január
február

2019

kino Baník Prievidza

(zmena programu vyhradená!)

info: 0905926900, 0918111317

info vstupenky: 0950 54 89 33

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

-16.1.2019 (18h): SEVEROAMERICKÍ INDIÁNIstreda/
- beseda s Jozefom Šibíkom
/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé

Beseda na tému - Súčasný život pôvodných Američanov. Na
základe dlhoročnej osobnej skúsenosti a života v indiánskych
komunitách Severnej Ameriky nám o dnešnom duchovnom
živote ich obyvateľov porozpráva Jozef Šibík.

-17.1.2019 (17h):
štvrtok/

ČIPKA a OBRAZ - vernisáž
KRISTÍNA PODMANICKÁ

/vstup voľný

Jubilejná výstava Kristíny Podmanickej. Autorka svoju výtvarný
invenciu uplatňuje osobitne pri tvorbe textilných závesných
obrazov. Čipku odvážne tvaruje do zložitejších rastlinných a
figurálnych motívov. Jej precíznosť je ohromujúca.

-18.1.2019 (19h): CHYTRÝ KVÍZ
piatok/
-jarná 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

-21.1.2019 (19h):
pondelok/

DESMOD - teatro set

Mimoriadne úspešný projekt skupiny Desmod máte možnosť
zažiť v Prievidzi opäť v januári 2019. Teatro set nie je
tradičným koncertom, pripravte sa na explóziou zábavy!

-24.1.2019 (18h): MALEDIVY - AKO PREŽIŤ V RAJI
štvrtok/
/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé

Ako prežiť 7 dní v raji na opustenom ostrove bez jedla a vody.
Cestovateľ a dobrodruh Pavol Matlovič porozpráva o
netradičnom zážitku z Maledív.

-25.1.2019 (19h): CHYTRÝ KVÍZ
piatok/
-jarná liga párny týždeň

zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi
/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj!

-30.1.2019 (18h): MIRKA ÁBELOVÁ - beseda
streda/
a uvedenie knihy VEČNÝ POCIT NEDELE
/vstupné 4€/2€ v predpredaji v Art kafé

Básne Mirky Ábelovej nesú súčasný, bezprostredný jazyk,
ktorý žije okolo nás v ústach ľudí a v prípade novej zbierky v
ústach matiek. Zbierka je členená na tri časti: prvá - časť o
(ne)plodnosti a smrti, druhá - tehotenstvo v týždňoch, tri večný pocit nedele počas materskej.

-1.2.2019 (19h):
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ

-jarná liga nepárny týždeň

zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi
/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj!

-6.2.2019 (17:30h): BERKAT - dokument - OSAMELÝ BOJ
streda/
THOMASA REIDA
/vstupné 4€/2€ študenti, ZŤP, dôchodcovia
Feargal Ward / Írsko / 2017 / 85 min. / anglicky / SK titulky

Írskeho farmára roky zamestnáva boj s jeho susedom, ktorým
je americký výrobca mikročipov Intel. Nadnárodná spoločnosť
chce expandovať a rada by získala Reidov pozemok. Farmár
nemá v úmysle opustiť 300 rokov starý domov svojich predkov

-8.2.2019 (19h):
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ

-jesenná liga párny týždeň

zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi
/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj!

-14.2.2019 (19h): 3T - TRI TVORIVÉ TVORY
štvrtok/
/vstupné 16€/12€ v predpredaji v Art kafé

Sme improvizačné divadlo, ktoré tvoria traja herci: Juraj
“ŠOKO” Tabaček , Lukáš “PUCHO” Púchovský a Stano Staško.
Rozohráme naše predstavenie, ktoré je premiérou a derniérou
zároveň. Režisérmi ste vy, diváci. 3T si radi užívajú adrenalín na
javisku. Na základe tém, ktoré vyberie publikum, vytvárajú
priamo pred očami divákov krátku divadelnú hru.

-15.2.2019 (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!

-16.2.2019 (19h): ZRAZ(u) - PREMIÉRA - Art point teatro
sobota/
/vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé

Ako nás ovplyvňuje vodka, rodina, priatelia a sociálne siete?
Do akej miery vieme tento vplyv eliminovať (ak vôbec)?
"Odober rúž, vrstvy make-upu a čo ti potom ostane? Len ty
sama. Budeš vtedy šťastná?"
Úzkostná réžia: Veronika Maslíková,

Záchranná dramaturgia: Karolína Rašičová, Neurotický scenár: Francesca Balej,
Príživníkcy fotograf: Tomáš Pavlovič, Degustátor vodky: roman turcel.
Hrajú: Autentickosť predstavenia: Roman Draxler, Hamlet súboru: Marián Marko, Opak
pesimizmu: Michaela Kotríková, Učiteľská dilema: Milan Valencín, Malý princ súboru:
Žofia Petrášová, Neplnoletý: Adam Cibulka, Eso v rukáve: Laura Kovalíčeková

-17.2.2019 (16h): AKO NAMAĽOVAŤ DÚHU
nedeľa/
- PREMIÉRA divadelnej hry pre deti - Divadlo NaTRAky

/vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé
Kamaráti zaleťte do krajiny Zázračno, pomôžte čarodejnici
Danici pozbierať stratené farby, aby opäť mohla kresliť dúhu,
objavte čarovné slovíčka, úctu, usilovnosť a so skutočnými
priateľmi potom váš svet nebude nikdy čiernobiely...

-21.2.2019 (17h): ANDREA
štrvtok/
/vstup voľný

DAVIES - vernisáž

Vyštudovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v
Stuttgarte v rokoch 1996 až 1999. V roku 2007 sa vrátila naspäť
na Slovensko. Žije v Nitrianskom Rudne, venuje sa tvorivej
činnosti a workshopom. Výtvarnému umeniu je oddaná celým
svojím bytím. Je to pre ňu svet, inými nepoznaný, svet plný
slobody, svet kam sa v tvorivom procese vždy s vášňou vracia.

-22.2.2019 (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!

-28.2.2019 (19h):
štvrtok/

Z INDIE AŽ DOMOV
s Trabantom po boku - beseda

/vstupné 7€/6€ v predpredaji v Art kafé

Rozprávanie s cestovateľom Marekom Slobodníkom o velkej
ceste domov z ďalekej Indie na 61-ročnej Jawe 250 spolu so
žltými Trabantami. O tom, ako sa potili v horúcej Indii,
predierali priesmykmi nad 5000 m.n.m. v Himalájach, užívali si
pohodu v Pakistane a hlavne ako sme ukončili cestu okolo sveta
v Uzbekistanskom Samarkande a Kazachstanskom Benyeu...
Ôsmi cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 17 tisíc kilometrov

-13.3.2019 (19h): SKAZA TITANIKU - ŠTÚDIO L+S
streda/
/vstupné 18€/13€ v predpredaji v Art kafé

Divadelná hra plná sebairónie a klaunských gagov! Príbeh
Titaniku hovorí o ľudskej márnivosti. Aj preto je text hry iba
inšpiráciou pre dvoch hercov – klaunov. Hrajú: Sväťo
Malachovský a Michal Kubovčík.

-30.3.2019 (19h): POSTOJAČKY BEZPREDSUDKU
ôsmy prievidzský Stand-UP-ový večer!
sobota/
Zábava zaručená, ako vždy!
/vstupné 9€/7€ v predpredaji v Art kafé

