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DOLNÝ KUBÍN

UTOROK

7

BOHEMIAN RHAPSODY / 18,00 / divadelná sála

SOBOTA

TANEČNÝ KUBÍN 2019 / 8,00 / divadelná sála

11
ŠTVRTOK

16
ŠTVRTOK
PIATOK

16-17
SOBOTA

18
NEDEĽA

19
PONDELOK

20
PIATOK

24

mesto občanom

životopisný film o legendárnej kapele Queen s kvalitným stereo zvukom KB MUSIC, darček ku dňu matiek (nielen pre mamy)
vstup zdarma

13. ročník celoslovenského kola súťaže v modernom tanci
vstupné 3 € / 3 kultúrne poukazy

								 súťaž

TVORIVÁ DIELŇA ZERO WASTE / 16,00 / klubovňa č. 104

tvorivá dielňa v rámci projektu „Poviem ti príbeh a naučím ťa...III.“ podporeného FPU,
tentoraz na tému Uši si vlastné vrecko na ovocie a zeleninu, limitovaný počet účastníkov kurzu

tvorivosť

HUDOBNÝ FESTIVAL IVANA BALLU / divadelná sála

festival

FOLKLÓRNY DEŇ KUBÍNA / 13,00 / pri Penzióne Koliba

folklór

22. ročník hudobného festivalu s interpretačnými súťažami Mladí gitaristi
vstup voľný

12. ročník festivalu folklórnych súborov detí a dospelých
vstupné dobrovoľné

BETA, KDE SI? / 17,00 / divadelná sála

divadlo

SPOMIENKOVÝ KONCERT / 17,00 / divadelná sála

koncert

FRAGILE QUEEN / 19,00 / divadelná sála

koncert

divadelný súbor Jána Vojtaššáka Zákamenné sa predstaví s hrou Mila Urbana v réžii Zuzany Demkovej
vstupné dobrovoľné

koncert pri príležitosti 140. výročia úmrtia Petra Michala Bohúňa
vstup voľný

najväčšie hity skupiny QUEEN v prevedení fenomenálnej slovenskej vokálnej hudobnej skupiny FRAGILE
vstupné 20 €

VÝSTAVY
14. ŠIKOVNÉ RUČIČKY			

výstava výtvarných prác detí MŠ Námestie slobody 1270/5 Dolný Kubín

POP-COLOURS			

			

pop-art okom študenta, výstava prác študentov Spojenej školy v Nižnej

GRAFICKÉ ALTERNATÍVY			

fotogaléria • 24.04. – 24.05.
výstavná sieň • 06.05. – 31.05.
foyer na I. poschodí • 10.05. – 10.06.

výstava prác z tvorivej dielne zameranej na želatínovú tlač a suchú ihlu organizovanej ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne

50 ROKOV PARTNERSTVA DOLNÝ KUBÍN - LIMANOWA
výstava výtvarných prác detí partnerských miest

fotogaléria • 27.05. – 04.06.

PRIPRAVUJEME
01.06. DEŇ DETÍ
11.06. STARÉ DÁMY • komédia so slzami na krajíčku, divadelná hra Štúdia L+S
16.06. BURZA ZBERATEĽOV
19.06. - 22.06. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN • celoštátna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy,
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

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

