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VÝSTAVY
Galéria v podkroví
DIGITÁLNE A INÉ SNY
výstava malieb a grafiky Karola Félixa
potrvá do 19. januára

V KRAJINE
výstava olejomalieb Miroslava Bárdiho
a Miroslava Bartoša
vernisáž 24. január o 17.00 h
potrvá do 1. marca

PODUJATIA
AKO PRIPRAVIŤ KVALITNÚ ŽIADOSŤ
A ZÍSKAŤ ŠTIPENDIUM

 Zistíme, aké sú plusy a mínusy pobytu v zahraničí.
 Ukážeme si ako pripraviť dobrú žiadosť.
 Upozorníme na základné chyby v motivačnom liste.
 Naučíme sa ako sa správne prezentovať v papierovej forme.
 Priblížime aké aktivity a asistenciu ponúka SAIA, n. o.
15. január o 15.00 h
Centrum slovanských štúdií

Átrium

ČAGA & REISHI – KRÁĽ A KRÁĽOVNÁ
LIEČIVÝCH HÚB

POÉZIA MNOHOPÁROVEJ
CELOPALIČKOVANEJ ČIPKY

prednáška Filipa Hegedűsa o liečivých hubách (nielen) v Číne
23. január o 16.30 h
malá sála

výstava prác Lýdie Dejlovej
potrvá do 26. januára

ŠTUDENTSKÝ ATELIÉR
prezentácia študentských prác
Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene
29. január – 1. marec

I. poschodie
Vesmír očami detí
výtvarné práce z celoslovenskej výtvarnej súťaže
výstava organizovaná v spolupráci
s Hvezdárňou v Banskej Bystrici
potrvá do 29. januára

I. poschodie
BYLINKY V TRADIČNEJ
ČÍNSKEJ MEDICÍNE
výstava bannerov
potrvá do 28. februára

Tvorivé centrum
VEDA V HRAČKÁCH
interaktívna výstava vedeckých hračiek,
jednoduchých experimentov a hlavolamov
kontaktujte: 048/4710778, vedavhrackach@svkbb.eu

ARMÉNSKO – PUTOVANIE
PO PRVEJ KRESŤANSKEJ KRAJINE
v rámci cestovateľského klubu
v spolupráci s Kuzmányho kruhom
prednáša MUDr. Edita Kroľová
28. január o 17.00 h
spoločenská sála
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HUDOBNÉ ÁTRIUM
PROJEKCIE:
ZRODILA SA HVIEZDA BARBRA
Prehliadka slávnych filmových muzikálov,
koncertných záznamov a hraných filmov, v ktorých
sa zaskvela Barbra Streisand.
5. – 31. január

HELLO, DOLLY!
1969, 143 min., titulky
Muzikál, ktorý prekonal všetky broadwayské rekordy,
v hlavnej úlohe s Barbrou Streisand a nesmrteľným
hitom v podaní Louisa Armstronga.
9. január o 16.00 h

FUNNY GIRL
1968, 151 min., titulky
Jeden z najznámejších muzikálových príbehov
komediantky Fanny Brice a krásneho hazardného
hráča Nickyho Arnsteina, v hlavnej úlohe
s Barbrou Streisand a Omarom Sharifom,
ocenený Oscarom za najlepší ženský herecký výkon.
16. január o 16.00 h

ZRODILA SA HVIEZDA
1976, 139 minút, titulky, blu-ray
Príbeh úspešného rockového hudobníka Normana
(Kris Kristofferson), ktorý sa zamiluje do neznámej
speváčky Esther (Barbra Streisand) a rozbehne
jej hviezdu umeleckú kariéru, kým jeho vlastná
postupne zapadá. Film zároveň vypovedá o tvrdosti
showbiznisu.
V hlavnej úlohe zažiarila Barbra Streisand a za pieseň
Evergreen si v roku 1977 odniesla Oscara za najlepšiu
pieseň.
23. január o 16.00 h

LITERÁRNE A HUDOBNÉ
MÚZEUM
ŠTEFAN ŽÁRY A NADREALIZMUS
program pripomínajúci slovenského nadrealistického básnika
Štefana Žáryho a hravé aktivity približujúce jeho tvorbu
1. – 30. január
expozícia Múzeum domov múz
kontaktujte: 0905 303 593, lektor.lhm@svkbb.eu

BÁBKARSKÝ SALÓN NA CESTÁCH
interaktívna prezentácia rôznych typov bábok
s možnosťou zahrať si vlastné divadielko
určené pre aktivity v rámci centier voľného času,
škôl a pod.
1. – 30. január
kontaktujte: 0905 303 593, lektor.lhm@svkbb.eu

ŠTÚROVCI AKO ICH NEPOZNÁTE
program venovaný trom spisovateľom – štúrovcom,
ktorí žili a tvorili v Banskej Bystrici a okolí pri príležitosti
190. výročia narodenia Jána Botta
1. – 30. január
expozícia Múzeum domov múz

BÁBKA AKO ELEMENT VO VZDELÁVANÍ
workshop organizovaný v spolupráci s Thalia Teatro
10. – 11. január od 9.00 do 17.00 h
malá sála

ŠIMON JUROVSKÝ
komentovaná výstavka venovaná slovenskému
hudobnému skladateľovi, autorovi baletov, spevohier,
komornej, scénickej a filmovej hudby
15. január – 15. marec
výstavné priestory II. poschodie

BARBRA STREISAND: THE CONCERT
2006, 105 min.
Najpamätnejší koncert svetovo preslávenej speváčky
a jedinečné momenty jej hudobnej kariéry.
Záznam koncertu Barbry Streisand pochádza
z roku 2006, kedy absolvovala koncertné turné
po Severnej Amerike so špeciálnym hosťom – mužským
vokálnym zoskupením IL DIVO.
30.1.2019 o 16.00 h
Pre organizované skupiny ponúkame výber projekcií
v dohodnutých termínoch.
kontaktujte: 048/4710744, hudobneatrium@svkbb.eu

SLOVO, ČO UM I SRDCE TVOJE POSILNÍ
súťaž študentov gymnázií v rétorike
28. január od 8.00 do 12.00 h
expozícia Múzeum domov múz

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM
Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje
Bábkarský salón
Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

