
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Hudobné átrium a Literárne 

a hudobné múzeum 

• Názov podujatia: Noc hudby 

• Miesto konania: Nádvorie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 

• Dátum a čas konania: 20. 6. 2014, 10.00 – 19.00 h 

 

V Banskej Bystrici, dňa 11. 6. 2014 

Sviatok hudby na nádvorí knižnice 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pripravila v rámci 3. ročníka projektu Noc hudby bohatý 

program. Podujatie, ktoré iniciovalo Hudobné centrum v Bratislave, sa koná pravidelne tretí júnový 

piatok. 

Pri príležitosti sviatku hudby ponúka Literárne a hudobné múzeum od 10.00 do 14.00 h voľný vstup 

do expozície Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Deň otvorených dverí v Hudobnom átriu umožní 

zažiť priamy „dotyk“ s hudbou rôznych žánrov. O 15.30 h bude zahájená III. hudobná burza, do ktorej 

sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má záujem predávať, vymieňať, či darovať hudobné publikácie, 

hudobné nosiče, noty a iné druhy hudobných dokumentov. 

Zelené nádvorie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ožije popoludní nielen vďaka hudobnej 

burze. O príjemnú atmosféru sa postarajú hudobné skupiny. Ako prvá sa predstaví hudobná skupina 

Regale, ktorá vznikla v roku 2011. Jej stálymi členmi sú Vigo Vigaš, Oliver Rehák a Juraj Gažmerčík. 

V súčasnosti s nimi ako stály hosť spolupracuje gitarista Martin Novák. Regale hrajú alternatívny pop 

postavený výhradne na vlastných skladbách. Ich prvý singel „Plakal by som“ už niekoľko týždňov 

boduje v hitparáde Demovnica Rádia FM. Silo a lampa svieť! je kapela, ktorá sa sformovala okolo 

pesničkára a gitaristu Miroslava Sila Kána. Vznikla v roku 2008 a hrá v čisto akustickom zložení. Ich 

piesne sú charakteristické nápaditými osobitými textami, ktoré majú žánrovo blízko k akustickému 

pesničkárskemu popu s prvkami rocku, folku, či alternatívy. S prvou nahratou piesňou „Strom“ kapela 

zvíťazila v celonárodnej autorskej hudobnej súťaži „Košický zlatý poklad“. 

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na vás čaká dňa 20. júna 2014 od 10.00 do 19.00 h 

skutočne bohatý program. Oslávte sviatok hudby s nami a prijmite pozvanie na príjemné stretnutia 

na zelenom nádvorí Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. 
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