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PODUJATIA 
 

MÁME TOHO DOSŤ 
prednáška Natálie Turčinovej, doktorandky Šanghajskej univerzity 

v Číne na tému environmentálneho vzdelávania – extrémny konzum 

sa stáva skutočným problémom, ktorému všetci čelíme 

12. február o 17.00 h  

Literárne a hudobné múzeum 
 

ALEXANDER MATUŠKA – K 110. VÝROČIU 

NARODENIA 
prednáška PaedDr. Janky Borguľovej 

24. február o 17.00 h 

spoločenská sála 
 

KINO V KNIŽNICI / KINO IN DER BIBLIOTHEK 
Der Junge muss an frische Luft / Chlapec musí na čerstvý vzduch. 

nemecký hraný film s českými titulkami 

27. február o 16.00 h 

Tvorivé centrum 
 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

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

potrvá do 6. marca 
 

Átrium 
 

ŠTUDENTSKÝ ATELIÉR 
prezentácia študentských prác  

Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene 

potrvá do 6. marca 
 

I. poschodie 
 

SVETIELKO NÁDEJE 
výstava venovaná aktivitám združenia 

potrvá do 29. februára 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDOBNÉ ÁTRIUM 
 

FOLKOVÉ NÁVRATY  (príbehy a koncerty) 
audiovizuálna prehliadka filmových dokumentov, záznamov 

z koncertov a hudobných nahrávok doplnená tematickými knižnými 

publikáciami  

3. – 28. február 
 

PROJEKCIE 

BOB DYLAN  NO DIRECTION HOME, 1. ČASŤ. 
2005, 113 min., titulky 

5. február o 16.00 h 
 

BOB DYLAN  NO DIRECTION HOME, 2. ČASŤ. 
2005, 95 min., titulky 

Veľkolepý dvojdielny štvorhodinový dokument No Direction Home, 

v réžií oscarového Martina Scorseseho, mapuje dráhu pesničkára 

Boba Dylana od jeho detstva v americkom štáte Minnesota až po jeho 

britského koncertného turné v roku 1966 a nehodu na motocykli, po 

ktorej sa na dlhé roky stiahol z verejného života. Film zároveň 

poodhaľuje mýty, ktoré sám o sebe Dylan vytvoril, napr.  prečo si 

zmenil meno, ako je to s jeho indiánskou krvou a ďalšie súvislosti.  

12. február o 16.00 h 

 

LEONARD COHEN  Live in London 
2009, 159 min. 

Leonard Cohen zostáva jednou z najpútavejších a najtajomnejších 

hudobných postáv svojej éry. Záznam z koncertu Leonarda Cohena 

zachytáva hudobníka vo skvelej muzikantskej forme počas svetového 

turné v roku 2008.  

19. február o 16.00 h 

 

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 
 

ČO NÁM BÁBKY ROZPRÁVALI 
edukačno-zábavná hodinka v spoločnosti bábok a bábkarov 

minulosti i súčasnosti 

5. a 12. február 

vstupné podľa platného cenníka 

expozícia Bábkarský salón 

 

ZA HUDBOU SLOVENSKÉHO ĽUDU 

prehliadka expozície, v ktorej pre návštevníkov  

vystavujeme 250 ľudových hudobných nástrojov 

od 60 tvorcov 

10. a 17. február 

vstupné podľa platného cenníka 

expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 

 

MANŽELSTVO V LISTOCH 
manželstvo J. G. Tajovského a Hany Gregorovej 

zachytáva viac než 900 listov vo fonde  múzea,  

prednášky zamerané predovšetkým na obdobie prvej  

svetovej vojny, obdobie plánovania svadby, či na každodenné starosti 

14. a 18. február 

vstupné podľa platného cenníka 

expozícia Múzeum domov múz 

 

HANA GREGOROVÁ 
diskusia o diele Hany Gregorovej a zobrazení ženy  

v jej textoch spojená s čítaním ukážok  

25. február o 16.00 h 

Pamätný dom J. G. Tajovského, Tajov 86 

 

HANA GREGOROVÁ 
výstavka venovaná slovenskej spisovateľke,  

osvetovej pracovníčke a feministke, manželke  

Jozefa Gregora Tajovského pri príležitosti  

135. výročia narodenia 

6. – 29. februára 

výstavné priestory na 2. 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 29. februrára 

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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