DOLNÝ KUBÍN
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

JÚN 2018

SOBOTA

2

NEDEĽA

3

STREDA

6

PONDELOK

11

50. VÝROČIE SPOLUPRÁCE MIEST PELHŘIMOV A DOLNÝ KUBÍN • mesto občanom
14:00 – 18:00 Hviezdoslavovo námestie
Oslava MDD 14:00 – 18:00 pred ZŠ Janka Matúšku súťaže, tvorivé dielne pripravilo CVČ pri ZŠ J. Matúšku

BURZA ZBERATEĽOV / 07:00 • estrádna sála			

		

• burza

stretnutie zberateľov mincí, bankoviek, známok, autíčok, pohľadníc, nálepiek, kníh, odznakov, gramoplatní...
vstup voľný

TVORIVÁ DIELŇA - VÝŠIVKA RICHELIEU/ 16:00 • klubovňa č. 104

v rámci projektu „Poviem ti príbeh a naučím ťa...II.“ podporené FPU,
vstup voľný, svoju účasť nahláste vopred na manager@msksdk.sk 0915 895 368

KUBO / 19:00 • divadelná sála 		

• tvorivá dielňa

				

• muzikál

oslava slovenského folklóru a slovenských tradícií v Česko-slovenskom muzikálovom spracovaní divadelnej
hry Jozefa Hollého, vstupné 28,- €
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64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN		

celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy,
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

TVORIVÁ DIELŇA - KERAMIKA / 16:00 • klubovňa č. 104

v rámci projektu „Poviem ti príbeh a naučím ťa...II.“ podporené FPU,
vstup voľný, svoju účasť nahláste vopred na manager@msksdk.sk 0915 895 368

• tvorivá dielňa

VÝSTAVY
ABSOLVENTI 30. 05. - 29. 06. 2018

výstava prác absolventov ZUŠ P. M. Bohúňa

výstavná sieň

NAŠE MESTO 28. 5. - 7. 6. 2018

fotogaléria

50 ROKOV JAVISKA 19. 06 - 30. 6. 2018

fotogaléria

výstava víťazných prác žiakov základných škôl pri príležitosti 50. výročia partnerstva miest Dolný Kubín a
Pelhřimov

výstava k 50. výročiu časopisu Javisko

V LETE PRIPRAVUJEME
• Vitaj leto podujatie pre celú rodinu • Prázdninové kino nielen pre deti •

Tvorivé dielne sme tu pre Vás aj v lete

Predpredaj a rezervácia vstupeniek na t.č. 0915 895 368,
vstupenky rezervujeme maximálne 14 dní • www.msksdk.sk • zmena programu vyhradená

