je otvorená denne okrem pondelka
(14.00 – 17.00 hod.

2. 7. (nedeľa) o 15.00 hod. v Zámockom parku – NÁVRATY – IV. ročník Festivalu tradičnej kultúry
2. 7. (nedeľa) o 19.00 hod. v Zámockom parku – ATLANTÍDA – otvorenie Festivalu kultúrnych a umeleckých aktivít CVČ
9. 7. (nedeľa) o 17.00 hod. na Radničnom námestí – V RYTME
TANCA – popoludnie spoločenských tancov s KST PETAN

VLADIMÍR GAŽOVIČ – GRAFIKA
A KRESBA. Natália Prokopová,
správkyňa galérie, označila výstavu
popredného slovenského výtvarného
umelca za udalosť roka v Galérii Štefana Prokopa. Vernisáž bude 30.
júna 2006, výstava potrvá do 30. 7.
2006.
Galéria sídli na Potočnej ulici č. 5 a

SOVY – symbol vzdelania a múdrosti – výstava zbierky pani Zdenky
Kukanovej.
Stála expozícia: Jozef Franko – Sakrálna plastika.
Otváracie hodiny: utorok – piatok:
10.00 – 12.30, 13.30 – 18.00.

9. 7. (nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí – VEREJNÉ ČÍTANIE POÉZIE S HUDBOU
16. 7. (nedeľa) o 17.00 hod. na Radničnom námestí – DETSKÁ DIVADELNÁ SCÉNA – ELAA HOP, účinkuje Divadlo PIKI z Pezinka
23. 7. (nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí – ROBO OPATOVSKÝ A SWING AND LATINO BAND – jazzový večer
30. 7. (nedeľa) o 17.00 hod. na Radničnom námestí – DETSKÁ DIVADELNÁ SCÉNA – PRECHLADNUTÝ DRAK, ochladíme sa s Divadlom PIRAŇA– Jonáš Jirásek
30. 7. (nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí – VINOSADKA –
koncert dychovej kapely
6. 8. (nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí – ESTRADIN –
koncert – jazz-rockové fusion inšpirované ľudovými piesňami. Piesne
našich predkov tak ako ich oni nehrávali
13. 8. (nedeľa) o 17.00 hod. na Radničnom námestí – DETSKÁ DIVADELNÁ SCÉNA – INDIÁNSKA ROZPRÁVKA, účinkujú bratia Hudecovci
13. 8. (nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí – VEREJNÉ ČÍTANIE POÉZIE S HUDBOU

Sova je symbol múdrosti a vzdelania. Sova mala významné postavenie už
v antickej mutológii a pripisovali sa jej nadprirodzené schopnosti. V piatok
23. júna to v našom mestskom múzeu vyzeralo tak, že sovy z celého sveta
prileteli v ten večer do Pezinka a to nielen symbolicky. Po prezentácii vo svetových metropolách zavítala ojedinelá zbierka sov a sovičiek pani Zdenky
Kukanovej, manželky ministra zahraničných vecí, do nášho mesta. Vyše
tisícka exponátov (rozšírená o tie, ktoré dostala u nás) z rôznych materiálov,
ale aj krajín, je súčasťou nadácie Sovička, ktorá pomáha talentovaným
deťom. Na slávnostnej vernisáži sa zúčastnili nielen manželia Kukanovci,
členovia vlády a diplomatického zboru, ale aj veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe M. Vallee a mnoho
ďalších významných hostí.
Zorganizovanie tohto podujatia je dobrou vizitkou práce pracovníkov Mestského
múzea a veľmi prospešnou
prezentáciou mesta. A v
neposlednom rade výsledkom našich politických, spoločenských a kultúrnych Z vernisáže výstavy Zdenky Kukanovej (v
kontaktov a významného strede), vľavo Eduard Kukan, vpravo pripostavenia mesta.
(s) mátor Pezinka Oliver Solga.

20. 8. (nedeľa) o 14.00 hod. v Zámockom parku – DYCHOVKY V
PREŠI – VI. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb
27. 8. (nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí – ARION A
JEHO HOSTIA – country večer

KINO DOMU KULTÚRY
1. – 2.
4. – 5.
6.
7. – 9.

Nezvratný osud
USA
Hooligans
USA, VB
FK: Iné svety
SR
Za plotom
USA
8. – 9. o 18.00 a 20.00 hod.

11. – 13. Underworld: Evolution
USA
14. – 16. Scary Movie 4
USA
18. – 19. Satan prichádza
USA
20. – 21. Strašná haluz
USA
22. – 23. Náš otec pes
USA
25. – 26. Lemra lemravá
USA
27. – 28. Sexi pistols
USA
29. – 30. Tristan a Izolda VB, USA
Pre rekonštrukciu prírodného
kina premietame v kine Domu kultúry o 20.00 hod. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Kultúrne centrum Pezinok pripravuje na 27. septembra ozajstnú hudobnú lahôdku – koncert
známej šansonierky Hany Hegerovej. Program sa uskutoční v
Dome kultúry, začiatok je o 19.00
hod. vo veľkej sále. Predpredaj
vstupeniek u informátora v DK.
(kc)

Medzinárodný hádzanársky turnaj – Memoriál Petra Nogu, sa tešil veľkej pozornosti návštevníkov, najmä z radov bývalých aktívnych hádzanárov a hádzanáriek.
Ihrisko na Obchodnej akadémii
bolo 27. mája svedkom víťazstva
Pezinčanov, ktorí boli aj v roli organizátorov a dobrých hostiteľov.
Víťazi turnaja: muži – Pezinok,
ženy – Slovnaft Bratislava. (s)

Opäť nastáva ten čas, keď tajomný svet Atlantídy vydá čosi zo svojich
tajomstiev a pokladov. Počas prvého letnoprázdninového týždňa sa pod
názvom ATLANTÍDA 2006 uskutoční festival kultúrnych a umeleckých
aktivít. Prichádza už druhýkrát, krajší a lepší. Ponesie sa, ako inak, v znamení tvorivého myslenia, kreatívnych nápadov, dobrej nálady a chuti
pracovať. Od 2. do 8. júla 2006 si od rána do večera môžu účastníci vyrobiť obrovské množstvo nových a užitočných vecí. Umelecky sa môžu
uplatniť na rôznych workshopoch – tvorivých dielňach. V ponuke je hra
na afrických bubnoch, keramika, digitálna fotografia, fireshow, brušné
tance, web design, pantomíma, alternatívne formy divadla, spoločenské
tance, batikovanie, maľba na hodváb, maľba na sklo, drôtovanie, smaltovanie a žonglovanie. Atlantída nie je však len bránou k rozvoju v kreatívnych činnostiach, ale aj ku kultúre.
Epicentrum – Centrum voľného času, ktoré je organizátorom festivalu
ponúka účastníkom a širokej verejnosti možnosť zabaviť sa v zámockom parku na koncertoch známych i neznámych kapiel, divadle,
barbecue, kúzelníckej show, lezeckej stene, súťažiach... Počas celého
týždňa bude v EPIcentre výstava Schola ludus Kvapaliny netradične.
Pozývame teda všetkých, ktorí majú chuť zabaviť sa, na kultúrny program festivalu Atlantída.
Program
Nedeľa: 19.00 hod. Otvárací ceremoniál, 20.00 Koncert – Agafis, pondelok: 18.00 Divadlo Desky – Desky v Ráme, 20.00 Koncert – Milan Konfráter Band, utorok: 20.00 Koncert – Metelica, streda: 19.00 Kúzelnícka
show, večer Barbecue, štvrtok: 20.00 Koncert – Janesession, piatok:
20.00 Koncert – Adam Briestenský, sobota: 18.00 Záverečný ceremoniál, výstava výrobkov, 20.00 Koncert – ŠMOX.
Na všetky akcie je dobrovoľné vstupné. Uskutočnia sa v Epicentre – centre voľného času v Zámockom parku. V prípade nepriaznivého počasia v
Dome kultúry v Pezinku.
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