apríl

2020

kino Baník Prievidza

(zmena programu vyhradená!)

info: 0905926900, 0918111317

info vstupenky: 0950 54 89 33

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

-2.4.2020 (18h)
štvrtok/

-3.4.2019 (19h)
piatok/
-7.4.2020 (19h):
utorok/

UMENIE VEDOMEJ AROMATERAPIE

/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé

Novú éru starostlivosti o zdravie prostredníctvom
esenciálnych olejov vám v pútavej diskusii predstaví
aromaterapeutka, MUDr. Danka Bezáková. Pre
každého účastníka je pripravený voňavý darček.
Rezervácie na tel. číslach 0905 36 65 98, 0905 54 89 33

MÚDRY KVÍZ-jarná liga párny týždeň
zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi

/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj!

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI veľmi úspešná divadelná komédia
/vstupné 17€ v predpredaji v Art kafé a ticketportal.sk

Čo všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži
spoznať vašich rodičov, lenže otecko vlastne nie je
vaším otcom? Zápletka plná nečakaných zvratov od
najvychytenejšieho súčasného britského dramatika
Sira Alana Ayckbourna, umožňuje naplno zažiariť
brilantným výkonom Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu.
Ako prekonávajú zrelí aristokrati nečakané krízy?
Partnerskými kotrmelcami prekvapia vychádzajúce
herecké hviezdy Mary Havranová Bartalos/Jana
Kovalčíková a Juraj Bača. Réžia: Ľubomír Vajdička.

-8.4.2020 (17h)
streda/

ROZPRÁVKA s ART pointou -

divadlo pre deti aj dospelých

O CHOREJ ŽABKE

/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé

Divadielko Severka. Malá veselá a šikovná žabka
zosmutnela. Vraj ochorela! Príďte jej pomôcť uzdraviť
sa.

-15.3.2020 (18h): BERKAT - dokument - diskusia
streda/
/vstupné 4€/2€ - študenti, dôchodcovia, ZŤP
-16.4.2020 (19h): SILNÉ REČI - stand up commedy
streda/
/vstupné 11€ v predpredaji v Art kafé a kicketportal.sk

Silné Reči stand-up comedy show, to je záruka toho, že
vás čakajú dve hodiny plné zábavy. Ostrieľaní komici
ale aj vychádzajúce hviezdy slovenskej komédie sa na
doskách, ktoré znamanejú smiech postarajú o to, že z
predstavenia odídete s úsmevom na tvári. V Prievidzi v
Art Point sa 16. 4. môžete tešiť na komikov v zostave
Gabo Žifčák, Simona, Martin Hatala, Matej Makovický.

-17.4.2019 (19h)
piatok/

MÚDRY KVÍZ-jarná liga párny týždeň
zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi

/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj!
Výstavy tejto galérie
a činnosť kultúrneho centra
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

-18.4.2020 (19h): ZVA 12-28 BAND - koncert
streda/
/vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé

Norbert Červenák – gitara, spev, Ladislav Červenák –
kontrabas, Peter Krško – bicie nástroje. V roku 2020
uplynie 30 rokov od vzniku a prvého koncertu kapely.
Jej zostavu tvorí tím okolo zakladateľa, lídra,
originálneho autora skladieb, gitaristu a speváka
Norberta Červenáka. O basový kontrapunkt sa mu
počas celej existencie kapely stará brat Ladislav
Červenák a rytmicky mu už 17 rokov kryje chrbát hráč
na bicie nástroje Peter Krško.

-21.4.2020 (17h): A. PETER
utorok/
- vernisáž
/vstup voľný

WEISZ-KUBÍNČAN

Arnold Peter Weisz-Kubínčan bol slovenský maliar. Jeho
diela, z ktorých mnohé boli počas holokaustu zničené,
sú považované za jedny z najoriginálnejších
výtvarných prejavov v slovenskom medzivojnovom
umení. V rokoch 1913 – 1916 študoval v Budapešti na
Umeleckopriemyslenej škole. V roku 1917 musel
štúdium prerušiť a narukovať do vojska, o rok neskôr sa
mu podarilo pokračovať v štúdiu na Akadémii
výtvarných umení v Berlíne. Od roku 1923 žil v Dolnom
Kubíne, neskôr v roku 1934 sa presťahoval do Martina.
(* 3. marec 1898, Ujście, Poľsko – † 1945, zrejme
koncentračný tábor Sachsenhausen)

-22.4.2020 (17h)
streda/

ROZPRÁVKA s ART pointou -

divadlo pre deti aj dospelých

LUCIIN PRÍBEH

/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé

Divadelná spoločnosť. Nie je všetko také, ako sa na
prvý pohľad zdá. Presvedčí vás o tom rytier Juraj, drak
a princezná Dobromila.

-25.4.2020 (18h): FÚZIE - festival nielen o jazze
sobota/
/vstupné 12€/10€ v predpredaji v Art kafé

-LACODECZI&JAZZCELULANY
LacoDeczitrúbka,JanUvirakeyboards,MichaelKrásnýba
ssgitara,Laco„Vaico“Deczijr.biciasúprava
-NINAROSAfúziažánrovSwing/Reggae/Jazz:NinaMarinová(SK)spev
husle,TonyDlapagitaraaMichalMihokakordeón/CZ
-MARTINSARVAŠPROJEKTzmesjazzu,popuaworldmusic:DarinaKompušováspev,
MatúšPavlíkpiano,BraňoValanskýbasgitara,JanKopčáksaxofón,MarekSzarvašbicienástroje

-29.4.2020 (19h):
streda/

MOJE MENO MÁM NAPÍSANÉ
NA DVERÁCH

- MONODRÁMA /ANDREJ OPÁLENÝ
/vstupné 9€/6€ v predpredaji v Art kafé

Inscenácia je tajomným nahliadnutím do „duše“
muža, ktorý cíti potrebu rozprávať o sebe, svojich
láskach a snoch, prehrách a výhrach v živote. Ochote
podeliť sa o spomienky a prežívané. Nebyť pri tom sám
a nájsť pochopenie. Samotný príbeh je čiastočne
detektívnou zápletkou, keď divák sa snaží intuitívne
ako aj logickou dedukciou špecifikovať, čo je a bolo
skutočnosť a čo fikcia. V hlavnej úlohe Andrej Opálený.
Réžia: Vladimír Mores.

-30.4.2019 (19h)
štvrtok/

MÚDRY KVÍZ-jarná liga párny týždeň

zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi

/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj!
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DARUJTE NÁM
2% Z DANE
Údaje potrebné na poukázanie 2%
v prospech Art point:

Obchodné meno: Art kino Baník
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42281636
Sídlo: 97101 Prievidza, Šafárika 13

Ďakujeme

