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PODUJATIA 
 

GRANADA (ŠPANIELSKO) 
podujatie v rámci Cestovateľského klubu 

6. apríl o 17.00 h 
malá sála 

 

DEŽO HOFFMAN - DVORNÝ FOTOGRAF SKUPINY 

THE BEATLES 
prednáška s diskusiou 

7. apríl o 16.30 h 
Literárne a hudobné múzeum 

 

PUŠKINOV PAMÄTNÍK 
recitačná súťaž 

16. apríl o 13.00 h 
spoločenská sála 

 

BOĽŠOJ  
Boľšoj teatr – Veľké divadlo Valerija Todorovského 
filmový večer, vhodné od 12 rokov 

22. apríl o 16.30 h 
Tvorivé centrum  

vstup na platný čitateľský preukaz 

 

FREMMDE IM HERZER EUROPAS 
réžia Jan Paschen, 2018, filmová produkcia s besedou v nemeckom jazyku 

portréty Karpatských Nemcov na Slovensku, distkutované budú témy vlasť 
a identita 

23. apríl o 14.00 h 
malá sála 

 

PETER KARVAŠ – K 100. VÝROČIU NARODENIA 
prednáška Petra Cabadaja 

v spolupráci s Kuzmányho kruhom 

27. apríl o 17.00 h 
spoločenská sála 

 

KINO V KNIŽNICI / KINO IN DER BIBLIOTHEK 

SOMMERHÄUSER / ZÁHRADA 
Nemecko 2017, v nemeckom jazyku s českými titulkami 

30. apríl o 16.00 h 
Tvorivé centrum 
vstup na platný čitateľský preukaz 

 

KULTÚRA ŠPANIELSKA A KRAJÍN LATINSKEJ 

AMERIKY + ZÁKLADY ŠPANIELČINY 
kurz 

od 7. apríla o 17.00 h (6 utorkov) 

nutná registrácia: hispanskecentrum@svkbb.eu 
vstup na platný čitateľský preukaz 
 

 

 

 

 

 
 

 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

IGOR FAŠKO: LABYRINTY 
maľba a plastika 

potrvá do 24. apríla 
 

KAROL ONDREJIČKA (1944 – 2004) 

POCTA MAJSTROVI GRAFIKY A ILUSTRÁCIE 
výstava grafických diel 

vernisáž 30. apríl o 17.00 h 
potrvá do 5. júna 
 

Átrium 
 

IGOR DUDA: APOKRYFY 
výstava grafických listov 

potrvá do 16. apríla 
 

NAJKRAJŠÍ KALENDÁR  

A NAJKRAJŠIA KNIHA O SLOVENSKU 
výstava ocenených kalendárov a kníh 

vernisáž 21. apríl o 15.00 h 
potrvá do 22. mája 
 

I. poschodie 
 

ALLIANCE FRANÇAISE: PARADIS 
výstava kresieb k týždňu frankofónie 

potrvá do 3. apríla 
 

MIROSLAV BARTOŠ: METAMORFÓZY 
výstava kresieb a akvarelov 

7. apríl – 8. máj 

 

Prízemie 
 

30 ROKOV EXISTENCIE  

ALLIANCE FRANÇAISE V BANSKEJ BYSTRICI 
výstava fotografií 

potrvá do 8. mája 
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
výstava dokumentov k 250. výročiu narodenia hudobného velikána 

nemeckastudovna@svkbb.eu, hudobneatrium@svkbb.eu  

potrvá do 29. mája 

 

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 
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HUDOBNÉ ÁTRIUM 
 

APRÍL, MESIAC JAZZU – JAZZ APPRECIATION 

MONTH  
Audiovizuálna výstava s ponukou filmových dokumentov o histórii  
jazzu a záznamov koncertov pri príležitosti medzinárodného sviatku  

Jazz Appreciation Month  (JAM). 

1. - 30. apríl 
Pre organizované skupiny ponúkame projekcie v dohodnutých termínoch. 

 

PROJEKCIE 

MARILYN MONROE vo filmoch 
Návrat do zlatej éry filmov v hlavnej úlohe s herečkou a speváčkou Marilyn 

Monroe, ktorá  je dodnes považovaná za jednu z najdôležitejších ikon 
populárnej kultúry.  

 

SLAMENÝ VDOVEC, 1955, 105 minút 

Klasická komédia, ktorá obsahuje jeden z najpreslávenejších záberov vo 
filmových dejinách.  Vlajúca sukňa Marilyn Monroe nad pouličným 

ventilátorom, v jednej zo slávnych scén tohto filmu, prebúdzala fantáziu 

mužského publika mnohých generácií. Marilyn Monroe zažiari v úlohe 
herečky, ktorá sa nasťahuje do susedstva ženatého Richarda a svojim  

flirtovaním podrobí Richardove manželstvo zaťažkávacou skúškou. 

1. apríl o 16.00 h 

 

PÁNI MAJÚ RADŠEJ BLONDÍNKY, 1953, 91 minút 
Slávna a nestarnúca romantická muzikálová komédia v hlavnej úlohe 
s Marilyn Monroe. Rola okúzľujúcej, rozkošnej a naivnej blondínky, 

 ktorá si získava srdcia okolitých mužov. Z filmu pochádzajú slávne piesne 

Diamonds are girl’s best friend či Bye bye baby. 
.  

8. apríl o 16.00 h 

 

AKO SI VZIAŤ MILIONÁRA, 1953, 95 minút, blu-ray 
Jeden z prvých filmov natočených vo veľkolepom širokouhlom formáte 
Cinemascope™. Vtipná a zmyselná romantická komédia s Marilyn Monroe, 

Lauren Bacall a Betty Grable, ktoré zažiaria v rolách troch nádherných 

modeliek a zosnujú bláznivý plán, ako sa vydať za milionárov.  
15. apríl o 16.00 h 

 

NIEKTO TO RÁD HORÚCE, 1959, 120 minút 

Slávna hudobná komédia je kombináciou paródie na gangsterské filmy.  
Odohráva sa v roku 1929 a jej hrdinovia sú dvaja muzikanti, ktorí sa na úteku 

pred bandou gangsterov prezlečú za ženy a "ukryjú" sa v dievčenskom 

orchestri. Tu sa zoznámia so speváčkou, do ktorej sa Joe zamiluje  
a začína rad neuveriteľných zápletiek, zámen, omylov a vtipných dialógov.   

22. apríl 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 

 

 

 

 

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 
 

POHĽAD DO DIVADELNEJ KUCHYNE 
Ako sa „varí“ divadelná hra? Ako sa robí výber režisérov a hercov,  

čítačka scenára a skúša samotné hranie divadla. 

1. apríl o 10.00 h 
Expozícia Múzeum - domov múz, Divadelný salón 
 

ILUSTROVANÝ ZÁPISNÍK 
Ako vzniká a na čo slúži ilustrácia? Na našom workshope si ilustrovanie 
môžete vyskúšať – teší sa na vás Klára Jarunková a jej Hrdinský zápisník. 

2. apríl o 10.00 h 
Expozícia Múzeum - domov múz 

 

KTO ZABIL ĎURKA? 
Detektívna prehliadka diela Petra Karvaš Polnočná omša, v ktorej sa odhalí 

nielen osud autora i spoločenské pomery počas 2. svetovej vojny 

6. apríl o 10.00 h 
Expozícia Múzeum - domov múz 

 

60 ROKOV STREDOSLOVENSKÉHO 

VYDAVATEĽSTVA 
výstavka pripomína 60. výročie vzniku vydavateľstva, ktoré výrazne prispelo 

k rozvoju literatúry a podpore začínajúcich autorov na strednom Slovensku 

komentovaná prehliadka: 22. apríl o 15.30 h 
potrvá od 20. apríla do 29. mája 

výstavné priestory na II. poschodí 

 

GALÉRIA TALENTOV 2020 
súťaž žiakov základných škôl a osemročných gymnázií vo vlastnej výtvarnej 

a literárnej tvorbe, hre na hudobnom nástroji a fotografii 

23. apríl od 10.00 do 14.00 h 
spoločenská sála 

 

VANSOVEJ LOMNIČKA 
53. ročník súťaže žien v prednes poézie a prózy 

24. – 25. apríl  
spoločenská sála 

 

ALEXANDER MATUŠKA 
výstavka venovaná slovenskému literárnemu vedcovi a kritikovi pri príležitosti 

110. výročia narodenia 

výstavka potrvá do 17.apríla 
výstavné priestory na II. poschodí 

 

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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