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(zmena programu vyhradená!)
info vstupenky: 0950 54 89 33
artpointcentrum@gmail.com, artpoint.sk, FB.com/artpointcentrum
info: 0905926900, 0918111317

1.12.2017 (18:30h): TEÓRIA ŠŤASTIA – film
piatok/
/vstupné 4€/3€ v predpredaji v Art kafé
JEDINEČNÁ PREDPREMIÉRA filmu z
horolezeckého prostredia v PRIEVIDZI!
Bývalý lezec, starý horal Ľubo Rybanský sa ešte
raz v živote chce ísť pozrieť na mohutnú stenu
bývalého lomu na Vtáčniku, kde so svojim
spolulezcom Rudom Pravdom v 70. rokoch písal
históriu horolezeckých prvovýstupov. Príbeh o
kontraste a vzájomnom pochopení generácií, o
tom ako vznikol prvovýstup Dračí kút, aj o poézii
lezenia. Na pamiatku skvelému človeku.
1.12.2017 (19h):
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ – liga párneho týždňa
zábavný program k večernému posedeniu s
priateľmi /zápisné 2€

Zostav tím (2-8 ľudí), zapisuj odpovede a vyhrávaj
o d m e ny.
Rezervácia je povinná na
www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint

2.12.2017 (18h):
sobota/

MENÍME SVET HUDBY- koncert
SLOVAK AKORDEONIKA ORCHESTRA a hostia

NELA POCISKOVÁ a PETER LIPA

/vstupné 15€ v predpredaji v Art kafé a
ticketportal.sk
Bude to večer plný emotívnych a jedinečných
zážitkov. Na koncertoch odznejú známe
slovenské hity Mariky Gombitovej, skupiny
Modus, Karola Duchoňa, Petra Lipu a tiež aj jedna
z najznámejších piesní Neviem sa nájsť (seriál
Búrlivé Víno). Tiež odznejú piesne svetových
autorov ako Frenka Sinatru a Michaela Bublé a to
v podaní unikátneho orchestra Slovak accordion
a našich hostí.

6.12.2017 (17h):
streda/

PUTOVANIE V ČASE - vernisáž
/vstup voľný
Prievidzský výtvarník v službách MsP, Vladimír
Vrecko, pri príležitosti svojho životného jubilea
prináša do Art galérie svetové umenie. Reprodukciám diel slávnych majstrov sa venuje pár
desaťročí a verte, že sa bude na čo pozerať...

8.12.2017 (19h):
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ – liga nepárneho týždňa
zábavný program k večernému posedeniu s
priateľmi /zápisné 2€

9.12.2017 (19h):
sobota/

DESMOD - theatro set koncert
POZOR! Koncert je vypredaný! zakúpte si lístok
na 3.12.2018!

14.12.2017 (19h): CHYTRÝ KVÍZ – liga párneho týždňa
piatok/
zábavný program k večernému posedeniu s
priateľmi /zápisné 2€

15.12.2017 (19h): ROZKVET - vianočný koncert
piatok/
/vstupné 6€/4€ v predpredaji v Art kafé
Vianočný koncert zmiešaného speváckeho
zboru Rozkvet už piaty rok v Art point v Prievidzi.
V programe zaznejú obľúbené skladby, novinky a
chýbať nebudú ani vianočné piesne.
16.12.2017 (19h): KRÁĽOVÁ a KOMPAS - koncert
sobota/
/vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD
Kolegovia Zuzana a Karol (učia na konzervatóriu
v TO) vám príjemne umocnia mágiu predvianočných chvíľ... V autorských piesňach našli
prienik v štýle s vplyvom šansónu, folklóru,
príjemnej melanchólie, poetiky blízkej divadlu,
ale aj jemnej dvojzmyselnosti.
17.12.2017 (16h): PÁRAČKY U BABKY JUSTÍNY nedeľa/
humorné divadlo pre dospelých
/vstupné 9€/7€ v predpredaji v Art kafé
Páračky prinášajú mozaiku dejín vyskladanú a
zapísanú dedom Kasírom. Ten si históriu
zapisoval tak... po svojom, s humorom. V jeden
večer pri páraní - táraní kroniku objavia babky a
začnú z nej čítať. Ako to všetko dopadne?
Nechajte sa prekvapiť.
20.12.2017 (18h):
streda/

BLÍZKY VÝCHOD
s PALOM MATLOVIČOM

– cestovateľská beseda
/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD
Irán, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan. Akú
máme šancu vytvoriť si pravdivý obraz o krajine? Z médií? Nenechajte si ujsť rozprávanie cestovateľa Pavla Matloviča o ceste do srdca Perzie.
22.12.2017 (19h): CHYTRÝ KVÍZ –master
piatok/
zábavný program k večernému posedeniu s
priateľmi /zápisné 2€
26.12.2017 (20h): ŠTEFANSKÁ HUZIKA /3
utorok/
/vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD
Už po tretí raz, po tretí rok, Vás pozývame na
Hudobno-divadelno kabaretný večer. Tento
projekt vznikol ako alternatíva zábavy počas
Štefanského večera a noci. Tohto roku moderne
inšpirovaný divadelnými zábavnými večermi
počas Silvestrov v prvej polovici min. storočia.
Po, samozrejme, afterpárty s prekvapením.
28.12.2017 (20h): ZVA 12-28 BAND - koncert
štvrtok/
/vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD
Už tradičný koncoročný koncert kultovej kapely
v 12-stom mesiaci a 28-om dni v Art point. ZVA
je na scéne viac ako štvrťstoročie. V Prievidzi sú
ich koncerty už tradíciou. Svojou interpretáciou
a tvorbou sa kapela výrazne vymyká z typického
stredoeurópskeho blues-rockového klišé. Texty
Norberta Červenáka sú inšpirované príhodami,
radosťami i strasťami bežného života. Aktuálnu
zostavu kapely tvoria Norbert Červenák, Laco
Červenák, Peter Krško a Stanko Fakan.

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

