apríl 2018
kino Baník Prievidza

(zmena programu vyhradená!)

info: 0905926900, 0918111317

info vstupenky: 0950 54 89 33

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

-6.4.2018 (19h)
piatok/

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

-5.-7.4.2018 (19h) THALIA 2018 - krajská prehliadka
ochotníckeho divadla
štvrtok-sobota:
-6.4.2018 (10:30h) EXPERIMENT
piatok/
/vstupné: 1 € / 1 KP

ĽUDSKOSŤ

Art point teatro Prievidza. Autorská inscenácia kolektívu DS a
režisérky Zuzany Kráľovej.

-6.4.2018 (21h):
piatok/
-7.4.2018 (15h):
sobota/

PRVÝ POFESTIVALOVÝ VEČER

-DJ MATTHEW

/vstup voľný

DEBNA

DS Bebčina pri ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica Inscenácia na
motívy prózy Jamesa Thurbera v réžii Miriam Martinákovej

-7.4.2018 (15:30h): SMRŤ NE-KLOPE
DS IDEa pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi Inscenácia na motívy
sobota/
hry Woodyho Allena v úprave a réžii Jarmily Bakusovej
/vstupné: 2 predstavenia o 15.00 a 15.30: 1€/1 KP
-7.4.2018 (20h):
sobota/
-7.4.2018 (22h):

4 ŽENY NA KONCI SVETA

Nové divadlo, Nitra. Šarmantný poetický kabaret o
vynaliezavosti žien v réžii Jakuba Nvotu.
VYPREDANÉ!

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

-7.4.2018 (22:30h) DRUHÝ POFESTIVALOVÝ
sobota/
-DJ MATTHEW
/vstup voľný

VEČER

-12.4.2018 (18h): PO STOPÁCH CACULKANA
štvrtok/
- o krátkej ceste po strednej Amerike
/vstupné 5€/3€ v predpredaji

O ceste po stopách Mayov, porozpráva roman turcel - jediný
odvážny z tímu, i keď o spôsobilosti je možný spor... :)
Štartujeme v Mexiku, prejdeme do Belize a Guatemaly.
Lietadlom, loďou, minibusom, chickenbusom a po svojich aj do
4000 m.n.m..........

-13.4.2018 (19h):
piatok/

CHYTRÝ
KVÍZ -jarná liga nepárny týždeň
Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint

-19.4.2018 (18h): IVANKA ELDÉ - večer v galérii
štvrtok/
s autorkou Ivanou Lieskovskou

Pochádza zo Žiliny, študovala informatiku, ktorú neskôr
nahradila štúdiom na Akadémii umení v BB. Vo svojej tvorbe
využíva najmä suché médiá, predovšetkým pastel.
Momentálne žije a tvorí v Prievidzi. Tiež sa angažuje v
divadelnom súbore Art point teatro.

-20.4.2018 (19h):
piatok/

CHYTRÝ
KVÍZ -jarná liga párny týždeň
Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint

FÚZIE 2018 /10.ročník/

20.-21.4.2018:

- festival nielen o jazze

-20.4.2018 (17h):
piatok/
-20.4.(18:30h):
piatok/

PREHLIADKA SÚBOROV ZUŠ
Účinkujú: Big Band SZUŠ Nitra, ZUŠ Nováky, HTS Zvolen,
ZUŠ L. Stančeka Prievidza.

ACADEMY BIG BAND ORCHESTRA
a ZUZANA VLČEKOVÁ
/vstupné 2€ pre všetkých. Vstupenky zakúpite
v pokladni Domu kultúry Prievidza.

-21.4.2018 (17h):
sobota/
-21.4.2018 (18h):
sobota/

JAZZOVÁ OMŠA
Jazzová omša v podaní vokálnej skupiny Musica Nostra v galérii
Art point.

BASHAVEL, JUSTIN LAVASH,
SPECIALE PROVIDENCE fusion

/vstupné 10€/8€ v predpredaji. Vstupenky
zakúpite v pokladni Domu kultúry Prievidza.

BASHAVEL – hudba viacerých žánrov, JUSTIN LAVASH – gitarista
s jedinečným štýlom a hlasom, SPECIALE PROVIDENCE fusion –
jedna z najznámejších súčasných inšt. skupín v strednej Európe .

SPIEVANKOVO - predstavenie pre deti

-25.4.2018 (16h):
streda/

/vstupné 10€ - u pani Findorovej - 0907137165

-26.4.2018 (17h):
štvrtok/

- 40rokov tvorby – vernisáž

PAVEL CICKA z KOVAČICE
/vstup voľný
Autor je významným predstaviteľom svetoznámej slovenskej insitnej školy zo srbskej
Kovačice. Cicka (1961) exhibíciou v Prievidzi oslavuje 40

rokov svojej tvorby. Výstavu otvorí veľvyslanec Srbskej
republiky na Slovensku.

-27.4.2018 (19h):
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ -jarná liga nepárny týždeň

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

-28.4.2018 (19h): PRIEVIDZART - hudobno-liter. soireé
sobota/
/vstupné dobrovoľné

Večer autorskej tvorby alebo hudobno-literárne soireé
PrievidzART už po 6ty krát v Art pointe! Tvorbu prievidžanov
odinterpretujú herci Art point teatra. Tešíme sa na Vás!

Pripravujeme pre Vás:
-5.5.2018 (17:55h) JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA
sobota/
/vstupné 5€/3€ v predpredaji

Trpká komédia Jozefa Mokoša. Bude to už 330 rokov...

-14.5.2018 (19h): HANA ZAGOROVÁ -GALAKONCERT
pondelok/
/vstupné 28€/25€ v predpredaji v Art kafé
BOOM! BAND Jiřího Dvořáka, hosť: Petr Rezek

Darujte nám 2% z daní

s vami skutočne môžme byť ešte lepší!

2% použijeme na ďalšie potrebné úpravy interiéru a exteriéru, a
samozrejme výstavy, workshopy, koncerty, besedy, divadlo... tlačivo
nájdete priamo v Art point, na FB stránke, alebo vám ho zašleme e-mailom
alebo jednoducho uveďte v daňovom priznaní naše údaje: Art point,
Šafárika 13, 971 01 Prievidza, občianske združenie, IČO: 42275873.
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Art point / kino Baník Prievidza
artpointcentrum@gmail.com, www.facebook.com/artpointcentrum

darujte nám 2% z dane
s vami budeme skutočne lepší!
2% použijeme na ďalšie
potrebné úpravy interiéru
a exteriéru,
a samozrejme výstavy,
workshopy, koncerty, besedy
tlačivo nájdete priamo v Art point,
na FB stránke, alebo vám ho zašleme e-mailom
alebo jednoducho uveďte v daňovom
priznaní naše údaje:
Art point, Šafárika 13, 971 01 Prievidza,
občianske združenie, IČO: 42275873
ĎAKUJEME ZA PODPORU

