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PODUJATIA 
 

AUTORSKÉ ČÍTANIE A BESEDA SO 

SPISOVATEĽKOU JUDITH HERMANN 
moderované podujatie v nemeckom jazyku 

12. november o 14.00 h 

Literárne a hudobné múzeum 
 

VEDECKÁ HRAČKA V EDUKÁCII 
odborná konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná  

v spolupráci s Vedecká hračka, o. z. 

18. – 19. november 

spoločenská sála 
 

LITERARISCHE TERZETT 
Timo Brandt (Lyrik, Wien/Düsseldorf)  

Maria Milisavljevic (Drama, Berlin) 
Kaśka Bryla (Prosa, Leipzig/Wien)  

Moderation: Carola Heinrich  

Literárne čítanie troch nemecky píšucich autorov 

21. november o 10.00 h 

Literárne a hudobné múzeum 
 

KINO V KNIŽNICI / KINO IN DER BIBLIOTHEK 
Film: Timm Thaler oder das verkaufte Lachen 

Réžia: Andreas Dresen 

V nemeckom jazyku s českými titulkami. Vstup na platný čitateľský preukaz. 

28. november o 16.00 h 

Tvorivé centrum 
 

DEŇ NENAKUPOVANIA - KNIŽNICA OBLEČENIA 

Máte zabudnuté oblečenie v skrini? Aby mohlo zažiť tisíc ďalších príbehov, 

môžete ho darovať do prvej Knižnice oblečenia na Slovensku. 

zber oblečenia 12. – 15. november počas otváracích hodín knižnice 

viac informácií nájdete na www.svkbb.eu 

alebo na facebooku Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

beseda 

29. november o 15.00 h  

malá sála 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

DRAHOŠ ALOJZ: SOCHÁRSKE INVENCIE  

SOCHY, KRESBY, MAĽBY 
výstava potrvá do 29. novembra 
 

Átrium 
 

VOJTEK MIROSLAV: AFRIKA  
výstava cestovateľských fotografií  

vernisáž 13. novembra o 17.00 h 

potrvá do 6. decembra  

 

Librarium 
 

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 

KYVADLO – VEDECKÁ HRAČKA 
interaktívna výstava vedeckých hračiek 

vernisáž 4. novembra o 16.00 h 

potrvá do 29. novembra 
 

I. poschodie 
 

ARCHITEKTÚRA NA MALEJ PLOCHE 
výstava poštových známok s tematikou architektúry pri príležitosti  
inaugurácie poštovej známky architekta L. E. Hudeca 

vernisáž výstavy 26. november o 16.00 

potrvá do 31. januára  

 

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE  

V ŠVK 
 

VEDA V HRAČKÁCH 
interaktívna výstava vedeckých hračiek,  
jednoduchých experimentov a hlavolamov 

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

Librarium 
 

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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LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 
 

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA PRI PRÍLEŽITOSTI  

50. VÝROČIA OTVORENIA LHM 
slávnostná akadémia pripomenie históriu Literárneho a hudobného múzea 
i osobnosti spojené s jeho vznikom a aktivitami od roku 1969 do súčasnosti 

11. november o 16.00 h 

Cikkerova sieň 
vstup na pozvánky 

 

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK V DRAMATICKEJ 

TVORBE NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH 
prednáška spojená s prezentáciou monografie prof. Dagmar Inštitorisovej 

pri príležitosti Roku M. R. Štefánika 

19. november o 11.00 h 

Expozícia - Múzeum domov múz 

 

TIBOR ANDRAŠOVAN: DIALÓGY 
výstava venovaná hudobnému skladateľovi a dirigentovi, autorovi opier, 

filmovej a scénickej hudby, zborovej a symfonickej hudby či skladieb  

pre slovenské súbory 

6. november – 6. december  

 

ČIERNA KNIHÁM NESVEDČÍ 
program o cenzúre v literatúre za čias komunizmu,  

o zakázaných dielach a ich zakázaných autoroch 

1. – 30. november 

Expozícia - Múzeum domov múz 

 

MATEJ BEL Z OČOVEJ 
program venovaný Magnum decus Hungariae – Veľkej ozdobe Uhorska 
a vzácnemu dielu v zbierkach múzea: druhej časti Belových Notícií 

1. – 30. november 

Expozícia - Múzeum domov múz 
 

ČO NÁM BÁBKY „ROZPRÁVALI“ 
edukačno-zábavný program pri príležitosti 75. výročia narodenia  
Antona Anderleho, ktorý predstavuje slovenských bábkarov  

aj ich najznámejšie diela 

1. – 30. november 

Expozícia Bábkarský salón 

 

TVÁR FUJARY 
prehliadka venovaná skvostu slovenského ľudového inštrumentára 

s možnosťou vyskúšať si hru na fujare 

1. – 30. november 

Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 

 

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ 
výstavka venovaná slovenskému prozaikovi, dramatikovi a publicistovi 

potrvá do 28. novembra 

 
 

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 

 

 

HUDOBNÉ ÁTRIUM 
 

KINOMUSIC 
Audiovizuálna prehliadka hudobných filmov a koncertov s ponukou projekcií, 
doplnená  tematickými publikáciami. Pre organizované skupiny ponúkame 

výber projekcií v dohodnutých termínoch. 

4. – 30. november  
 

PROJEKCIE - VSTUP VOĽNÝ! 
 

ZÁBLESK SLÁVY • SPARKLE 
2012, 112 min., titulky 
Posledný film Whitney Houston prináša príbeh o rodinných 

 putách, úskaliach úspechu a o sile hudby. Film je vsadený  

do konca 60. rokov minulého storočia a vykresľuje príbeh 
starostlivej matky troch dcér, ktoré si založia spevácke trio 

a snažia sa presadiť v hudobnom priemysle.    

6. november o 16.00 h 
 

ZRODILA SA HVIEZDA • A STAR IS BORN 
2018, 136 min., titulky 

Romantická hudobná dráma v hlavnej úlohe s Lady GAGA a Bradley 

Cooperom, pre ktorého je tento film zároveň aj jeho režisérskym debutom.  
Príbeh úspešného rockového hudobníka Jacksona Mainea, ktorý sa zamiluje  

do neznámej speváčky Ally a rozbehne jej hviezdu umeleckú kariéru, kým 
jeho vlastná postupne zapadá. Film zároveň vypovedá o tvrdosti showbiznisu.   

13. november o 16.00 h 
 

BOHEMIAN RHAPSODY 
2018, 134 min., titulky 
Film  je oslavou rockovej skupiny Queen, ich hudby a Freddieho Mercury, 

jedného z najvýraznejších umelcov na svete. Príbeh mapuje raketový vzostup 

skupiny, jej revolučného zvuku a ikonických piesní „We Will Rock You“, „We 
Are the Champions“ alebo „Bohemian Rhapsody“. Film vrcholí 

nezabudnuteľnou koncertnou show v histórií rockovej hudby Live Aid v roku 

1985. V hlavnej úlohe Rami Malek. 

20. november o 16.00 h 
 

QUEEN LIVE AT WEMBLEY´86 
2011, 150 min. 
Legendárny koncert skupiny Queen z londýnskeho štadiónu vo Wembley 

z roku 1986 zachytáva kapelu vo vynikajúcej forme. Ide o posledné koncertné 

turné  s Freddie Mercurym, ktoré nasledovalo po vydaní albumu  
“A Kind Of Magic“ a zároveň o najlepší rockový koncert všetkých čias.  

27. november o 16.00 h 

 

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 
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