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VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

VESMÍR OČAMI DETÍ 
výtvarné práce z celoslovenskej výtvarnej súťaže 

15. december – 10. január 
 

Chodba pred galériou 
 

BANSKOBYSTRICKÝ MEDIARSKY  

PODNIK A HANS DERNSCHWAM 
výstava pri príležitosti 525. výročia vzniku  

významnej stredovekej podnikateľskej spoločnosti 

potrvá do 31. decembra 
 

Átrium 
 

VÝSTAVA NOVOROČENIEK  
výstava zo zbierok Milana Sokola 

2. december - 22. január 
 

I. poschodie 
 

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – ASTRONÓM, 

VOJAK, POLITIK 
výstava v spolupráci s Vojenským historickým ústavom 

potrvá do 31. januára 
 

Hudobné átrium 
 

Z KONCERTNÝCH PÓDIÍ 
Audiovizuálna výstava s ponukou voľného výberu filmových 

projekcií koncertných záznamov je oslavou tvorby kľúčových 

osobností hudobnej scény. Súčasťou výstavy sú zaujímavé 

tematické publikácie a  zvukové nahrávky.  

Výstava je prístupná pre individuálnych návštevníkov v čase 

otváracích hodín Hudobného átria. 

1. december – 29. január 
 

 

ĎAKUJEME, ŽE POČAS PANDÉMIE COVID 19 

DODRŽIAVATE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 
 

KONTEXTY 
Výstava venovaná Petrovi Karvašovi  

pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.  

potrvá 22. januára 

výstavné priestory na I. poschodí 
 

POHĽAD DO DIVADELNEJ KUCHYNE 
Ako sa „varí“ divadelná hra? Prejdeme výberom režisérov 

a hercov, nasleduje čítačka scenára a samotné hranie divadla. 

2. december o 10.00 h 

9. december o 10.00 h 

expozícia Múzeum – domov múz, Divadelný salón 

na objednanie: lektor.lhm@svkbb.eu,  0905 303 593 
 

VOJTECH TÁTOŠ 
výstavka venovaná hudobnému skladateľovi, dramaturgovi 

a jednému zo zakladateľov hudobnej redakcie 

banskobystrického štúdia RTVS 

1. december – 1. február 

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 
 

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, 048/4710730 
 

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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