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PODUJATIA 
 

HUDOBNO-LITERÁRNY VEČER  

NA POČESŤ VLADIMÍRA VYSOCKÉHO 
prezentácia jeho básní a piesní formou recitácie a hudobnej 

interpretácie 

21. január o 16.00 h  

Malá sála 

Vstup voľný s platným preukazom ŠVK 
 

BUENOS DIAZ MEXICO 
prezentácia fotografií a cestovateľských zážitkov architektov  

Dušana Čupku a Jozefa Frtúsa z ich cesty v roku 2019 

cestovateľský klub 

27. január o 17.00 h 

spoločenská sála 
 

KINO V KNIŽNICI / KINO IN DER BIBLIOTHEK 
Grüsse aus Fukushima / Pozdravy z Fukušshimi  

Nemecký hraný film s českými titulkami 

30. január  o 16.00 h 

Tvorivé centrum  

vstup voľný s platným preukazom ŠVK 
 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

VLADIMÍR GAŽOVIČ: MINIART 
výstava k 80. narodeninám umelca 

potrvá do 24. januára 
 

PAVOL KÁROLY, ONDREJ ĎURIAN: 2JA 
výstava šperkov a medailí 

vernisáž 30. január o 17.00 h 

potrvá do 8. marca 
 

Átrium 
 

ING. ARCH. ĽUDOVÍT KUPKOVIČ:  

ECCE HOMO 
výstava fotografií  ľudí 4 kontinentov 

potrvá do 24. januára 
 

ŠTUDENTSKÝ ATELIÉR 
prezentácia študentských prác  

Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene 

potrvá od 28. januára do 6. marca 
 

I. poschodie 
 

VESMÍR OČAMI DETÍ 
detské práce z celoslovenskej výtvarnej súťaže 

potrvá do 17. januára 
 

Prízemie  
 

ČÍNSKA AKUPUNKTÚRA 
profesor Li Chunri predstaví akupunktúrnu metódu moxa  

ako súčasť tradičnej čínskej medicíny 

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 

potrvá do 10. januára 
 

ARCHITEKTÚRA NA MALEJ PLOCHE 
výstava poštových známok s tematikou architektúry pri príležitosti  

inaugurácie poštovej známky architekta L. E. Hudeca 

potrvá do 31. januára  
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HUDOBNÉ ÁTRIUM 
 

ELVIS PRESLEY - 85. výročie narodenia 
audiovizuálna výstava s ponukou projekcií hudobných filmov, 

v hlavnej úlohe s Elvisom Presleym. Kráľ rock & rollu sa v nich 

predstaví nielen ako vynikajúci hudobník, ale aj ako herec 

potrvá do 31. januára  

 

Projekcie: 
ELVIS PRESLEY: ROUSTABOUT 
1964, 100 min., titulky 

Americký hudobný film s Elvisom Presleym v úlohe  

motorkára, ktorého dámy spočiatku obdivujú pre jeho mužnosť,  

avšak keď vezme do rúk gitaru, svojim speváckym  talentom si nielen 

získa ženské  srdcia, ale aj zachráni podnik láskavej majiteľky od 

bankrotu. Scenár filmu bol nominovaný na Cenu spisovateľov Guild 

of America za najlepšie napísaný  

americký muzikál. Soundtrackový album bol jedným 

 z najúspešnejších Elvisa Presleyho a dosiahol 1. miesto  

v Billboard Album Char. 

15. január o 16.00 h 
 

Easy Come, Easy Go 
1967, 95 min., titulky 

Elvis Presley sa predstaví v úlohe potápača, ktorý počas posledného 

dňa u námorníctva objaví potopenú loď s pokladom. Svojim prvým 

dňom v civile tak rozbieha kariéru lovca pokladov. Film sprevádzajú 

príjemné melódie v podaní Elvisa Presleyho, romantická atmosféra, 

ale aj dobrodružstvo pod hladinou mora. 

22. január o 16.00 h  
 

Elvis Presley: Girls! Girls! Girls!  
1962, 106 min., titulky 

Píše sa rok 1962. Mládež twistuje a Elvis skúma svoje možnosti 

lámača dievčenských sŕdc. Tentoraz v úlohe kapitána nájomného člnu, 

ktorý pomáha dostať veľké výletné lode do prístavu. Elvisa by rady 

dostali zástupy krások. On má ale popri záľube v milostných 

dobrodružstvách ešte jednu porovnateľnú vášeň – loď. Túži po 

vlastnej, elegantnej plachetnici, ktorá je k dispozícii za 10.000 

dolárov. K splneniu sna mu však chýba 9.999. 

29. január o 16.00 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 
 

REGIONÁLNE ROZPRÁVKARKY 
program venovaný piatim autorkám detskej literatúry,  

ich životným osudom a dielu 

14. a 23. január od 9.00 do 16.00 h 

Expozícia - Múzeum domov múz 
 

OD ROZPRÁVKY K DIVADLU 
interaktívna hodina určená pre žiakov a žiačky prvého stupňa ZŠ,  

počas ktorej postupne prejdú od čítania scenára bábkovej hry 

 cez výber rekvizít a bábok 

15. a 19. január od 9.00 do 16.00 h 

Expozícia Bábkarsky salón 
 

TVÁR FUJARY 
program venovaný jednému z kultúrnych symbolov Slovenska 

návštevníci majú možnosť zistiť informácie o spôsobe výroby  

a zdobenia fujary, prezrieť si rôzne druhy a vyskúšať hru  

na hudobnom nástroji 

17. a 24 . január od 9.00 do 16.00 h 

Expozícia ľudové hudobné nástroje 
 

SLOVO, ČO UM I SRDCE TVOJE POSILNÍ 
súťaž študentov a študentiek gymnázií v rétorike 

27. január od 8.00 do 12.00 h 

Expozícia - Múzeum domov múz 
 

VYCHOVÁVAL MA ŽIVOT A LITERATÚRA 
program pripomínajúci slovenského nadrealistického 

básnika Štefana Žáryho a hravé aktivity približujúce 

jeho tvorbu (interaktívna hodina)  

28. január od 9.00 do 16.00 h 

Expozícia - Múzeum domov múz 
 

JÁN EGRY 
výstavka venovaná slovenskému hudobnému skladateľovi,  

hudobnému pedagógovi a regenschorimu pri príležitosti  

195. výročia jeho narodenia  

potrvá do 31. januára 

výstavné priestory na II. poschodí 
 

BÁBKARSKÝ 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. 

potrvá do 30. januára 

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 
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