12 / SERVIS/ RÔZNE
VÝSTAVA:

(piatok) o 14.00 hod. vo Veľkej sále - celomestské
stretnutie dobrovoľníkov pri príležitosti medzinárodného dňa zdravotne postihnutých;
(sobota) o 17.00 hod. v Spoločenskej sále - slávnosť Malokarpatského baníckeho spolku;
(pondelok) o 17.00 hod. na
Radničnom námestí - sprievod Mikuláša v koči zakončený kultúrnym
programom a slávnostným rozsvietením mestského vianočného
stromčeka. Organizátori: Kultúrne
centrum a CVČ;
(streda) o 18.00 hod. - súťaž v speve
pre SŠ pod záštitou ZUŠ;
(piatok) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - deti z CVČ budú prezentovať svoje získané zručnosti
vystavenými prácami a programom.
Na slávnosti bude predstavený i
projekt Mesto priateľské deťom;
(nedeľa) o 16.00 hod. v Spoločenskej sále - zábavné podujatie pre
deti s programom, súťažami, hrami,
tancom s Mikulášom, čerticou Tinkou a Snehulienkou;

13.12. (pondelok) o 15.00 hod. v
Malej sále - VIANOČNÝ DETSKÝ
PEZINSKÝ MILIONÁR - prihlásiť
sa možno od 14.45 hod.;
15.12. (streda) o 18.00 hod. v Malej sále - VIANOČNÝ KONCERT
HUDOBNÉHO ODBORU ZUŠ;
16.12. (štvrtok) o 18.00 hod. v Malej sále - VIANOČNÝ KONCERT
TANEČNÉHO ODBORU ZUŠ:
16.12. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku - HOVORY O ZDRAVÍ - pokračovanie cyklu prednášok V. Černuškovej. Téma: Poézia Vianoc - anjelské vplyvy na nás;
16. - 18.12. (štvrtok - sobota) na
Radničnom námestí a na nádvorí
Radnice - VIANOČNÉ TRHY S
KULTÚRNYM PROGRAMOM predaj oblátok, medu, medovníkov,
ľudovo-umeleckých predmetov a
iného vianočného sortimentu v príjemnej vianočnej atmosfére;
17.12. (piatok) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále - VIANOČNÝ KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY KRTINEC;
18.12. (sobota) o 17.00 hod. v Spoločenskej sále - VYHODNOTENIE
ŠPORTOVEJ SEZÓNY - MaSK
Pezinok;
19.12. (nedeľa) o 16.00 hod. AHOJ ROZPRÁVKA - cyklus rozprávok s detskou súťažou. Dnes:
Koza na vandrovke, účinkuje Divadlo Piraňa J. Záborského.

29.11. - 31.12. Beáta TARJÁNYIOVÁ - ZÁZRAK MENOM HODVÁB - dekoračné obrázky a odevné
doplnky (Minigaléria).

KINO DOMU KULTÚRY
1. - 2. Horem pádem
ČR
3. - 5.. Rodinka úžasných (17.00
a 19.00 h.)
USA
7. - 8. Muž v ohni
USA
9. FK: Nikde v Afrike NEM
10. - 12. Otcom na plný úväzok
USA
14. - 16. Baby to chcú tiež 2 USA
17. FK: Trio z Belleville FRA
18. - 19. Otvorené more
USA
21. FK: Dom bláznov
RUS, FRA
22. - 23. Bridget Jonesová: S rozumom v koncoch
USA
28. Fahrenheit 9/11
USA
30. Príbeh žraloka
(len 17.00 h.)
USA
29. - 30. Dannyho dvanástka USA
Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

28.11. (nedeľa) - VIANOČNÉ

DIELNE - s možnosťou vyrobiť si
vianočný darček, pohľadnicu, resp. ozdoby či iné vianočné prekvapenie. Dielne sa uskutočnia v centre v čase od 14.30 - 17.30 hod.;
27. - 31.12. - ZIMNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR. Cena tábora je 500
Sk. Prihlasovať deti bude možné
do 15.12. v budove centra;
Mama, ocko, poď sa hrať... hravé dopoludnia každú stredu a
piatok od 10.00 - 12.00 hod., kde
okrem hier i tvorivých dielní majú
deti možnosť prvého kontaktu s
kolektívom a zároveň i rodičia
priestor na vzájomné odovzdávanie si skúseností.
Internet - s možnosťou tlače,
práce na počítači či PC hier. Každý
týždeň od pondelka do piatka, v
čase od 10.00 - 12.00 hod. a 13.00
- 17.00 hod. v Dome techniky na
Mladoboleslavskej ul. (oproti
ZUŠ). Poplatok za internet je 20
Sk/hod.

Stále expozície:
- Archeológia Pezinka
- Jozef Franko - Sakrálna plastika
SVETY V MALOM - výstava modelov dopravných prostriedkov a
československého komiksu. Výstava potrvá do 31.12. 2004.
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