november
2017

kino Baník Prievidza

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

2.11.2017 (18h):
štvrtok/

BEZ PARDONU - koncert

/vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD
Šansóny Rie Ferčákovej spieva Beata Cipovová.
Toto umelecké spojenie má svoju históriu. Prevé
šansóny Ria písala presne na mieru Beate
Cipovovej. Po vyše 20r. prestávke sa vracajú k
spolupráci na pozoruhodnej hudbe plnej
emócií. spev: B. Cipovová, gitara, kláves, spev: R.
Ferčáková, gitara, cajon, percussie, spev: I. Krajčírik.
Hostia: K. Kantorová a H. Húsenicová - spev, V. Černák el. gitara.

3.11.2017 (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

8.11.2017 (18h):
streda/

AFRIKA NA PIONIERI - cestovateľská prezentácia Mareka Slobodníka

/vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD
Video, slide show a rozprávanie cestovateľa z
cesty naprieč Afrikou na Jawách Pionier. O tom,
ako sme sa predierali zamrznutou Európou do
Afriky, kde nás čakalo 45 stupňové peklo v
Sudáne a prejazdy púšťami, tlačenie do
obrovských hôr v Etiópii či nekonečné pláže
Mozambiku... 5-ti cestovatelia, 5 mes. na
cestách, 15 tisíc km na jednych z najhorších
jednostopých mot. dopravných prostriedkov.
9.11.2017 (18h):
štvrtok/

SIMA MARTAUSOVÁ - koncert s detským
speváckym zborom - vypredané!

10.11.2017 (19h) CHYTRÝ KVÍZ – liga nepárneho týždňa
piatok/
zábavný program k večernému posedeniu s
priateľmi /zápisné 2€
11.11.2017 (20h): PRIEVIDZART-hudobno-literárne soireé
sobota/
/vstupné dobrovoľné
...už po piatykrát v Art pointe! Tentokrát prijala
pozvanie spisovateľka Vanda Rozenbergová a
kapela Kreins. Okrem nich sa predstavia aj ďalší
autori. Interpretujú herci Art point teatra.
14.11.2017 (17h): MOZAIKA ŽIVOTA - vernisáž
utorok/
/vstup voľný
Občianske združenie ARS PRO FEMINA s podporou MK SR a Mesta Prievidza vás pozýva na
otvorenie výstavy - prezentácie výtvarnej tvorby
a arteterapeutickej činnosti členiek združenia pri
príležitosti 5. výročia jeho založenia.

15.11.2017 (18h): CESTOU NECESTOU - cestov. festival
streda/
/vstupné 7€/6€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD
Najväčší slovenský cestovateľský festival Cestou
necestou opäť v Prievidzi
18:00h: LUBO JURÍK - 3 roky digitálneho nomáda v Ázii.
Taiwan, Thajsko, Južná Kórea, Malajzia, Srí Lanka,
Filipíny, aj Singapúr, Hong Kong či Japonsko. O
tom ako sa žije v Ázii, výhody a nevýhody, ako
ľudia vnímajú vzťahy, lásku či sex...
19:00h: PETER GREGOR - Irak - v srdci kolísky civilizácie.
Staroveký Babylon, biblický Ur, Wadi as Salam...
Vydajte sa s nami po stopách najstaršej civilizácie
na svete, do Mezopotámie
20:00h: prestávka
20:15h: MICHAL KNITL - 4 krajiny Európy, 4 túry
Počas leta prešiel cez 350km na túrach: Orlia prť
v Poľsku, hrebeň Fagaráša a Pietra Craiului v
Rumunsku, Tre Cime v talianskych Dolomitoch i
pohoria Rila a Pirin v Bulharsku.
16.11.2017 (19h) CHYTRÝ KVÍZ – liga párneho týždňa
štvrtok/
zábavný program k večernému posedeniu s
priateľmi /zápisné 2€
23.11.2017 (19h):
štvrtok/

TAKÉ ZO ŽIVOTA

- talkshow Mária šmýkala

/vstupné 9€/6€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD
7. pokračovanie zábavnej talkshow. Tentokrát
budú hosťami Samo Trnka (vedátor Karol z Dobre
vedieť), Matúš Hamara (someliér z Grand Hotel
Kempinski), Nela Jakubisová (účinkovala v klipe
Jamesa Blunta), Zuzana Hýroššová Šuchterová
(operná speváčka) a Peter Zavadil (stand-up
komik).
24.11.2017 (19h) CHYTRÝ KVÍZ – liga nepárneho týždňa
piatok/
zábavný program k večernému posedeniu s
priateľmi /zápisné 2€

pripravujeme:
2.12.2017 (18h):
sobota/

MENÍME SVET HUDBY- koncert
SLOVAK AKORDEONIKA ORCHESTRA a hostia
PETER LIPA a NELA POCISKOVÁ
/vstupné 15€ v predpredaji v Art kafé a na
ticketportal.sk

9.12.2017 (19h):
sobota/

DESMOD - theatro set koncert
/vypredané!

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.

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

