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PODUJATIA 
 

Letná čitáreň na Nádvorí Márie Terézie 
 

ENGLISH EVENING 
Čítanie amerických a anglických diel v anglickom jazyku. 

10. júl o 17.00 h 
 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

ČAROVNÝ SVET BÁBOK  

A BÁBKOVÉHO DIVADLA 
Výstava, ktorá vznikla pri príležitosti 50. výročia založenia 

 múzea, prezentuje to najlepšie zo zbierkového fondu s tematikou bábkarstva  
predovšetkým divadelné bábky, rodinné bábkové divadlá, výtvarné návrhy 

bábok, scenáre a plagáty s doplňujúcimi informáciami o bábkarstve. 

Návštevníkom predstavíme krásu bábok tradičného kočovného bábkarstva,  
ako aj pohľad na súčasné bábkové umenie na Slovensku. 

potrvá do 12. júla 
 

LUKA BRASE: IN SITE BB 
výstava maľby a grafiky mladého umelca 

vernisáž 18. júla o 17.00 h 

potrvá do 6. septembra 
 

Átrium 
 

Ján Kališka  - Divadelný a hudobný plagát 
výstava hudobného a divadelného plagátu 

vernisáž 2. júla o 16.00 h 

potrvá do 3. septembra 
 

I. poschodie 
 

BULHARSKO - ZNÁME I NEZNÁME 
výstava fotografií 

potrvá do 5. júla 
 

GUSTÁV ŠIMKOVIČ 
výstava k 140. výročiu narodenia hudobného skladateľa 

10. júl – 13. september 

 

HUDOBNÉ ÁTRIUM 
 

MÍĽNIKY ROCKU - 50. VÝROČIE  WOODSTOCKU 
Audiovizuálna výstava mapujúca vývoj rockovej scény,  

s ponukou zaujímavých knižných publikácií, hudobných  
nahrávok a projekcií filmových dokumentov a koncertov. 

potrvá do 31. augusta 
 

PERKUSIE – DOTYK S HUDBOU 
Objavujte pestrosť zvukov a harmónií etnických perkusijných  
a rytmických nástrojov. Individuálnym návštevníkom 

sú perkusie voľne k dispozícií v rámci otváracích hodín.  

Pre organizované skupiny ponúkame prezentáciu etnických  
nástrojov s interakciou účastníkov v dohodnutých termínoch.  

Kontaktujte: hudobneatrium@svkbb.eu  048/4710744  
 
 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 
 

LITERA 2 PREDSTAVUJE 
Výstavka venovaná tvorbe a aktivitám členov  

literárneho klubu Litera 2. 

potrvá do 18. júla 

Výstavné priestory na 2. poschodí 
 

TAJOMSTVÁ MÚZEA – MEDZI SLOVAMI A NOTAMI 
Za zvuku hudby od slovenských skladateľov sa dozviete, čo robil Pavel Hrúz 

na tenisových dvorcoch a prezriete si exotické hudobné nástroje, ktoré  

si priniesol Pavol Tonkovič. Môžete si navrhnúť vlastnú expozíciu či pridať 
recept do kuchárskej knihy Terézie Vansovej. 

1.   – 26. júl 

Expozícia Múzeum – domov múz 
 

ZA HUDBOU SLOVENSKÉHO ĽUDU 
Jedinečná expozícia predstavuje 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 

tvorcov. Príďte zistiť, čo je ninera a do akej vzdialenosti počuť zvuk trombity. 
Ak ste vždy túžili zahrať si na fujare a rozozvučať pastiersku trúbu, môžete to 

vyskúšať práve tu. 

1.   – 26. júl 

Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 
 

ČO NÁM BÁBKY „ROZPRÁVALI“ 
Ak si chcete vyskúšať vodenie marionet a javajok alebo sa zoznámiť so 
slávnym Gašparkom, vstúpte do nášho Bábkarského salóna. Inšpirovať sa pri 

hre môžete aj ukážkami z predstavení Antona Anderleho. 

1. – 26. júl 

Expozícia Bábkarský salón 
 

PROGRAM NA OBJEDNANIE: 
 

BÁBKARSKÝ SALÓN NA CESTÁCH 
Program, ktorý vieme priniesť kamkoľvek k Vám. Deti sa zoznámia 
s Gašparkom a naučia sa základy vodenia  bábok. Spolu s lektorkou si potom 

môžu zahrať Červenú čiapočku, Soľ nad zlato a ďalšie. 

1. – 26. júl 
 

kontaktujte: 0905 303 593, 048 47107 72 

lektor.lhm@svkbb.eu 
 

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 

 

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE  

V ŠVK 
 

VEDA V HRAČKÁCH 
interaktívna výstava vedeckých hračiek,  

jednoduchých experimentov a hlavolamov 
na objednanie: 048/4710779, vedavhrackach@svkbb.eu  

Tvorivé centrum 
 

ŽUPNÝ DOM A JEHO „GENIUS LOCI” 
Turistické exkurzie do priestorov bývalého  
Župného domu a expozícií múzea. 

na objednanie: 048/4710779, exkurzie@svkbb.eu 
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