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PODUJATIA 
 

ARCHITEKTÚRA KNIŽNÍC – CHRÁMY 

VZDELANIA  POZNANIA 
prednáška zo série Architektúra 

7. marec o 16.00h 

Malá sála 

 

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

tie správne slovíčka? Si nemčinár a potrebuješ sa zlepšiť? Pre Teba tu 

potom sme. Pripoj sa do Zoom stretnutia a pýtaj sa, my Ti zaručene 

poradíme a odporučíme správnu knihu s cvičeniami či textami. 

kontakt: nemeckastudovna@svkbb.eu 

7. a 21. Marec o  15.00 h 
 

CAMINO DE SANTIAGO 

STAROBILLÁ ÚTNICKÁ CESTA 
podujatie v rámci cyklu Cestovateľský klub 

9. marec o 17.00 h 

Malá sála 
 

Architektúra osobností – architekt Ladislav 

Škřivánek 
prednáška zo série Architektúra 
14. marec o 16.00 h 

Malá sála 

 

KINO V KNIŽNICI  

HIGWAY TO HELLAS / VITAJTE V GRÉCKU 

PÁN INŠPEKTOR  
komédia, Nemecko 

22. marec o 16.30 h 

Malá sála  
 

ŠPANIELSKE DIVADLO 
predstavenie hry „Los árboles mueren de pie“ od Alejandra Casonu 

28. marec o 10,00 h 

Spoločenská sála 
 

VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

MYŠLIENKY 60+ 
výstava sochárskej tvorby (drevo) Michala Bartu 

potrvá do 3. marca 
 

PAVOL MUŠKA: KROK ZA KROKOM 
výstava 

vernisáž 9. marec o 17.00 h 

potrvá do 28. apríla  
 

 

 

Átrium 
 

ŠTUDENTSKÝ ATELIÉR 
prezentácia študentských prác Súkromnej školy umeleckého 

priemyslu vo Zvolene 

potrvá do 10. marca 
 

VLADIMÍR LETRÍK: ĽUDIA A INÉ 

ZAUJÍMAVOSTI BANSKEJ BYSTRICE 
výstava pouličnej fotografie 

14. marec – 21. apríl 
 

I. poschodie 
 

SVETIELKO NÁDEJE 
výstava venovaná aktivitám združenia 

potrvá do 10. marca  
 

Hedviga Dermien-Luchavová: Seine – Maritime 
výstava malieb 

15. marec – 5. máj  
 

1. BULHARSKÝ DIPLOMAT V SR  

ŠTEFAN GETSEV 
výstava 

15. marec – 28. apríl  
 

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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Hudobné átrium 
 

ROZOZVUČTE SA V HUDOBNOM ÁTRIU 
Týždeň otvorených dverí Hudobného átria je príležitosťou 

nahliadnuť do jeho činnosti, hudobného archívu a zažiť priamy dotyk 

s hudbou prostredníctvom prehliadky etnických nástrojov rôznych 

krajín sveta.   

6. – 10. marec 
 

ZLATÝ VEK ROCKOVEJ HUDBY 
Audiovizuálna výstava mapujúca počiatky rockovej hudby počnúc 

britskou inváziou v šesťdesiatych rokoch, nástupom blues rockovej a 

folk rockovej scény, po psychedelický rock Jimiho Hendrixa a 

progresívny rock skupiny Pink Floyd. Výstava s ponukou projekcií 

koncertných záznamov, filmových dokumentov o vývoji jednotlivých 

etáp hudobných žánrov a životopisných filmov hudobných legiend je 

doplnená tematickými publikáciami.  

1. marec – 14. apríl 
 

ANNA KARENINA 
Beseda s režisérom a choreografom Petrom Dedinským a 

dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou pri príležitosti premiéry baletu v 

Štátnej opere v Banskej Bystrici. 

14. marec o 16.00 h 
 

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  Tel. +421 

48 4710744,  +421 48 4710784 

1. – 31. marec 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM  
 

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. 

potrvá do 30. mája  

komentované prehliadky každý štvrtok o 10.00 h, 15.00 h 

výstavné priestory na II. poschodí 
 

MENÁ UKRYTÉ V PRÍBEHU 
online súťaž interaktívnou formou prostredníctvom životných 

príbehov spisovateľov banskobystrického regiónu 

8. marec  

www.facebook.com/LHMBB 
 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ VEČERY 
prednáška o básnikovi, prozaikovi, tvorcovi rozhlasových hier 

a scenáristovi Jurajovi Bindzárovi 
8. marec o 16.00 h 

Expozícia Múzeum – domov múz 
 

NAŠA A SVETOVÁ KLÁRA JARUNKOVÁ 
výstava slovenskej novinárky, prozaičky a autorky literatúry pre deti 

a mládež 

8. – 31. marec  

prehliadka výstavy je len na objednanie 

kontakt: www.lhmbb.eu ; lektor.lhm@svkbb.eu ; 0905 303 593;  

048 471 07 72  

 

KRAJINA NESPAVOSTI 
Výstava venovaná k nedožitým 80. narodeninám dramatika, básnika, 

prozaika, tvorcu rozhlasových hier a scenáristu Juraja Bindzára 

komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h a 15.00 h 

výstavné priestory LHM -  Múzeum Domov múz 

potrvá do 19. mája  
 

KOVÁČOVA BYSTRICA 
XIX. ročník autorskej a interpretačnej súťaže v tvorbe a interpretácii 

poézie a prózy na počesť básnika Mikuláša Kováča 

priestory ŠVK 

29. marec 8.00 – 13.00 h 
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