jún 2018
kino Baník Prievidza

(zmena programu vyhradená!)

info: 0905926900, 0918111317

info vstupenky: 0950 54 89 33

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

-1.6.2018 (17h):
piatok/

PRIEVIDZA ZA SLUŠNÉ
SLOVENSKO –diskusia s Jurajom Šeligom,

hlavným predstaviteľom iniciatívy Za slušné Slovensko

/vstup voľný

Juraj Šeliga, vyštudovaný právnik sa v iniciatíve Za
slušné Slovensko angažuje naplno už od vraždy Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Organizátorov zastupoval
aj na stretnutiach s prezidentom Kiskom a premiérom
Pellegrinim, v médiách, a na bratislav. zhromaždeniach.

-1.6.2018 (19h):
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ -jarná liga párny 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

-7.6.2018(17h,19h)TAKÉ ZO ŽIVOTA - talkshow M. Šmýkala
štvrtok/
s ADELOU a VIKTOROM
Deviate pokračovanie zábavnej talkshow.

-8.6.2018 (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 odmeny!
Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint

-14.6.2018 (19h): CURANDEROS - beseda o AYAHUASKE
štvrtok/
/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé, TIK PD

Premietanie guerrilla dokumentu o psychedelickom
nápoji Ayahuaske. Cestopisný populárno-náučný film
približuje problematiku šamanizmu a psychedelík,
prínosy, riziká, hlboké prepojenie tradičných šamanov s
nápojom aj skúsenosti ľudí z iných kultúr. Presahuje do
psychológie, kultúrnej antropológie, či do cestopisu.

-15.6.2018 (19h):
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ -jarná liga párny týždeň

-20.6.2018 (20h)
streda/

JEDNA NA DRUHÚ - Art point teatro
/vstupné 10€/8€ v predpredaji
Pozor! kapacita max. 40 miest.

zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi
/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj odmeny!
Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint

Na motívy hry Roba de Graafa "Mako". Obsadenie:
Sola - Nela Jakubisová,
Civi - Zuzana Kráľová, Réžia: Štefan Bielik.
Kráčam námestím. Stále rovno. Míňam pohľady ľudí
upreté do zeme. Mrmlú si popod nos, nerozumieť im
ani slovo. Pridám do kroku, chcem byť doma čo najskôr.
Doma? Toto mesto je môj domov. Ja už doma som.

-22.6.2018 (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 odmeny!
Tím registruj na: www.chytrykviz.cz/podnik/artpoint

-26.6.2018 (17h)
utorok/

PRVÁ REPUBLIKA - vernisáž výstavy
/vstup voľný
V spolupráci s pražskou Galériou La Femme
prinášame milovníkom umenia unikátnu kolekt.
výstavu najvýznamnejších súčasných českých a
slovenských výtvarných umelcov, ktorí vytvorili
diela k stému výročiu vzniku Československa.

-29.6.2018 (19h):
piatok/

CHYTRÝ KVÍZ -jarná liga párny 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/podnik/artpoint

Prievidza, STREeTnime sa
na námestí!
MULTIŽÁNROVÝ
FESTIVAL
NA NÁMESTÍ

29.6.-30.6.2018

piatok 29.6.
-19h /fontána stage/ STREeTnutie s KATKOU MACHÁČKOVOU
- primátorkou Prievidze
-19:20h /fontána stage/ ROZHIPOPUJTE SA SO SKAJOU
- Mafia, Street Dance Academy
-20h /fontána stage/ DIZYDENT - koncert v štýle
funky/rock/pop/oldschool /hip-hop
-21:30h /za pomníkom/ TANEC MEDZI KVAPKAMI
-22h /fontána stage/ MEDZI VRSTVAMI - medzinárodne
úspešný film Vandy Mesiarikovej
-22:30h /fontána stage/ TALKSHOW - koncert v štýle indie rocku
sobota 30.6.
FARBY NA ULICI - výtvarný workshop
-9:30h /Cafe Merlo/ KÁVA S GIPSY JAZZOM - koncert
(L. Bakaiová, M. Lacko)
-11h /fontána stage/ SVRČEK A MRAVČEK - Divadielko Severka
-12h /Pribinovo námestie/ HUSLE NA ULICI - vystúpenie
street art huslistu Slavomíra Glosa
-10h - 13h /Nám. slobody/ TVOR A ZABAV SA S NINKOU - tvorivé
dielne pre deti s lektor. Ninou Pekárovou
-17h /fontána stage/ POCTA ONDREJOVI ČILIAKOVI - Hudobno
- literárne pásmo s Petrom „Petiarom“
Lachkým, Tonom Mellom a ďalšími
-19h /Námestie slobody/ V PRIAZNI "BREJKU" -tanečné vystúpenie
tanečnej skupiny Breakfans
-20h /fontána stage/ KAPELY V OBRAZE - videoklipy
prievidzských videotvorcov
-20:30h /fontána stage/ KOMICI NA ULICI - stand up comedy
-/Námestie slobody/ INTERAKTÍVNA OMAĽOVÁNKA
Pomníka padlých v SNP
-21:30h /Nám. slobody/ AKÁ JE TO MÚKA? - koncert víťaza ankety
Najobľúbenejšia bluesová kapela
roka 2017 - ZVA 12-28 BAND
-23h /Námestie slobody/ VINYL STRET PARTY - retro párty
hudby 70 - 90 rokov s „DJ Tuzexom“

