máj 2018
kino Baník Prievidza

(zmena programu vyhradená!)

info: 0905926900, 0918111317

info vstupenky: 0950 54 89 33

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

-4.5.2018 (19h)
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ -jarná liga nepárny týždeň

-5.5.2018 (18h)
sobota/

JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFAdivadeľná hra Medzibrodského kočovného
divadla k 330. výročiu narodenia J. Jánošíka
/vstupné 12€/9€ v predpredaji
Trpká komédia Jozefa Mokoša o legende a
hrdinovi z Terchovej... Pravda je len jedna!

6.5.2018 (16h)
nedeľa/

MIRO JAROŠ - KONCERT PRE

-11.5.2018 (19h)
piatok/

zábavný program k večernému posedeniu s

priateľmi /zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), zapisuj
odpovede a vyhrávaj odmeny. Registruj svoj tím včas
na www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint

nePOSLUŠNÉ DETI
/vstupné 11€/9€ v predpredaji - Art kafé a u
pani Findorovej 0907137165

CHYTRÝ KVÍZ -jarná liga nepárny týždeň

zábavný program k večernému posedeniu s
priateľmi /zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), zapisuj

odpovede a vyhrávaj odmeny. Registruj svoj tím včas
na www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint

12.5.2018 (19h)
sobota/

JEDNA NA DRUHÚ - premiéra
Art point teatro
/vstupné 7€/5€ v predpredaji
Pozor! kapacita max. 40 miest.
Na motívy hry Roba de Graafa "Mako".
Obsadenie: Sola - Nela Jakubisová,
Civi - Zuzana Kráľová, Réžia: Štefan Bielik.
Kráčam námestím. Stále rovno. Míňam pohľady
ľudí upreté do zeme. Mrmlú si popod nos,
nerozumieť im ani slovo. Pridám do kroku, chcem
byť doma čo najskôr. Doma? Toto mesto je môj
domov. Ja už doma som.

-14.5.2018 (19h)
pondelok/

HANA ZAGOROVÁ - GALAKONCERT
/vstupné 28€/25€ v predpredaji v Art kafé a na
ticketportal.sk
BOOM!BAND Jiřího Dvořáka, hosť: Petr Rezek.
Jedna z najväčších hviezd československej
hudobnej scény, na turné po Slovensku.

-17.5.2018 (19h)
štvrtok/

CESTOVATEĽSKÉ KINO: ČERNOBYĽ
/vstupné 4€ online na interticket.sk
Vydajte sa na cestu do Černobyľu, ktorý sa po
jadrovej havárii zmenil z pýchy sovietskeho
zriadenia na mesto duchov. Večer sa budeme
rozprávať o míľniku novodobej histórie, ale aj
živote v tejto oblasti pred a po katastrofe. Príďte
si vypočuť (rádio)aktívne zážitky Martina
Dubeňa, ktorý černobyľskú oblasť navštívil
veľakrát.

-18.5.2018 (19h)
piatok/

experiment ĽUDSKOSŤ - divadelné
predstavenie / Art point teatro
/vstupné 7€/5€ v predpredaji /15+
Autorská divadelná koláž. Krátke absurdné
obrazy o (ne)ľudskosti tvoria inscenáciu, ktorá
núti zamyslieť sa, ale aj zasmiať nad ľudstvom
ako takým. Manipulácia, túžba po moci,
ignorancia, predsudky, hranice slobody, strach a
násilie sú témy, ktoré rezonovali pri vzniku
celého predstavenia.

-18.5.2018 (19h)
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ -jarná liga párny týždeň

-19.5.2018 (20h)
sobota/

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

POSTOJAČKY BEZPREDSUDKU

-StandUp commedy
/vstupné 7€/5€ v predpredaji
Prievidzský Stand up v Art Pointe už po
šiestykrát :)!! Staré známe ale aj nové tváre!
Hanba, trapas, sranda... zábava zaručená ;)

-24.5.2018 (17h)
štvrtok/

BORIS JIRKŮ - vernisáž a slov. krst kníh
/vstup voľný
Majster Prof. Boris Jirků, bude vystavovať
ilustrácie z čerstvého vydania románu Gabriela
Garcíu Marquéza Podzim Patriarchy a diela
Michaila Bulgakova Mistr a Markétka. Krstným
otcom nebude nikto iný ako slovenský herec
Juraj Kukura.

-25.5.2018 (19h)
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ -jarná liga nepárny týždeň

-26.5.2018 (20h)
sobota/

ALTERNATÍVNY FESTIVAL
RADOSTI A DEPRESIE

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

/vstupné dobrovoľné
Hudobný večer v znamení alternatívneho punku,
metalu, folku a humornej improvizácie.
Účinkujúci: Abuol, Veselá Farma, Depressive
Directions, Samčo brat dážďoviek. Nenechajte si
ujsť jedinečný "blší trh emócií" a strávte sobotný
večer nenútenou zábavou.

Pripravujeme pre Vás:
-7.6.2018 štvrtok:

TAKÉ ZO ŽIVOTA
s ADELOU a VIKTOROM

- talkshow Mária Šmýkala
prídavné predstavenie o 17h
Deviate pokračovanie zábavnej talkshow v
atraktívnych rozhovoroch opäť predstaví
zaujímavých ľudí z prievidzského regiónu a hostí
Adelu a Viktora Vinczeovcov a počas večera
zahrá aj kapela Kreins. Ďalší hostia: Jakub Krako
(viacnásobný medailista z paralympiád), Juraj
Dufek (výrobca gájd), Martin Ziman a Mária
Straková (handlovský Batman, vyrábajú filmové
kostýmy), Peter Zavadil (stand-up komik).
-28.6.2018 (17h)
štvrtok/

PRVÁ REPUBLIKA - vernisáž unikátnej
výstavy /vstup voľný
V spolupráci s pražskou Galériou La Femme
prinášame milovníkom umenia unikátnu kolekt.
výstavu najvýznamnejších súčasných českých a
slovenských výtvarných umelcov, ktorí vytvorili
diela k stému výročiu vzniku Československa.

