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

november
2018
kino Baník Prievidza

(zmena programu vyhradená!)

info: 0905926900, 0918111317

info vstupenky: 0950 54 89 33

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

-2.11.2018 (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

-3.11.2018 (20h): FESTIVAL ÚSMEVU a TEMNOTY
sobota/
/vstup voľný

Neobyčajný večer, so silnou vzorkou Alternatívnoundergroundovej SK scény: Veselá Farma
{Námestovo}, Abuol {Prešov}, Depressive Directions
{Prievidza}, Samčo brat dážďoviek {Košice}

HORNONITRIANSKY MESIAC FOTOGRAFIE
2018 /vstup voľný
-8.11.2018 (17h): REFLEXIE 68 - Ladislav Bielik

štvrtok/

Historické fotografie Ladislava Bielika, ktoré obleteli
celý svet v Art Pointe! Počas okupácie v roku 1968
nafotil vyše dvesto unikátnych záberov, v pamäti
mnohých utkvela jediná – Muž s odhalenou hruďou
pred okupačným tankom. Patrí medzi sto najlepších
fotografií 20. storočia. Tento a iné mocné okamihy z
dramatických dní si môžete pozrieť na jedinečných
snímkach. Ich autentickosť a silu pocítite aj po
päťdesiatich rokoch. Pocta Ladislavovi Bielikovi.

-13.11.2018 (17h): FOTOGRAFICKÉ VŠELIČO - CVČ – fotografie detí a

utorok/

mládeže

-14.11.2018 (17h): SKUPINOVÁ ZÁLEŽITOSŤ - Život v meste - výstava
streda/

fotografov v RKC Prievidza

-16.11.2018 (19h) Z TOHTO LETA - Andrea Zerola - autorská výstava
piatok/

v Ateléri Zerola na námestí v Bojniciach

štvrtok/

v Dome služieb Bojnice, Sládkovičova 50

-22.11.2018 (17h): FOTOGRAFOVANIE NÁS BAVÍ - ZUŠ Bojnice -

-9.11.2018 (19h): CHYTRÝ KVÍZ
piatok/
-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

-10.11.2018 (20h): POSTOJAČKY BEZPREDSUDKU
sobota/
/vstupné: 7€/5€ v predpredaji

7. standupový večer. Účinkujú: Peter Zavadil, Roman
Turcel, Marek Lacko, Martin Adámik, Vojtech Volgyi,
Adrián Kaniansky, moderuje: Patrik Hostačný,
hudobný hosť : Petra Furková & Lukáš Sobota,
+ prekvapenie večera!

-13.11.2018 (19h):
utorok/

TAKÉ ZO ŽIVOTA - talkshow
s MICHALOM HUDÁKOM

/vstupné: 14€/9€ v predpredaji

Jedenáste pokračovanie zábavnej talkshow

-14.11.2018 (18h): CESTOU NECESTOU
streda/
- najväčší cestovateľský festival na Slovensku
/vstupné: 7€/6€ v predpredaji v Art kafé (na
poslednú prezentáciu 5€)
18:00 Miloslav Daníšek - PACIFIC CREST TRAIL
2017 - 4260 km pešo z Mexika do Kanady, Kalifornia – Oregon
– Washington, 174 dní, okolo 5 mil. krokov, 4 páry topánok, -15
až +42°C, piesok, ľad, oheň, bolesť, strach, eufória, slzy, smrť...

19:30 Michal Knitl - 7 túr v Karakorame a
Himalájach. Základný tábor K2 a výhľady na veže Trango na

ľadovci Baltoro prechádzka pod Nanga Parbat, Markha Valley
trek v Ladakhu cez Stok La, Suru Valley, Amarnath Yatrou,
Sheshnag Armanath až do Baltalu, Great Kashmir Lakes zo
Sonamargu...

-16.11.2018 (19h): CHYTRÝ KVÍZ
piatok/
-jesenná liga párny týždeň
-19.11.018 (18h):
pondelok/

PAVOL HAMMEL a PRÚDY

/vstupné: 17€ v predaji v Art kafé
The best of Tour Pavla Hamela a kapely Prúdy!

-21.11.2018 (17:30h):KINEDOK s BERKATom
streda/
- HOTEL ÚSVIT
/vstupné 4€ v predpredaji v Art kafé. Zľava 50%
študenti, seniori a ZŤP
-22.11.2018 (20h): CHLIEB S MASLOM
štvrtok/
- divadelnépredstavenie.
/vstupné: 15€ v predpredaji v Art kafé
„ŽENY SA SKRÁTKA K MUŽOM NEHODIA“.

Som slobodný!!! Kľúčová veta príbehu troch mužov
hľadajúcich zmysel partnerských vzťahov. “Najlepšie
by bolo, keby muži a ženy žili zvlášť a navštevovali by
sa len občasne, za odmenu…” Obsadenie : Juraj Loj,
Dominika Žiaranová, Braňo Deák, Martin Mňahončák.

-23.11.2018 (19h): CHYTRÝ KVÍZ
piatok/
-jesenná liga nepárny týždeň

Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint

-24.11.2018 (16h): PACI - PAC - predstavenie pre deti..
sobota/
-28.11.2018 (17:30h): KINEDOK s BERKATom
streda/
- PRIJÍMANIE
/vstupné 4€ v predpredaji v Art kafé. Zľava 50%
študenti, seniori a ZŤP
(Poľsko, 72 minút, réžia: Anna Zamecka) + diskusia s
hosť: Anna Rok. EÚ cena za najlepší dokument 2017.

-29.11.2018
štvrtok/ (16:30h)
(19h)

PARALELY 2018

ZOOlogické baSNÍČKY

- prezentácia

novej knihy pre deti z vydavateľstva CORPUS
účasti autora Petra Bolačka a jeho hostí
/vstup voľný

POMALY PLYNÚCE DNI

za

- divadelné

predstavenie na motívy wernera schwaba

/vstupné: 14€/9€ v predpredaji

Hrajú: Vlado Zboroň/ Zuzana Jankowska/ Braňo
Mosný/ Peter Tilajčík oz GAFFA
Vzťah muža a ženy v partnerskej kríze. Vzájomná
deštrukcia oboch partnerov vedie k balastu,
ľahostajnosti a tak k celkovému zničeniu a smrti.

Réžia Martin Hodoň, dramaturgia Dáša Čiripová, hudba Ink
Midget, choreografia Jaro Viňarský, kostýmy a scéna Matoha.

-30.11.2018 (19h): CHYTRÝ KVÍZ
piatok/
-jesenná liga párny týždeň

