
DOM KULTÚRY 
ZRKADLOVÝ HÁJ
03.11. | 19:00                 
GYMNIK 
Jeden z najstarších a najtradičnej-
ších vysokoškolských folklórnych 
súborov predstaví svoj repertoár.  
FS GYMNIK je pravidelným účastníkom 
slovenských a zahraničných festivalov.

06.11. | 19:00                   
14TH KLEZMORE FESTIVAL 
VIENNA & BRATISLAVA 
Preßburger Klezmer Band  (SK, SRB) 
“The Wladigero-Brothers  KlezMORE” 
Connect Ensemble” (BG, USA) 
Klezmer je hudobný žáner, ktorý 
v sebe spája energiu, tradíciu, 
tanečnosť aj melanchóliu. Čo je ešte 
dôležitejšie, spája národy a etniká. 
Už po štrnástykrát sa uskutoční 
festival KLEZMORE, spájajúci 
Viedeň a Bratislavu. Predstaví sa na 
ňom náš najznámejší reprezentant 
tohto štýlu - Preßburger Klezmer 
Band so svojimi piesňami                               
v jidiš, slovenčine, maďarčine                 
a v rôznych balkánskych jazykoch 
v moderných aranžmánoch. Na ich 
vystúpenie nadviaže multikultúrne 
zoskupenie The Wladigeroff 
Brothers „KlezMORE“ Connect 
Ensemble, kde základnú os tvoria 
bratia Konstantin a Alexander 
Wladigeroffci so svojím pohľadom 
na klezmer v jazzovom nádychu a 
latinskoamerických rytmoch.

09.11. | 19:00  
TECHNIK#25# 
Z Mexika do Petržalky. 
Prednedávnom oslávili úspech 
na Medzinárodnom folklórnom 
festivale Santa Lucia a už onedlho 
sa obľúbený súbor TECHNIK 
predstaví na tradičnej folklórnej 
scéne   v Dome kultúry Zrkadlový 
háj s najúspešnejšími hudobno-
tanečnými čislami tohtoročnej sezóny.

21.11. | 19:00 
KATKA KOŠČOVÁ + GEIŠBERGOVCI

Po minuloročnom úspechu 
a vypredaných sálach po 
celom Slovensku pokračuje 
spolupráca speváčky KATKY 
KOŠČOVEJ s hudobným klanom 
GEIŠBERGOVCOV. Koncert je 
stretom dvoch generácií, na ktorom 
sa predstaví Marián Geišberg so synmi 
Martinom a Marekom so speváčkou 
Katkou Koščovou sprevádzanou 
klaviristom Danielom Špinerom. 
Toto mnohožánrové pesničkárstvo 

povzbudzuje na rôzne kombinácie 
a duetá na koncerte s odkazmi na 
minulosť v prepojení na súčasné 
trendy. Vážne chvíle aj humorné 
prvky na priateľskom stretnutí 
Katka Koščová + Geišbergovci.

24.11. | 19:00
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKÓRU 
Predstavujeme vám obec KAMIENKA
Obľúbený folklórny cyklus uvádza 
obec KAMIENKA patriacu k 
najstarším osadám na území Stará 
Ľubovňa. Folklórny súbor BARVINOK 
z Kamienky, predstavitelia pôvodnej 
rusínskej kultúry, spracováva zvyky 
a tradície z tejto obce a okolitého 
rusínskeho regiónu. Hosťami večera 
budú  spevácka skupina ZORNICA 
z Humenného a FS s ĽH RUTHENIA 
z Bratislavy. A na záver už tradičné 
posedenie pri ľudovej hudbe a 
občerstvení domácimi špecialitami. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil  
Fond na podporu umenia

25.11.  | 18:00 
DFS GERULATA  
„S nami je svet veselší“, motto 
detského folklórneho súboru 
GERULATA naozaj platí a po ich 
vtipných, nápaditých a milých 
vystúpeniach sa budete hneď cítiť o 
čosi mladšie a veselšie. DFS Gerulata 
pôsobí v Rusovciach pod odborným 
vedením bývalej sólistky SĽUK-u, 
Alžbety Uhrákovej. Dvadsaťpäť rokov 
existencie súboru si pripomenieme 
slávnostným programom. 
O hudobný sprievod sa postará hosť 
večera ĽH FERKOVCI.

28.11.  | 19:00
HUDBA-TANEC-HORČICA 

Hudobná skupina BANDA, ktorá 
vychádza zo spojenia ľudových 
zvykov a trendov world music, 
a tanečné zoskupenie PARTIA 
prichádza s novým programom 
Hudba - Tanec - Horčica. Premiéra 
tanečno-hudobného vystúpenia vás 
zaštípe a zasýti v rôznych chutiach 
ľudovej melodiky, netradičnej 
harmónie, rôznorodých rytmoch 
sveta a tvorivých choreografií 
Vladimíra MICHALKA. Hosťami tohto 
večera bude spevák Štefan ŠTEC         
a tanečný sólista Peter VAJDA.

ARTKINO
ZA ZRKADLOM
V novembrovej ponuke Artkina za 
zrkadlom nájdete nielen Kino pre deti 
(5.11. SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNA 
HARMÓNIA, 11.11. PRÍŠERÁKOVCI, 
25.11 MY LITTLE PONY), ale aj 
Klenoty žánrového filmu (2.11. 
VÍNO NÁS SPÁJA, 5.11. SNEHULIAK, 
16.11. VRAŽDA V ORIENT EXPRESE), 
Domácu úrodu (8.11.ŤAŽKÁ DUŠA, 
27.11. ZAHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK),
a  mnoho ďalších. Komplet program 
od  2.11. - 30.11. na www.kzp.sk 

DOM KULTÚRY 
LÚKY
03.11. | 19:00         music club 
HUDOBNÉ KINO 
-  BRATISLAVSKÁ LÝRA III 
Bratislavská lýra bola najdôležitejšou 
platformou československej 
populárnej hudby. Vznikali tam hity, 
rodili sa nové talenty, prichádzali 
hviezdy zo zahraničia. Počas 
dvadsiatich dvoch rokoch existencie 
sa tam udialo veľmi veľa zásadných 
udalostí. Na Lýru sa nezabudlo a v 
koprodukcii RTVS, Českej televízie 
a Slovenského filmového ústavu 
vznikol cenný desaťdielny dokument, 
ktorý je nielen výpoveďou o 
populárnej hudbe v Československu, 
ale hovorí aj o dobe, v ktorej sme 
žili. Hudobné kino prináša III. časť 
dokumentu aj s hosťom večera, 
ktorým bude skladateľ Igor BÁZLIK.
Realizované s láskavým zvolením Trigon 
production a Slovenského filmového  ústavu. 

10.11. | 19:30      music club 
LIMP BIZKIT REVIVAL + ACORNHOEK 
Tvrdý gitarový zvuk, metalové riffy 
a rockový prejav na koncerte, na 
ktorom sa stretne kapela LIMP BIZKIT 
REVIVAL, ktorá neskrývane dáva 
obdiv nu metalovej legende, s thrash-
popovou skupinou ACORNHOEK 
v ich grungovom prejave. Koncert  
tvrdej gitarovej hudby v podaní 
výrazných inštrumentalistov a vokalistov. 

22.11. | 19:00                  
CESTOVATEĽSKÝ KLUB
DARK SIDE OF SLOVAKIA 
očami Tomáša HULÍKA 
V Cestovateľských  kluboch 
cestujeme po svete a všímame 
si najrozličnejšie krásne kúty, 
ale teraz zavítame na Slovensko                                                                            
a budeme sa rozprávať o odvrátených 
zákutiach našej krajiny. Cestovateľ, 
prírodovedec, dokumentarista Tomáš 
HULÍK v prezentácií pod názvom 
Dark Side of Slovakia príde upozorniť 
na negatívne javy, ktoré sa u nás dejú.

24.11. | 19:30                  music club
RAP NA LÚKACH VOL.7 
- FREESTYLE BATTLE 
V siedmej edícii Rap na Lúkach 
sa bude bojovať! Nie rukami, 
ale slovami. Vo Freestyle battle 
sa oproti sebe postavia dvaja 
raperi a prednesú svoju techniku, 
improvizáciu a najväčšie prednosti. 

25.11. | 18:00                 
FOLK BLUES SESSION 2017 

2017
SESSIONSESSION

FOLK
BLUES 

XVII. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU 
FOLK BLUESOVEJ A BLUESOVEJ HUDBY

25.11. 18:00 DOM KULTÚRY LÚKY

XVII. ročník medzinárodného 
festivalu folk-bluesovej a bluesovej 
hudby, na ktorom ide hudobný text 
ruka v ruke s kvalitnou interpretáciou. 
Kvarteto účinkujúcich spĺňa tieto 
kritériá a každý iným spôsobom 
premieňa imagináciu vo svojom 
autorskom aj interpretačnom 
prejave. Skupina SECOND BAND 
na čele s harmonikárom Petrom 
STOJKOM v bluesových štandardoch 
a autorských skladbách v štýle East 
coast blues. Slovenskú melodiku má 
zahrnutú vo svojej tvorbe zoskupenie 
BROŇO DOBROTA & BLUES RULES, 
ktorú vedie gitarista zo skupiny 
O.B.D. vo svojom bočnom projekte 
s ďalšími hudobníkmi zo slovenskej 
scény. Improvizácie a vlastné zvuky 
sa prelínajú v zaujímavom zoskupení 
FREE N´LOOP - gitaristu Petra LUHU, 
hráča na dychové nástroje Mariána 
JASLOVSKÉHO a husľového virtuóza 
Jána Berky MRENICU ml. 
Headlinerom festivalu bude 
zahraničná kapela NICO ZZ 
BAND, ktorá pretavuje inšpirácie z 
francúzskeho a svetového R&B s 
nádychom bluesu, soulu, funky a 
rocku. 
Hlavným partnerom podujatia a z verejných 
zdrojov festival podporil Fond na podporu 
umenia.

CC CENTRUM
09.11.-24.11. 
TO, ČO NÁS SPÁJA 2017 
ZÁZRAKY PRÍRODY 
6. ročník výstavy prác petržalských 
ZŠ, SŠ - Praktickej školy na 
Švabinského 7 a klientov DSS Kampino.
Zámerom projektu je vytváranie 
sociálnych a  tvorivých kontaktov 
medzi komunitou zdravotne 
znevýhodnenej mládeže s mentálnym 
postihnutím a  medzi deťmi zo 
základných škôl v Petržalke.
vernisáž výstavy: 08.11.2017 o 14:00 h 
Realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY
NEWSLETTER - NOVEMBER 2017

Vstupenky: pokladne KZP a sieť ticketportal 
Pokladňa DK Zrkadlový háj: PO-PIA 10:00-21:00 a SO, NE hodinu pred podujatím
Pokladňa DK Lúky: ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00; PO, UT, SO hodinu pred podujatím

Komplet program nájdete na: 
www.kzp.sk

Kulturne-zariadenia-Petrzalky


