df: kvalita 160, farba 100dpi, texty, RGB+ICC

december
2018
kino Baník Prievidza

(zmena programu vyhradená!)

info: 0905926900, 0918111317

info vstupenky: 0950 54 89 33

artpointcentrum@gmail.com, artpoint.sk, FB.com/artpointcentrum

-1.12.2018 (20h): PrievidzART
sobota/
/vstupné dobrovoľné
Unikátny umelecký večer plný poézie, prózy,
hudby a herectva v podaní mladých hercov, ktorí
nespia, ale s radosťou prezentujú tvorbu
Prievidžanov svetu! Tak vypnite doma telku a
príďte za nami na večer bez reklamy . Tešíme sa
na vás.
-3.12.2018 (19h): DESMOD - teatro set koncert
koncert je už dávno vypredaný, ale další teatro
pondelok/
set rozbalí Desmod v Art point 21. januára
2019!!! ...aj to je dobrý darček ;)
-6.12.2018 (17h): MOZAIKA ŽIVOTA II. - vernisáž
štvrtok/
/vstup voľný
Prezentácia výtvarnej tvorby členov združenia
Ars Pro Femina v rámci projektov SENIORART –
arteterapia pre seniorov a SENIORART – tvorivý
ateliér pre seniorov. Výstava potrvá do
14.1.2019.
Sprievodná aktivita: štvrtok 13.12.2018 od 15h Výtvarné dielne tvorby vianočných darčekov a
ozdôb.
-7.12.2018 (19h)
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ

-jesenná liga nepárny týždeň

zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi
/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj
odmeny! Tím registruj na: www.chytrykviz.cz
/podnik/artpoint

-12.12.2018 (17:30h): OZVENY JEDNÉHO SVETA
streda/
- film: PROJEKT BABIČKA
Bálint Révész / Maďarsko, Spojené kráľovstvo /
2017 / 93 min. /EN, HU,GER/ české titulky
/vstupné 4€/2€ študenti, ZŤP, dôchodcovia
Ako ovplyvňuje rodinná história náš prístup k
druhým i k sebe samým? K vážnej téme druhej
svetovej vojny pristupujú traja mladí filmári zo
Spojeného kráľovstva, z Nemecka a z Maďarska
s príjemnou ľahkosťou. Každý z nich si dáva za
úlohu vyspovedať svoju vlastnú starú mamu.
Vďaka ochote týchto dám pristúpiť na hru ich
vnukov sa obnažujú čisto osobné príbehy žien,
ktoré – každá na inej strane frontu – zažili druhú
svetovú vojnu. Mladíci prostredníctvom
príbehov svojich babičiek spoznávajú históriu
svojich rodín, ale aj to podstatné o sebe samých.

-13.12.2018 (19h): SILNÉ REČI
štvrtok/
/vstupné 12€ v predpredaji v Art kafé,
v sieti Ticketportal.sk a http://bit.ly/LístkySR
Stand-up comedy show Silné Reči oslavuje svoju
jubilejnú 10. sezónu! Počas nej pokračuje vo
svojej nikdy nekončiacej tour po skvelých
slovenských mestách a ani tentokrát nemôže
vynechať Prievidzu! Dvojhodinová show a
najnovšie autorské stand-upy komikov, ktorých
inšpiroval život sám. Pripravte sa na večer plný
smiechu, radosti a emócií. V prievidzskom Art
Point vystúpia vo štvrtok 13. decembra títo
komici: Simona, Martin Hatala, Milan "Docent"
Sedliak, Jakub Zitron Ťapák.
-14.12.2018 (19h) CHYTRÝ KVÍZ
piatok/
-jesenná liga párny týždeň

zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi
/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj
odmeny! Tím registruj na: www.chytrykviz.cz
/podnik/artpoint

-15.12.2018 (17h):
sobota/

-21.12.2018 (19h):
štvrtok/

VIANOČNÉ SOIRÉ
baletných tried La Pointe

/vstupné 5€ dospelí, 2,50€ žiak a študent,
dieťa do 6 r. bez sedadla -zdarma.
Vianočné vystúpenie baletnej prípravky,
baletných tried či gymnastickej prípravky pod
vedením našich pedagógov na ktoré sa už všetci
veľmi tešíme.

SPEVÁCKY ZBOR ROZKVET
- vianočný koncert

/vstupné 6€/4€ v predpredaji v Art kafé
Vianočný koncert zmiešaného speváckeho
zboru Rozkvet už šiesty rok v priestoroch Art
point v Prievidzi. V programe opäť zaznejú
obľúbené skladby, novinky a chýbať nebudú ani
vianočné piesne. Členovia speváckeho zboru sa
opäť tešia na príjemný večer so svojimi
poslucháčmi a priaznivcami umenia.

pripravujeme pre Vás:
-21.1.2019 (19h):
pondelok/

DESMOD - TEATRO SET

/vstupné 20€/18€ v predpredaji
v Art kafé a predpredaj.sk
Už dávno vypredaný koncert, 3.12.2018,
dopĺňame o ďalší koncert skupiny Desmod v
podobnom teatrálnom duchu s mega dávkou
improvizácie, čo zaručuje jedinečnosť každého
vystúpenia....... POZOR! ostáva posledných 80
vstupeniek.

-14.2.2019 (19h): 3T - TRI TVORIVÉ TVORY
Sme improvizačné divadlo, ktoré tvoria traja
štvrtok/
herci: Juraj “ŠOKO” Tabaček , Lukáš “PUCHO”
Púchovský a Stano Staško. Rozohráme naše
improvizačné predstavenie, ktoré je premiérou a
derniérou zároveň. Režisérmi ste vy, diváci. 3T si
radi užívajú adrenalín na javisku. Na základe
tém, ktoré vyberie publikum, vytvárajú priamo
pred očami divákov krátku divadelnú hru.

Ponúkame priestor Art galérie na oslavy,
svadby, krstenia, recepcie, teambuildingy,
konferencie...
/na konferencie je možné využiť aj priestor kinosály s kapacitou 500 miest,
výbornou akustikou a premietacou technikou/

kontakty: 0918 111 317
0905 926 900, 0905 873 807

