévedečkom A basta fidli!,
ktoré v týchto dňoch vyšlo.
Koncert v Pezinku mal u prítomných divákov úspech, škoda len, že ich
neprišlo viac. Ako predkapela vystúpil Sannyland.
(mo)

V sobotu 28. apríla o 19.00 hodine bude vyhlásená MISS PEZINOK 2007. O tento titul sa na finálovom večere vo veľkej sále Domu
kultúry bude uchádzať dvanásť
dievčat z okresu Pezinok.
(mo)

V Slovenskom národnom múzeu
v Bratislave otvorili výstavu popredného slovenského tvorcu keramiky Ignáca Bizmayera nazvanú Čarovný svet hliny. Výstava
je venovaná jeho životnému jubileu a súčasťou vernisáže bola aj
prezentácia reprezentatívnej monografie z vydavateľstva Q-EX.
Na financovaní tejto krásnej knihy
sa podieľalo aj Mesto Pezinok.
(OS)

Daj oddýchnuť stereotypu, nechaj
sa strhnúť kultúrou a umeleckými
aktivitami, ktoré na teba čakajú v
týždni od 1. do 7. júla. Príď do Epicentra – Centra voľného času so
svojimi kamarátmi alebo sám a uvidíš, že tvoje očakávania naplníme,
hlad po dobrodružstve zasýtime a
skryté túžby (rozvinúť svoj potenciál, samozrejme) uplatníme.
Oddych spolu s príležitosťou
kreatívne pracovať prinášajú tento
rok aj celkom nové workshopy –
historický šerm, spirituály, scénické tance, herecké improvizácie,
mozaiky, košikárstvo či drevospracovanie. Nebude chýbať ani
osvedčená exotika brušných tancov či hry na africké bubny a
mnohé iné.
Atlantída to nie sú len workshopy. Celý týždeň bude v Zámockom
parku k dispozícii internet, bufet,

čajovňa. Budú sa predávať ručne
vyrobené predmety, môžete si zahrať pingpong, stolný futbal alebo
sa zabaviť v detskom kútiku. Večer
zase hrajú pre vás divadlá a kapely. Ak sa obávate, že vám to polezie na nervy, na lezenie máme lezeckú stenu a na skákanie trampolínu. Festival Atlantída, vhodný tiež
do dažďa, v prípade nepriazne
počasia nájdete v Dome kultúry.
Hoci skvelý priebeh festivalu vytvárate predovšetkým vy – jeho
účastníci, predsa len si želáme
slnečno a teplo.
Na vaše otázky už máme prichystané odpovede na tel. č. 033/
641 2020 alebo 0911 402 021.
Stránka www.epicentrum.org/atlantida spolu s Centrom voľného
času sa tešia na vašu návštevu, o
organizátoroch ani nehovoriac.
(MA)

Začiatkom mája sa uskutoční v
pezinskom Dome kultúry 6. HOT
DANCE DUEL 2007. Podujatie
organizuje Funny Fellows, HAASART a Kultúrne centrum Pezinok.
Dvojdenné podujatie sa začne v
piatok 4. mája o 15.00 hod. vytrubovačkou v uliciach mesta. Večer
o 20.00 hod. bude koncert Funny
Fellows a ich hostí vo Vino Gallery
u Bejdáka. V sobotu 5. mája o
19.00 hod. bude v Dome kultúry
DUEL a o polnoci Jam Session.
Počas celého večera bude tanečná súťaž o zaujímavé ceny. V
programe budú tiež účinkovať:
Eva Emingerová, Zuzana Haasová, Ondřej Suchý, Juraj Ďurdiak,
Havelka Sisters, Polydor Sextet a
Steamboat Stompers.
Vstupenky si môžete zakúpiť v
KC Pezinok v predpredaji za 280
Sk, pred koncertom za 350 Sk.
(mo)

V marci boli v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku
vystavené víťazné práce žiakov,
ktorí sa zapojili do okresného kola
medzinárodného projektu Európa
v škole.
Porota zo 160 prác žiakov vybrala tie najlepšie, ktoré poputujú
do celoslovenského kola. Ocenené boli tieto práce:
Literárna časť
I. kategória (6 – 9 r.): 3. miesto –
Matej Novák, ZŠ Viničné;
II. kategória (10 – 12 r.): 1. Barbora Boháčová, ZŠ Kupeckého, 2.
Patrícia Dudová, ZŠ Ľ. Štúra, Modra, 3. Michal Mrva, ZŠ Kupeckého;
III. kategória (13 – 15 r.): 2. Anna
Hupková, ZŠ Orešie, 3. Ľubica
Pešková, ZŠ Ľ. Štúra Modra;
Umelecká časť
I. kategória (6 – 9 r.): 1. Martina
Ďurtová, ZŠ Orešie, 2. Martina
Kľúčiková, ZŠ Na bielenisku, Juraj
Rusnák, ZŠ Slovenský Grob, 3.
Eva Oláhová, ZŠ Budmerice;
II. kategória (10 – 12 kategória):
1. Mária Lujza Banovičová, ZŠ
Fándlyho, 2. Samuel Kebis, ZŠ
Fándlyho ul., Romana Štefínová,
ZŠ Na bielenisku, 3. Katarína Cínová, Gymnázium Pezinok, Pavol
Ďurák, ZŠ Vištuk.
(ep)

V nedeľu 29. apríla o 16.00 hod.
sa uskutoční v Schaubmarovom
mlyne na Cajlanskej ul. 255 súťaž
malých mlynských kolies. Pozývame všetkých, čo nám chcú predviesť svoje kolesá a kolieska, ale
aj tých, ktorí sa ich chcú naučiť
vyrábať.
(giu)

