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PODUJATIA 
 

ANIMÁCIE PRE UKRAJINU 

AНІМАЦІЙНІ ПОДАРУНКИ З ЯПОНІЇ 

ANIMOVANÉ DARČEKY Z JAPONSKA 
Premietanie animovaných filmov pre ukrajinské deti. 

Čo ťa čaká? Tulivaky, pohoda, rozprávky, káva, čaj, sušienky 

18. január o 17.00 h 

Centrum slovanských štúdií 

 

KLUB (NE)ZÁBUDLIVCOV 
stretnutie členov klubu 

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

vstupné: 1,- € 

26. január o 10.00 h 

Malá sála 

 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

GUSTÁV HEGEDUŠ, ONDREJ NAGAJ:  

V LESE 
fotografie a poézia 

potrvá do 20. januára 

 

MYŠLIENKY 60+ 
výstava sochárskej tvorby (drevo) Michala Bartu 

vernisáž 26. január o 17.00 h 

potrvá do 3. marca 

 

Átrium 
 

SLOVENSKOU KRAJINOU 
výstava fotografií krajiny a zvierat Michala Boľfu  

potrvá do 20. januára 

 

ŠTUDENTSKÝ ATELIÉR 
prezentácia študentských prác Súkromnej školy umeleckého 

priemyslu vo Zvolene 

25. január – 10. marec 

 

I. poschodie 
 

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

s Hvezdárňou v Banskej Bystrici  

potrvá do 21. januára 2023 

 

 

 

 

 

HUDOBNÉ ÁTRIUM 
 

ZAOSTRENÉ NA MUZIKÁL 
Audiovizuálna prehliadka slávnych svetových filmových muzikálov s 

ponukou projekcií, doplnená  zaujímavými tematickými publikáciami.  

9. – 31. január 

 

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    

9. – 31. január 

 

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 

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM  
 

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  

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  

 

SLOVO, ČO UM I SRDCE POSILNÍ  
recitačná súťaž študentov a študentiek gymnázií 

25. január od 8.00 do 12.00 h 

Expozícia Múzeum – domov múz 
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HLASOM ZVLÁŠTNEHO DUCHA HUDBY 
Výstavka pri príležitosti 120. výročia narodenia hudobného 

skladateľa, zbormajstra, pedagóga, organistu, posledného 

banskobystrického regenschori a zakladateľa hudobnej školy 

v Banskej Bystrici Jána Gajdoša. 

27. január – 30. máj  

komentované prehliadky každý štvrtok o 10.00 h 15.00 h 

výstavné priestory na II. poschodí 

 

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 
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