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PODUJATIA 
 

ČÍM BY BOLA BANSKÁ BYSTRICA  

A REGIÓN BEZ NICH 
slávnostná akadémia k 20. ročníku Cyklu Osobnosti  
so spomienkou na M. R. Štefánika  

2. december o 16.00 h 

spoločenská sála 
 

sprievodné podujatie výstava  

Vojtech Rušin – Poézia ľudskej duše 

výstava potrvá do 31. decembra 
 

NA LYŽIACH ZA CHAMONIX DO ZERMATTU  
premietanie filmu a prezentácia knihy Stanislava Meleka  

Skialpinizmus – horské lyžovanie 

3. december o 17.00h 

spoločenská sála 
 

KULTÚRA ŠPANIELSKA A KRAJÍN LATINSKEJ 

AMERIKY + ZÁKLADY ŠPANIELČINY.  
kurz 

termín: 3., 10., 17. december o 17.00 h 

Tvorivé centrum 

na kurz je potrebné vopred sa prihlásiť: katarina.filova@svkbb.eu, 

048/4710777, potrebný platný čitateľský preukaz 
 

FILMOVÉ POPOLUDNIE V CENTRE SLOVANSKÝCH 

ŠTÚDIÍ 
Ruský komediálny film JOLKY 7 Poslednije 

12. december o 16.00 h 

Tvorivé centrum 
 

KINO V KNIŽNICI / KINO IN DER BIBLIOTHEK 
Magical Mystery / Magical Mystery alebo návrat Karla Schmidta 

nemecký hraný film v pôvodnom znení s českými titulkami 

19. december o 16.00 h 

Tvorivé centrum 
 

ADVENT A VIANOCE V NEMECKU 
Spoznávajte čaro Vianoc v nemecky hovoriacich krajinách.  

Na objednanie pre organizované skupiny e: nemeckastudovna@svkbb.eu, 

048/4710714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

VLADIMÍR GAŽOVIČ: MINIART 
výstava k 80. narodeninám umelca 

vernisáž 5. december o 17.00 h 

potrvá do 24. januára 
 

Átrium 
 

VOJTEK MIROSLAV: AFRIKA  
výstava cestovateľských fotografií  

potrvá do 6. decembra  
 

ING. ARCH. ĽUDOVÍT KUPKOVIČ: ECCE HOMO 
výstava fotografií  ľudí 4 kontinentov 

vernisáž 10. december o 17.00 h 

potrvá do 24. januára 
 

I. poschodie 
 

VESMÍR OČAMI DETÍ 
detské práce z celoslovenskej výtvarnej súťaže 

potrvá od 10. decembra do 20. januára 
 

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

potrvá do 31. januára  
 

Prízemie  
ČÍNSKA AKUPUNKTÚRA 
profesor Li Chunri predstaví akupunktúrnu metódu moxa  
ako súčasť tradičnej čínskej medicíny 

vernisáž 10. december o 16.00 h 

potrvá do 31. januára 
 

RADOSTI ARCHITEKTONICKEJ TVORBY 
výstava prác Viktora Vasnecova zo zbierok Múzea Abramcevo 

v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave 

vernisáž 3. december o 16.00 h 

potrvá do 10. januára 
 

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE V ŠVK 
 

VEDA V HRAČKÁCH 
interaktívna výstava vedeckých hračiek,  

jednoduchých experimentov a hlavolamov 

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

Librarium 
 

ŽUPNÝ DOM A JEHO „GENIUS LOCI” 
turistické exkurzie do priestorov bývalého Župného domu 

a expozícií múzea 

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

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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LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 
 

VYCHOVÁVAL MA ŽIVOT A LITERATÚRA 
interaktívna hodina venovaná slovenskému nadrealistickému básnikovi 
Štefanovi Žárymu.  

na objednanie: lektor.lhm@svkbb.eu,  048/4710772 

 

JÁN EGRY 
výstavka venovaná slovenskému hudobnému skladateľovi, hudobnému 

pedagógovi a regenschorimu pri príležitosti 195. výročia jeho narodenia  

komentovaná prehliadka 6. decembra o 16.00 h 

potrvá od 3. decembra do 31. januára 

Expozícia - Múzeum domov múz 
 

MANŽELSTVO V LISTOCH 
manželstvo Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej zachytáva  

vyše 900 listov vo fonde LHM, ktoré odkrývajú zaujímavé i každodenné 
udalosti ich života 

1. - 31. december 

Expozícia - Múzeum domov múz 
 

SKLADATEĽ BONVIVÁN 
život a dielo Tibora Andrašovana sa spája so SĽUKom ako aj  

s Karlom Čapkom, program odkrýva zaujímavé stránky tejto osobnosti 

1. - 31. december 

Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 
 

ZA HUDBOU SLOVENSKÉHO ĽUDU 
prehliadka približuje druhy a využitie nielen ľudových hudobných nástrojov, 

ale aj signálnych nástrojov v ľudovej kultúre 

1. - 31. december 

Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 

 

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

o zakázaných dielach a ich zakázaných autoroch 

1. - 31. december 

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 

potrvá do 6. decembra   

výstavné priestory na I. poschodí 

 

BÁBKARSKY SALÓN NA CESTÁCH 
interaktívna prezentácia rôznych typov bábok s možnosťou zahrať si vlastné 

divadielko. Určené pre aktivity v priestoroch centier voľného času, školách, 
škôlkach a pod. 

na objednanie: lektor.lhm@svkbb.eu,  048/4710772 

 

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 
 

JÁN MÓRY: SLEČNA VDOVA 
beseda s tvorcami operety, režisérom Tomášom Pilařom (CZ) 

a dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou, pri príležitosti premiéry  
v Štátnej opere 

10. december o 16.00 h 

 

THE BEATLES – PRÍBEH ZNÁMEJ KAPELY 
Audiovizuálna prehliadka filmových dokumentov s ponukou projekcií, 

koncertných záznamov, hudobných nahrávok a tematických publikácií 
o skupine, ktorá sa stala celosvetovým fenoménom.  

2. – 31. december  
 

PROJEKCIE: 

THE BEATLES NEZNÁMY PRÍBEH ZNÁMEJ KAPELY 
2017, 147 min.  

Film vznikol v spolupráci s Paulom McCartneym, Ringo Starrom, Yoko Ono a 
Olíviou Harrisonovou, zachytáva obdobie od prvých vystúpení skupiny The 

Beatles v The Cavern Clube v Liverpoole až po ich posledný koncert. 

Tvorcovia filmu sa zamerali na skutočnosť, prečo sa skupina stala 
mimoriadnym celosvetovým fenoménom. Film prináša rozhovory s členmi 

skupiny a  doposiaľ  nezverejnené zábery. Tento jedinečný film natočil 

oscarový režisér Ron Howard. 

4. december o 16.00 h 

 

GEORGE HARRISON:  

ŽIVOT V MATERIÁLNOM SVETE, 1. časť. 
2011, 90 min. 

Filmový dokument mapuje život jedného z najslávnejších muzikantov 

všetkých čias, jeho detstvo v Liverpoole, éru Beatles, sólovú kariéru i 
súkromný život. Oscarový režisér Martin Scorsese zachytáva Georga 

Harrisona nielen ako úspešného hudobníka, ale aj ako večného hľadača 

rovnováhy medzi materiálnym a duchovným svetom. Vo filme sa objavia 
doposiaľ nepublikované nahrávky a rozhovory nielen so samotným 

Harrisonom, ale aj s jeho manželkou Olíviou, Ericom Claptonom, Georgem 

Martinom, Paulom McCartneym, Yoko Ono, Ringo Starrom, Mickom 
Jaggerom a ďalšími. Všetci otvorene rozprávajú o Harrisonovom výnimočnom 

talente, ale aj o jeho vnútorných rozporoch a prudkej povahe. 

11. december o 16.00 h 

 

GEORGE HARRISON:  

ŽIVOT V MATERIÁLNOM SVETE, 2. časť. 
2011, 110 min. 

18. december o 16.00 h 
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