01-02 /2018
kino Baník Prievidza

(zmena programu vyhradená!)

info: 0905926900, 0918111317

info vstupenky: 0950 54 89 33

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

-11.1.2018 (18h):
štvrtok/

BITCOIN MEETUP PRIEVIDZA #1
- prednáška + workshop

/vstupné dobrovoľné - odporúčanie 0.00034 BTC
Všeobecný úvod do kryptomien a blockchainu,
Prednáška - Ako začať s Bitcoinom a kryptomenami? Ľubomír Harmanovský Stúpajúca cena
Bitcoinu priťahuje pozornosť stále viac a viac ľudí.

-12.1.2018 (19h): CHYTRÝ KVÍZ – jarná liga párny týždeň
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

-15.1.18 (18h-20h): SiTerra - UPCYCLING FASHION
pondelok/
/vstupné 3€/2€ v predpredaji
Pozývame Vás na výstavu ekologickej módnej
značky SiTerra s hudobným vystúpením
perkusionistu Marchella. Filozofia značky SiTerra
je vzdať sa zbytočného tvorenia nového, a využiť
to čo už máme pomocou Upcycling-princípu. Ide
o výrobu úplne nových, originálnych a unikátnych
kúskov s použitím už existujúcich materiálov,
zbytkov, či vyradeného šatstva.Jedinečné modely
si budete môcť vyskúšať a za akciovú cenu kúpiť.
-18.1.2018 (17h):
štvrtok/

OD PRÍRODY K ABSTRAKCII
- ZUZANA ČERYOVÁ – vernisáž

/vstup voľný
Výstava je cestou od reálneho vnímania prírody v
celistvosti cez postupný rozklad do jej skrytých
štruktúr k organickým surreal-spojeniam. Reálne
stvárnenia sa prikláňajú rukopisom k impresionizmu, v časti prírodnej štruktúry precítenie
informelu a "organický surreal" zaváňa sci-fi.

-19.1.2018 (19h): CHYTRÝ KVÍZ – jarná liga nepárny týždeň
Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint
piatok/
-26.1.2018 (19h): CHYTRÝ KVÍZ – jarná liga párny týždeň
Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint
piatok/
-1.2.2018 (19h):
štvrtok/

TAKÉ ZO ŽIVOTA - talkshow

Mária šmýkala so Šokom Tabačkom

/vstupné 10€/8€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD
/ online: http://takezozivota.interticket.sk/
Ôsme pokračovanie zábavnej talkshow. Tentokrát budú hosťami Juraj Šoko Tabaček (stand-up
komik, herec), Jozef Masarik (jadrový fyzik,
vedec roka 2009), Eliška Hrbíková (vedúca
súboru Malý Vtáčnik), Peter Zavadil (stand-up
komik) a kapela Kreins. Hostiteľom večera je
novinár Mário Šmýkal z denníka SME.

CHYTRÝ KVÍZ – jarná liga nepárny týždeň

-2.2.2018 (19h):
piatok/

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

-9.2.2018 (19h):
piatok/

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

-15.2. - 5.3.2018:

CHYTRÝ KVÍZ – jarná liga párny týždeň

VOĽNOSŤ VO FARBÁCH
- MARTIN MAJNIK – výstava

/vstup voľný
// 5.3.2018 (17h) - finisáž s autorom a DJ´S //
Martin Majnik pochádza z Prievidze. K umeniu
sa dostal pri štúdiu školy v Banskej Štiavnici ako
reštaurátor. Od mladosti až do odchodu do
Španielska sa aktívne venoval Graffiti. Do
Španileska odišiel v roku 2014 a tam sa jeho
výtvarný prejav presúva zo stien na plátna.
Obrazy ostávajú stále expresívne. Autor tam
objavuje preňho nové maliarske techniky a
volnosť farieb. V dielach zobrazuje fantazívnoabstraktnú krajinu, ktorá na niektorých obrazoch
prechádza až do čisto abstraktných plôch. Pracuje
hlavne s akrylom na plátne, štetcami a špachtou.
-16.2.2018 (19h): CHYTRÝ KVÍZ – jarná liga nepárny týždeň
Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint
piatok/
-23.2.2018 (19h): CHYTRÝ KVÍZ – jarná liga párny týždeň
Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint
piatok/
-26.2.2018 (19h):
pondelok/

RODINNÝ PRIEVAN
-divadelné predstavenie

1h20min. bez prestávky
/vstupné 15€ - predpredaj v Art kafé a predpredaj.sk
Súčasná komédia z rodinného prostredia. Matka
má vždy pravdu, aj keď ju náhodou nemá. Traja
muži a tri ženy, to nikdy neveští nič dobré.
Mikroskopický náhľad do života jednej rodiny,
ktorá je "postihnutá" tým najkrajším spôsobom...
Obsadenie : Marta SLÁDEČKOVÁ, Matej LANDL,
Kristína SVARINSKÁ, Kristína GREPPELOVÁ,
Pavol ŠIMUN, Ondrej BORTOLÍK, Réžia: Martin
MŇAHONČÁK

Pripravujeme pre Vás:
-12.3.2018 (19h):
pondelok/

MIROSLAV DONUTIL
- one man show

/vstupné 18€/15€ v predpredaji v Art kafé
a ticketportal.sk
Miroslav Donutil... Treba viac slov? Veď, kto by
tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača
nepoznal? Obľúbený český herec sa predstaví
vo svojom novom program a svojimi príhodami
a ich geniálnym podaním Vás dokáže rozosmiať,
fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj
rozplakať! Nenechajte si ujsť novú show aktuálne
najlepšieho českého rozprávača a zabávača!

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

