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VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

IKONY SLOVENSKEJ ILUSTRÁCIE 
výstava ilustrácií Jany Kiselovej – Sitekovej 

potrvá do 4. marca  

 

MARTIN VAIS: NÁBOŽNO 
výstava obrazov, asambláží a malieb na fragmentoch 

historických kostolných lavíc s tematikou mytológia 

a kresťanstvo 

vernisáž 10. marec o 17.00 h 

potrvá do 29. apríla 

 

Átrium 
 

ŠTUDENTSKÝ ATELIÉR 
prezentácia študentských prác Súkromnej školy umeleckého 

priemyslu vo Zvolene 

potrvá do 11. marca  

 

JAROSLAV VENCALEK: LITERÁRNO – 

VEDNÉ INTERPRETÁCIE UMELECKEJ 

TVORBY FRANTIŠKA VESELÉHO 

(1938 – 2001) 
výstava 

15. marec – 22. apríl 

 

Prízemie  
 

KRÁSY SLOVENSKA  
panelová výstava k 100-ročnici časopisu Krásy Slovenska 

potrvá do 1. apríla  

 

TÝŽDEŇ FRANKOFÓNIE ALLIANCE 

FRANÇAISE 
výstava fotografií Tomáša Školníka 

1. marec – 15. apríl  

 

I. poschodie 
 

SVETIELKO NÁDEJE 
výstava venovaná aktivitám združenia 

potrvá do 8. marca 

 

NAJKRAJŠIA DEDINA NA SLOVENSKU 
výstava ocenených obcí 

15. marec – 22. apríl  

 

PODUJATIA 
 

KINO V KNIŽNICI 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ / RODINNÝ 

ROZPOČET 
Priateľská rodinka z Krasnodaru – učiteľka klavíra, otec zo 

zábavného parku, dcéra bloggerka a syn romantik – si ako 

mnohí kúpia byt na hypotéku. Čoskoro sa však ukáže, že nie je 

z čoho platiť. Ako to dopadne? 

2. marec o 16.30 h 

malá sála 

 

ON-LINE KONZULTÁCIE Z NEMECKÉHO 

JAZYKA 
Jazykové okienko pre stratených. 

Nevieš si rady s cvičením, ktoré treba vypracovať na ďalšiu 

hodinu? Nepodarilo sa ti pochopiť, ako sa správne tvorí 

zložený minulý čas či skloňujú silné podstatné mená?  

Nezúfaj, v našom on-line okienku ti isto pomôžeme.  

Pýtaj sa, my ti zaručene poradíme a odporučíme správnu knihu 

s cvičeniami či textami. 

8. a 22. marec o 15.00 h 

ONLINE prostredníctvo platformy Zoom 

 

TÝŽDEŇ MOZGU 
Ukážkové tréningy pamäti pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 

kontakt: ivana.bicanovska@svkbb.eu 

14. – 19. marec  

 

PETER STAMM V BANSKEJ BYSTRICI  
Beseda so svetoznámym švajčiarskym  autorom, podujatie si 

pre Vás pripravil Goetheho inštitút v spolupráci s nadáciou  

Pro Helvetia, vydavateľstvom Artforum a Nemeckou 

študovňou Štátnej vedeckej knižnice. 

14. marec o 17.00 h 

Záhrada CNK 

 

UMENIE ČÍNSKEHO ZÁHRADNÍCTVA 
prednáška Jianwei Wanga, riaditeľa  Konfuciovho inštitútu 

 pri Univerzite Mateja Bela  

17. marec o 17.30 h 

ONLINE prostredníctvo platformy Zoom 
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DAS LITERARISCHE TERZETT 
Literárne terceo, alebo tri dni, tri slovenské mestá 

 a traja autori. Nenechajte si ujsť autorské čítanie súčasných 

rakúskych autorov. Podujatie organizuje Rakúske kultúrne 

fórum v spolupráci s Katedrou germanistiky FF UMB, 

Goetheho inštitútom a Štátnou vedeckou knižnicou  

v Banskej Bystrici. 

21. marec o 10.0 h 

spoločenská sála 

 

KINO V KNIŽNICI 

MEIN BRUDER SIMPEL /MÔJ BRAT 

STIMPEL 
Skvelé duo v podaní Fredericka Lau a Davida Crossa v 

komediálnej dráme o nerozlučnom pute dvoch bratov a ich 

nezabudnuteľnej výprave. 

24. marec o 17.00 h 

 

HUDOBNÉ ÁTRIUM 
 

Z KONCERTNÝCH PÓDIÍ 
Audiovizuálna výstava s voľnou ponukou projekcií záznamov 

koncertných vystúpení hudobných legiend, akými sú Eric 

Clapton, Ray Charles, Tony Bennett, Sting, Bruce Springsteen, 

Roger Waters, Norah Jones, Sade, Anny Lennox a ďalší. 

Výstavu vhodne dopĺňa tematická literatúra.  

1. – 31. marec 

 

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE V ŠVK 
 

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

expozícií Literárneho a hudobného múzea 

len individuálni návštevníci na objednanie: 

exkurzie@svkbb.eu, 048/4710776 
 

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.  

Kontaktujte: hudobneatrium@svkbb.eu  048/4710744  
 

VEDA V HRAČKÁCH 
Interaktívna výstava vedeckých hračiek,  

jednoduchých experimentov a hlavolamov 

len individuálni návštevníci na objednanie: 

vedavhrackach@svkbb.eu, 048/4710733 

Librarium 
 

 

 

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM  
 

PAVOL TONKOVIČ 
výstavka pri príležitosti 115.výročia hudobného skladateľa, 

dirigenta, folkloristu, etnomuzikológa, hudobného pedagóga, 

rozhlasového pracovníka, spoluzakladateľa a prvého 

umeleckého vedúceho SĽUKu 

každý utorok o 10.00 h a 15.00 h 

potrvá do 1. apríla 

výstavné priestory na 2. poschodí 

 

PREDMET MESIACA - Drevená vychádzková 

palica Františka Švantnera 
príbeh zbierkového predmetu spisovateľa 

www.facebook.com/LHMBB 

potrvá do 31. marca  

 

VO SVETE SNOV NEVESTA HÔĽ –

FRANTIŠEK ŠVANTNER 
výstava pri príležitosti 110. výročia narodenia slovenského 

prozaika 

potrvá do 25. marca  

výstavné priestory Múzeum – domov múz 

 

OSOBNOSTI V TAJNIČKÁCH 
Online súťaž interaktívnou formou prostredníctvom tajničiek 

www.facebook.com/LHMBB 

potrvá do 22. apríla 

 

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE  LHM 
Múzeum – domov múz 

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 

Bábkarský salón 

otvorené denne od 10.00 do 17.00 h, posledný vstup 

o 16.00 h. 

 

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove  

Otvorené utorok – nedeľa od  9.00 – 16.00 h 

kontakt: lhmbb@svkbb.eu, tel. 0905303593 

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – 

kontaktujte Obecný úrad Podkonice, tel. 048/4187838 

 
ĎAKUJEME, ŽE POČAS PANDÉMIE COVID 19 

DODRŽIAVATE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
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