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PODUJATIA 
 

NEMECKÉ JAZYKOVÉ OKIENKO 
Nepodarilo sa Ti pochopiť nemeckú gramatiku? Nevieš, odkiaľ čerpať 

tie správne slovíčka? Príď do nemeckej študovne, alebo si dohodni 

on-line konzultáciu cez Zoom a pýtaj sa. My Ti zaručene poradíme  

a odporučíme správnu knihu s cvičeniami či textami. 

kontakt: nemeckastudovna@svkbb.eu 

6. a 20. december o 15.00 h 

 

FRANZ LEHÁR PAGANINI 
beseda s režisérkou Danou Dankovou a dramaturgičkou  

Alžbetou Lukáčovou  k premiére operety Franca Lehára 

7. december o 16.00 h 

Hudobné átrium 

 

KINO V KNIŽNICI 

DER VORNAME / A CO TŘEBA ADOLF 
komédia, dráma, Nemecko 2018 

Malá sála  

7. december o 16.30 h 

 

FRANTIŠEK EUDARD BEDNÁRIK – ARCHITEKT 

(1902-1960) 
prednáška k 120. výročie narodenia 

prednáša Ing. ach. Rastislav Udžan PhD.  

13. december o 16.00 h 

Spoločenská sála 

 

KLUB (NE)ZÁBUDLIVCOV 
stretnutie členov klubu 

prihlasovanie: tel. 048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu 

vstupné: 1,- € 

15. december o 10.00 h 

Malá sála 
 

VIANOČNÉ KINO V KNIŽNICI 

KRABAT / ČARODEJNÍKOV UČEŇ 
fantasy, Nemecko 2008 

Malá sála  

21. december o 16.30 h 

 

PREDVIANOČNÝ KVÍZ V NEMECKEJ 

ŠTUDOVNI 
Čo majú spoločné adventný kalendár, vianočná štóla a Tichá noc?  

To je predsa jasné, všetky pochádzajú z Nemecka. Príďte si do 

Nemeckej študovne rozšíriť obzory a zahrajte si náš kvíz zameraný  

na vianočné zvyky a tradície, pričom zistíte, koľko z tých 

najbežnejších pochádza z nemecky hovoriacich krajín!  

Na víťaza čaká prekvapenie. Na kvíz je potrebné si rezervovať termín 

na adrese nemeckastudovna@svkbb.eu.  

určené pre:  žiakov ZŠ a SŠ/verejnosť 

15. – 22. december 

 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

GUSTÁV HEGEDUŠ, ONDREJ NAGAJ:  

V LESE 
fotografie a poézia 

potrvá do 20. januára 2023 

 

Átrium 
 

THURZOVSKO-FUGGEROVSKÁ SPOLOČNOSŤ 

BANSKOBYSTRICKÝ MEDIARSKY PODNIK 

A JÁN DERNSCHWAM 
výstava 

potrvá do 3. decembra  

 

SLOVENSKOU KRAJINOU 
výstava fotografií krajiny a zvierat Michala Boľfu  

7. december – 20. január 2023 

 

I. poschodie 
 

KAREL HEJCMAN: DIVADELNÝ PLAGÁT 
výstava plagátovej tvorby scénografa Karla Hejcmana 

potrvá do 9. decembra 
 

VESMÍR OČAMI DETÍ 
výtvarné práce z celoslovenskej súťaže , organizované v spolupráci 

s Hvezdárňou v Banskej Bystrici  

15. december – 21. január 2023 

 

HUDOBNÉ ÁTRIUM 
 

VIAC NEŽ LEN HLAS 
Pocta speváckym ikonám, ktoré ovplyvnili vývoj hudobnej scény. 

Arethe Franklin,  Elle Fitzgerald, Édith Piaf, Leonardovi Cohenovi,  

Jamesovi Brownovi,  Barbre Streisand a mnohým ďalším je venovaná 

audiovizuálna výstava s ponukou projekcií  filmových dokumentov, 

koncertných záznamov,  životopisných filmov, hudobných nahrávok 

a tematických publikácií.  

potrvá do 31. decembra 

 

HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR 
Objavujte pestrosť zvukov a harmónií, spoznajte históriu a zvuky 

tradičných etnických nástrojov rôznych kultúr a vzdialených 

hudobných svetov. Komentovaná prehliadka s interakciou účastníkov. 

Návštevníkom sú nástroje k dispozícií v rámci otváracích hodín.  

Pre rezerváciu termínu kontaktujte: hudobneatrium@svkbb.eu  

048/4710744    

potrvá do 31. decembra  
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LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM  
 

ESTETIKA – HRAVOSŤ –PÚTAVOSŤ 
príbeh divadelného plagátu Karla Hejcmana 

www.facebook.com/LHMBB 

1. – 31. december 
 

ZO ŽIVOTA PRIEKOPNÍKA SLOVENSKEJ 

FILMOVEJ HUDBY – ŠIMON JUROVSKÝ 
výstavka k 110. výročiu narodenia hudobného skladateľa, autora 

baletov, spevohier, komornej, scénickej a filmovej hudby 

komentované prehliadky každý štvrtok o 10.00 h a 15.00 h  

potrvá do 20. januára 2023 

výstavné priestory na II. poschodí 

 

„SÓLO PRE... OSVALDA ZAHRADNÍKA“ 
výstava k 90. výročiu narodenia slovenského dramatika Osvalda 

Zahradníka 

komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h a 15.00 h 

výstavné priestory LHM -  Múzeum Domov múz 

potrvá do 27. januára 2023 

 

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 SEPTEMBER – JÚN: utorok – nedeľa od 9.00 – 16.00 h 

(potrebné dohodnúť návštevu 2 dni vopred) 

JÚL – AUGUST: utorok – nedeľa od 9.00 – 12.00/13.00 – 16.00 h. 

kontakt: lhmbb@svkbb.eu, tel. 0905303593 

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – kontaktujte 

Obecný úrad Podkonice, tel. 048/4187838 

 

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 

pre individuálnych návštevníkov a skupiny na objednanie: 

exkurzie@svkbb.eu, 048/4710776 

 

VEDA V HRAČKÁCH 
Interaktívna výstava vedeckých hračiek,  

jednoduchých experimentov a hlavolamov, 

individuálni návštevníci a skupiny na objednanie: 

vedavhrackach@svkbb.eu, 048/4710733 

Librarium 
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