MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

MsKS

sdk.sk
www.msk

MAREC

2019

DOLNÝ KUBÍN

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

1

PIATOK

1

SOBOTA

2

UTOROK

5

NEDEĽA

10
NEDEĽA

24
STREDA

27
ŠTVRTOK

28
PIATOK

29
NEDEĽA

31

POCHOVÁVANIE BASY A SPRIEVOD MASIEK MESTOM / 15,00

mesto občanom

FS Rosička rosa, o 16,00 pochovanie basy na Námestí Slobody pred MsKS

FAŠIANGOVÁ VESELICA / 19,00 • estrádna sála

zábava

batôžková zábava, masky a kroje sú vítané, hrá skupina Šinál band
vstupné 5,- €

ŤUKI TOUR 3 / 16,00 • divadelná sála

predstavenie pre deti

Miro Jaroš a jeho pesničky pre (ne)poslušné detičky
vstupné 10,- €

KRAJINKA / 19,00 • divadelná sála

folklór

koláž ľudovej hudby, piesní a tanca z celého územia Slovenska v podaní SĽUKu
vstupné 15,- €

34. KUBÍNSKE AKORDY / 17,00 • divadelná sála

populárna súťaž v speve slovenských evergreenov, hosťom večera Duo Mirka a Ondrej
vstupné 8,- €

spevácka súťaž

BURZA ZBERATEĽOV / 7,00 • estrádna sála

burza

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

POVIEM TI PRÍBEH A NAUČÍM ŤA... III. / 16,00 • klubovňa č.104

tvorivá dieľňa pre dospelých v rámci projektu „Poviem ti príbeh a naučím ťa...III.“ podporené FPU
svoju účasť nahláste vopred na mamager@msksdk.sk

tvorivá dielňa

KLIMAKTÉRIUM ... A ČO? / 19,00 • divadelná sála

divadlo

babská jazda skvelých herečiek, zábava a relax v podobe postáv, ktoré sú také isté, ako ste vy
vstupné 17,- €

CAMINO DE SANTIAGO / 17,00 • estrádna sála

prezentácia

stretnutie s Floriánom Pilarčíkom a jeho cestami do Santiaga de Compostela, rozprávanie, premietanie fotografií
vstup voľný

DEŇ VEĽKÉHO BYSTERCA / 14,00 • pri zvonici • 14,30 divadelná sála

spomienkové podujatie pri príležitosti 70. rokov pričlenenia obce Veľký Bysterec k mestu Dolný Kubín

VÝSTAVY

ŠKOLSKÉ BRÁNY BEZ ŠIKANY

posúťažná výstava prác žiakov ZŠ, organizuje UPSVaR v spolupráci s MsKS

výstavná sieň • 13. 03. - 29. 03. 2019

VOLÁKO SI SPRAVTE RADOSŤ 				

fotogaléria • 03. 04. - 30. 04. 2019

VEĽKÝ BYSTEREC - PODOBY ČASU 			

fotogaléria • 13. 03. - 19. 04. 2019

Denisa VOLÁKOvá - výber z tvorby
výstava fotografií

