PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

SEPTEMBER 2018
KINO KULTÚRA
Štvrtok 30./2D a piatok 31.8./3D o 20:00 hod.
Sobota 1.9./2D o 17:30 hod.
NÁČELNÍK /ALPHA/
Zrodený z boja o život.
Epické dobrodružstvo sa odohráva počas poslednej doby ľadovej pred 20 000 rokmi.
Po nevydarenom love ostáva mladý bojovník zranený, opustený vlastným kmeňom a ponechaný
napospas divočine. Cestu mu skríži vlk, taktiež opustený svojou svorkou. Z odvekých nepriateľov sa
zrazu musia stať spojenci. Iba tak totiž dokážu v krutej a drsnej divočine prežiť a nájsť cestu domov
pred príchodom neľútostnej zimy.
Réžia: A. Hughes, hrajú: K. Smit - McPhee, N. Malthe, L. Varela, J. H. Jóhannesson...
Thriller, akčný, dráma, 90 min., MP12+, USA, 2D projekcia/ST/5€/4€, 3D projekcia/ČT/6€/5€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 1.9. o 15:30 hod.
SMELÉ MAČIATKO /CATS AND PEACHTOPIA/
Nezbedné mačiatko, Klbko, žije so svojim trochu lenivým a pohodlným otcom, Fúzikom,
v maličkom apartmáne v srdci veľkomesta.
Klbko sa rád díva na svet z okna svojho domova a sníva o tom, že raz spozná všetko to neznáme tam
vonku.
Animovaný, 90 min., MP, Čína, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Sobota 1.9. o 19:45 hod.
CHATA NA PREDAJ /CHATA NA PRODEJ/
Komédia o tom, čo všetko sa môže stať, keď sa počas víkendu stretne svojrázna rodina na poslednej
rozlúčke s chatou.
Réžia: T. Pavlíček, hrajú: I. Chýlková, D. Vávra, T. Voříšková, J. Bárdos, J. Synková...
Komédia, 77 min., MP12+, ČR, ČV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 2.9. o 17:00 hod.
KUBKO HRDINA /PLOEY – YOU NEVER FLY ALONE/
Na lietanie nikdy nie si sám.
Kubko je mladý vtáčik, ktorý sa nevedel naučiť lietať. Hoci sa Kubko veľmi snažil, nepodarilo sa mu to
a nemohol tak odletieť so svojou rodinou do teplých krajín. S pomocou niekoľkých kamarátov je
schopný prežiť vo svete plnom nepriateľov a nakoniec je aj oslavovaný ako hrdina.
Animovaný, dobrodružný, 80 min., MP, Belg., Island, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Nedeľa 2.9. o 19:00 hod.
SKOROSESTRY /SISTERHOOD/
Majú sa rady. Faaakt!?
Nič nenasvedčuje tomu, že by sa ich životné osudy a cesty mohli niekedy pretnúť... Všetko sa však
mení po smrti ich spoločného biologického otca, ktorého dovtedy ani jedna z nich nepoznala, no zdedia
po ňom nádherný byt v Paríži. Lauren je atraktívna 29 ročná „it girl“, ktorá sa snaží preniknúť do
módneho sveta, 28 ročná Olívia je absolútne neschopná sa prispôsobiť zmenám a novým situáciám.
Najmladšia je Salma, má 26 rokov a je zapálenou profesorkou histórie...
Réžia: S. Azzeddine, F. - R. Jeanne
Komédia, 93 min., MP12+, Fr, ČD, 2D projekcia/5€/4€

Pondelok 3. a utorok 4.9. o 19:00 hod.
UPGRADE
Drsné akčné sci-fi o chlapovi, ktorý sa nechal vylepšiť, aby mohol opäť chodiť. A aby sa
mohol pomstiť.
Za pár rokov už nebudeme musieť pohnúť prstom, pretože moderné technológie za nás všetko
urobia. Technofóbom sa v takejto dobe nebude žiť veľmi ľahko. Grey Trace (L. M. Green) je
povestný tým, že ako jeden z posledných ľudí dáva prednosť vlastným rukám ako technológiám.
Autonehoda na nočnej diaľnici a konflikt s bandou grázlov, ktorí mu zavraždia priateľku a jeho
nadosmrti zmrzačia, mu obráti život hore nohami... Réžia: L. Whannell
Sci-fi thriller, 100 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Streda 5.9. o 19:00 hod.
JAN PALACH
Študent, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa.
Meno, ktoré pozná takmer každý. Film rozpráva príbeh posledných mesiacov Palachovho života,
ukazuje cestu, na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného priateľa a citlivého, premýšľajúceho študenta
filozofie stala „fakľa číslo 1“.
Réžia: R. Sedláček, hrajú: V. Zavadil, Z. Bydžovská, D. Barešová, K. Kanátová, M. Balcar...
Dráma, životopisný, 120 min., MP12+, ČR, OV, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 6. a piatok 7.9. o 17:30 hod.
Nedeľa 9.9. o 19:45 hod.
CESTA ZA LÁSKOU /DESTINATION WEDDING/
K. Reeves a W. Ryder sa stretnú na svadbe ako hostia.
Ale romantická atmosféra, všeobecné veselie, smiech a šťastie sú im protivné. Tento víkend je
potrebné hlavne prežiť, čo najskôr zmiznúť a nikoho z tých usmievavých svadobných hostí už nikdy
nestretnúť... Réžia: V. Levin
Komédia, romantický, 90 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 6. a piatok 7.9. o 19:30 hod.
Sobota 8.9. o 19:45 hod.
Pondelok 10.9. o 19:15 hod.
MNÍŠKA /THE NUN/
Keď mladá mníška z kláštorného opátstva v Rumunsku spácha samovraždu, priamo z Vatikánu
sú vyslaní kňaz a novic, aby túto udalosť prešetrili.
Spoločne odkrývajú príšerné tajomstvo. Riskujú nielen svoje životy, ale aj vlastnú vieru a samotné duše,
pretože čelia zlomyseľnej sile v podobe démonickej mníšky, ktorá už predtým terorizovala publikum
vo filme „V zajatí démonov 2“ a opátstvo sa tak stáva hrozivým bojiskom medzi žijúcimi a zatratenými.
Réžia: C. Hardy, hrajú: T. Farmiga, D. Bichir, J. Bloquet....
Horor, mysteriózny, thriller, 93 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 8. a nedeľa 9.9. o 15:30 hod.
KUBKO HRDINA /PLOEY – YOU NEVER FLY ALONE/
Na lietanie nikdy nie si sám.
Kubko je mladý vtáčik, ktorý sa nevedel naučiť lietať. Hoci sa Kubko veľmi snažil, nepodarilo sa mu to
a nemohol tak odletieť so svojou rodinou do teplých krajín. S pomocou niekoľkých kamarátov je
schopný prežiť vo svete plnom nepriateľov a nakoniec je aj oslavovaný ako hrdina.
Animovaný, dobrodružný, 80 min., MP, Belg., Island, SD, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 8. a nedeľa 9.9. o 17:30 hod.
Pondelok 10.9. o 17:00 hod.
CHRISTOPHER ROBIN
Dospelý Christopher Robin tvrdo pracuje v zamestnaní, je mizerne platený a jeho budúcnosť
vo firme je neistá.
Práca ho vyťažuje natoľko, že na dcérku a manželku má iba málo času. Christopher už nadobro
zabudol na svoje idylické detstvo s prostomyseľným plyšovým medvedíkom a jeho kamarátmi. Keď sa
však s medvedíkom po rokoch stretne, ich priateľstvo opäť vzplanie a pripomenie Christopherovi
nekonečné dni detských radovánok a zábavy, ktoré ako malý chlapec zažíval.
Dobrodružný, rodinný, komédia, 104 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€

Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 11.9. o 19:00 hod.
POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT + MONŠTRUM
Film o odchádzaní z autorského dokumentárneho filmu.
Netradičná sebareflexia M. Kuboša – ako umelca, syna, ale tiež obyčajného človeka. Prostredníctvom
svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď o tom, prečo
veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením na poli autorského dokumentu. Spolu s inými slovenskými
filmármi sa snaží nájsťť na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede…
Hrajú: J. Sýkora, J. Brezovský , J. Pátrovič, S. Balková, J. Drengubjak, A. Kubošová – Baková,
Š. Durčák....
Monštrum je príbeh o manipulácii mocných s našimi životmi. Príčina a následok sa valia dole kopcom,
naberajú na objeme, drvia všetko, čo sa im dostane do cesty. Réžia: M. Snopek
Dokumentárny, 72 + 7 min., MP12+, SK, OV, 2D projekcia/4€/3€
BE2CAN5 uvádza:
Streda 12.9. o 19:00 hod.
UTØYA, 22. JÚLA /U – JULY 22/
Film inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktoré sa stali v tento tragický deň v r. 2011 na nórskom
ostrove, keď pravicový politický aktivista A. Breivik zabil 77 ľudí - účastníkov letného pobytu
mládežníckej organizácie Nórskej strany práce.
Film o tejto masovej vražde, ktorá šokovala celý svet, je nakrútený na základe reálnych svedectiev.
Réžia: E. Poppe
Dráma, 90 min., MP15+, Nórsko, ČT, 2D projekcia/4€
Štvrtok 13.9. o 17:30 hod.
Piatok 14.9. o 19:00 hod.
PÁTRANIE /SEARCHING/
Jedinečný thriller, ktorý na prestížnom festivale Sundance 2018 získal ocenenie NEXT
za Najlepší film s inovatívnou formou.
Keď Davidovi zmizne jeho jediná dcéra Margot, polícia spustí pátranie. Po 37 hodinách však nemá
jedinú stopu, a tak sa David rozhodne pozrieť niekam, kde zatiaľ nikto nehľadal - do dcérinho notebooku.
Pomocou jej počítača a rozhovorov s jej priateľmi David odhaľuje dcérine tajomstvá a zisťuje, že Margot
nebola zďaleka tou dokonalou dcérou, za ktorú ju považoval...
Réžia: A. Chaganty, hrajú: J. Cho, D. Messing, J. Lee, M. La, S. Sohn...
Thriller, 101 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 13.9. o 20:00 hod. / 3D
Sobota 15.9. o 19:00 hod. / 2D
PREDÁTOR: EVOLÚCIA /THE PREDATOR/
Jeden z najväčších lovcov v celom vesmíre sa vracia späť na Zem.
Quinn McKenna /B. Holbrook/ je veliteľ elitnej skupiny vojakov, ktorá je na tajnej operácii
na mieste, kde havarovala loď Predátora. Quinn sa rozhodne loď preskúmať a časť vybavenia pošle
domov, kde býva jeho syn Rory /J. Tremblay/. Za to je McKenna zatknutý vládnym agentom.
Po zotavení z pádu lode sa Predátor prebúdza a začína hľadať chýbajúce časti vybavenia. Tým začína
boj na život a na smrť....
Réžia: S. Black
Akčné sci-fi, 101 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 16.9. o 17:00 hod.
AXEL A TAJOMSTVO PLANÉTY KEPLER /AXEL 2: ADVENTURES OF THE SPACEKIDS/
Kedysi nádherná planéta Kepler je dnes vyprahnutá a na pokraji zániku, pretože Pozemšťania
v honbe za zdrojom superenergie vydrancovali jedinečný Kvet života.
Odvážni mladí obyvatelia planéty Kepler - Axel, Gaga a Bono sa rozhodnú nasledovať starú legendu
a vydávajú sa hľadať semienko života do oázy skrytej v ničivej sopke, aby zachránili svoj domov.
Animovaný, dobrodružný, 90 min., MP, Čína, SD, 2D projekcia/5€/4€

Nedeľa 16. a pondelok 17.9 . o 19:00 hod.
NEBEZEPEČNÁ LÁSKAVOSŤ /A SIMPLE FAVOR/
Dokážeš udržať tajomstvo?
Všetko sa začína obyčajnou láskavosťou – Emily (B. Lively) požiada svoju najlepšiu priateľku Stephanie
(A. Kendrick), aby vyzdvihla jej syna zo škôlky. Lenže Emily si po neho už nepríde. Nedvíha telefón
a neodpovedá ani na esemesky. Stephanie sa preto spojí s manželom Emily, Seanom (H. Golding)
a spolu rozbehnú veľkú pátraciu akciu.
Réžia: P. Feig
Thriller, krimi, mysteriózny, 117 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 18.9. o 19:00 hod.
MOULIN ROUGE /MOULIN ROUGE/
Cenami ovenčený muzikál, v ktorom slovo „láska“ odznie viac ako 140-krát.
Príbeh básnika Christiana, ktorý spomína na lásku jeho života. So Satine sa zoznámi dôsledkom
nechcenej zámeny. Z tohto nevinného stretnutia sa vyvíja niečo, čo si Satine ako kurtizána nemôže
Dovoliť... Réžia: B. Luhrman, hrajú: N. Kidman, E. McGregor, J. Leguizamo...
Muzikál, 127 min., MP12+, USA/Austrália, ČT, 2D projekcia/4€/3€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 19.9. o 19:00 hod.
VLASY /HAIR/
Jeden z najvýznamnejších muzikálov druhej polovice 20. storočia vznikol pod taktovkou
M. Formana.
Sú politickým dielom kritizujúcim spoločnosť, odsudzujúcim vojnu vo Vietname. Zároveň je to film
vyzývajúci hippies postaviť sa proti konzervativizmu. Sleduje príbeh C. Bukowskeho, ktorý opúšťa
rodinný ranč v Oklahome a odchádza do New Yorku, kde spoznáva mladého rebela Bergera a jeho
skupinu kamarátov. Hrajú: J. Savage, T. Williams, B. D´Angelo, A. Golden...
Muzikál, 121 min., MP15+, USA/DE, ČT, 2D projekcia/4€/3€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 20. a piatok 21.9. o 19:00 hod.
Sobota 22. a nedeľa 23.9. o 19:30 hod.
Pondelok 24.9. o 20:00 hod.
PO ČOM MUŽI TÚŽIA
Charizmatický cynik Karel Král, trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na ktorého ženy letia,
je šéfredaktorom časopisu Playboy.
Jedného dňa jeho neviazaný spôsob života utŕži hneď niekoľko rán...
Réžia: R. Havlík, hrajú: J. Langmajer, A. Polívková, M. Hádek, T. Pauhofová...
Komédia, 95 min., MP12+, ČR, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 22.9. o 17:15 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA /HOTEL TRANSYLVANIA 3:
SUMMER VACATION/
V najnovšom pokračovaní sa Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok partie vydávajú na dovolenkovú
plavbu na výletnej lodi. Réžia: G. Tartakovski
Rozprávka, 85 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 23.9. o 17:00 hod.
RODINKA ÚŽASNÝCH 2 /THE INCREDIBLES 2/
Obľúbená rodina superhrdinov sa vracia.
Avšak tentoraz je hlavnou hviezdou Helen, zatiaľ čo Bob zostal v domácnosti a pomáha Violet a Dash
zvládať každodenné nástrahy "normálneho" života. Pre všetkých je to ťažká zmena, a ťažšie je to o to
viac, že si nikto z rodiny neuvedomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Keď sa objaví nový
zloduch, ktorý sa chystá uskutočniť diabolsky geniálny plán, tak rodina musí nájsť spôsob, ako sa dať
zase dohromady a spojiť sily - čo sa ľahko povie a ťažko urobí, aj keď sú všetci doslova úžasní.
Réžia: B. Bird
Akčný, animovaný, dobrodružný, 126 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Pondelok 24.9. o 17:30 hod.
Utorok 25.9. o 19:00 hod.
SRDCOVÍ REBELI /THIS CRAZY HEART/
Nezodpovedný flákač Lenny dostane na zodpovednosť pätnásťročného chlapca Davida s vážne
chorým srdcom.
Davidova prognóza hovorí, že svojich šestnástych narodenín sa už zrejme nedožije. Lenny pojme
starostlivosť úplne po svojom, bez akýchkoľvek pravidiel. Ak má David umrieť mladý, nemá zmysel
robiť domáce úlohy. Ale striptíz aspoň raz v živote vidieť musí!
Réžia: M. Rothemund, hrajú: E. M´Barek, P. Schwarz...
Komédia, dráma, 104 min., MP12+, DE , ČD, 2D projekcia/5€/4€
Streda 26.9. o 19:00 hod.
POD JEDNÝM STROMOM /UNDER THE TREE/
Susedia až za hrob.
Na záhrade pokojného predmestia stojí vysoký košatý strom. Strom vrhá veľký a studený tieň na druhú
záhradu. Pri každej záhrade je dom a v nich bývajú ľudia. Susedia, ktorí bývajú v tieni stromu, sa ale
nechcú zmieriť s tým, že sa nemôžu poriadne slniť na vzácnom letnom slnku. Radi by, aby sa strom
aspoň prerezal. "Na ten strom nikto ani nesiahne", znie ale pevné a jasné stanovisko z druhej strany
plota. Dohadovanie sa premení na hádky, nadávky.... Obyčajné susedské nezhody rozrastú do úplne
neočakávanej špirály násilia, ktorá sa vymkne kontrole.
Réžia: H. G.Sigurðsson
Komédia, dráma, 89 min., MP15+, Island, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 27.9. o 19:30 hod.
Piatok 28., sobota 29. a nedeľa 30.9. o 19:00 hod.
PIVNICA
Dlhoročné manželstvo Milana a Táne je v troskách, spája ich už len jediná dcéra Lenka.
Keď sa však šestnásťročná tínedžerka nevráti domov z párty, ich život sa obráti naruby. Oboch rodičov
pohltí bezmocnosť, strach a pocit viny. Kamaráti, spolužiaci, susedia, nikto im nevie pomôcť. Milan už
neverí ani policajnému pátraniu, ktoré nikam nevedie a rozhodne sa odhaliť pravdu sám. Čoho všetkého
je schopný zúfalý rodič, keď mu zmizne dieťa?
Réžia: I. Voloshin, hrajú: J. M. Barr, O. Simonova, M. Ondrík, J. Oľhová, Dalyb, C. Kassai
Dráma, 114 min., MP15+, SK/CZ/Rusko, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 28./2D, sobota 29./3D a nedeľa 30.9./2D o 16:30 hod.
PIADINÔŽKA /SMALLFOOT/
Nech Ti je ako chce, je tu Yeti!
Rodinná komédia, v ktorej je Yeti presvedčený, že záhadné bytosti známe ako „ľudia”
naozaj existujú.
Réžia: G. Ficarra, J. Requa
Rodinný, animovaný, komédia, 110 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€

Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a v Informačnom centre.
Informačné centrum:
Po-Pi od 09:00 do 17:00, Sobota: 08:00 – 12:00
Tel: 044 / 432 10 96
Pokladňa kina každý deň hodinu pred začiatkom predstavenia, Tel: 044 / 431 36 36
Online predaj na stránke http://www.kino.ruzomberok.sk/
Rezervácie na kultúrne podujatia trvajú 48 hodín.
Rezervácie na filmové projekcie končia 30 minút pred predstavením.

KULTÚRNE PODUJATIA
30.08.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV: RECY VECI - PAPIEROVÉ DEKORÁCIE
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie ôsmeho ročníka podujatia
Múzeum pre seniorov.
Témou posledného prázdninového stretnutia bude opäť recyklovanie novinového papiera pri papierovom pletení, ale aj
recyklovanie kartónových roliek, z ktorých si vyrobíme zaujímavú bytovú dekoráciu (venček na dvere alebo obal na vázu).
Je preto potrebné priniesť si rolky z WC papiera alebo z papierových utierok, kartón, tavnú pištoľ, nožnice, rezací nôž,
disperzné lepidlo, štetec, novinové ruličky, drevenú špilku, drôt a na ozdobu gombíky alebo väčšie korálky. Na kartónovú
ružu potrebujeme papierovú podložku na vajcia (na 30 ks vajec), drôt, zelenú floristickú pásku alebo krepový papier, tavnú
pištoľ, rezací nôž, akrylovú farbu a štetec.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
30.08.2018

záhrada Bratskej Jednoty Baptistov v Ružomberku

09:30

PRÁZDNINOVÉ OBJAVOVANIE SVETA
Materské centrum Nevedko vás srdečne pozýva na zážitkovú tvorivú dielničku Prázdninové objavovanie sveta.
Zážitková Montessori Dielnička je určená pre všetky vekové kategórie.
Každé dieťa sa v útlom detstve učí nové veci závratnou rýchlosťou. Výkonnosť mozgu je mimoriadne vysoká a dieťa má
obdobia, kedy si veľmi jednoducho a rýchlo osvojí určité zručnosti, či vedomosti. Potrebuje pre to však dostatok vhodných
a veku primeraných podnetov. V závislosti od týchto podnetov sa vytvárajú nové spojenia a štruktúra detského mozgu.
Osviežujúce občerstvenie je zaistené.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v interiéri.
01.09.2018

Vlkolínec

08:15

ROZLÚČKA S LETOM VO VLKOLÍNCI A SPOMIENKA NA SNP
Mesto Ružomberok, Občianske združenie Vlkolínec, Klub vojenskej histórie Ostrô a DHZ Vlkolínec vás pozývajú
na Rozlúčku s letom vo Vlkolínci a spomienku na Slovenské národné povstanie.
Program:
08:15 Svätá omša za padlých v SNP, vo vojnách
09:30 Pietny akt kladenia vencov
09:45 Vystúpenie folklórnych súborov pri zvonici (v prípade nepriaznivého počasia vo dvore galérie)
10:30 Vernisáž výstavy diel vytvorených počas Workshopu 2018 vo Vlkolínci
Sprievodné akcie: výstava a ukážky vojenskej techniky, ukážka hasičskej techniky
01.09.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
včelár:
- rozprávanie o živote včiel a spracovaní včelích produktov a ich následnom využití, ukážka života včiel v úli
- ukážka výroby výrobkov z vosku a možnosť vytvoriť si vlastný produkt
- možnosť zakúpiť si výrobky z vosku, fľašu medoviny, med
tkáčka:
- rozprávanie o spôsobe tkania a o materiáloch, z ktorých sa tkalo, ukážka postupu tkania, príležitosť vyskúšať si tkať koberec
- možnosť zakúpiť si tkané koberčeky
priadka:
- rozprávanie o postupe spracovania ľanu a spôsobe pradenia, ukážka postupu pradenia
- možnosť vyskúšať si priasť na kolovrátku
bábkarka:
- rozprávanie o výrobe bábok
- ukážka výroby bábok
- možnosť zakúpiť si bábky
01.09.2018

Ludrová (ihrisko)

09:00

ŽELEZNÝ HASIČ 2018
Dobrovoľný hasičský zbor Ludrová a Obec Ludrová Vás pozývajú na V. ročník medzinárodnej hasičskej súťaže
Železný hasič, ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov.
Súťaže sa môžu zúčastniť členovia dobrovoľných a profesionálnych hasičských zborov zo Slovenskej republiky, ale aj zo
zahraničia. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená na kategórie ženy, muži do 35 rokov a muži nad 35 rokov.
Pripravená bude originálna pamätná medaila pre každého pretekára.
Počas dňa budú prebiehať rôzne súťaže pre deti a dospelých.
Registrácia a info: 0918 607 290, e-mail: dhzludrová@gmail.com

01.09.2018

Komjatná (futbalové ihrisko)

11:00

90. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ V KOMJATNEJ
Dobrovoľný hasičský zbor Komjatná Vás srdečne pozýva na oslavy 90. výročia založenia DHZ v Komjatnej.
Program:
11:00 Sprievod hasičských áut od Studničnej na ihrisko
11:40 Hasičská súťaž - vyhodnotenie
13:00 Slávnostné otvorenie osláv spojené s posvätením hasičskej zástavy
13:30 "Ako hasili naši predkovia" - ukážky od založenia DHZ po súčasnosť (dobové oblečenie, dobové náradie, dobová
ručná striekačka)
14:30 Tombola 1. časť
15:00 Ukážky profesionálnych hasičov (hasenie požiaru)
16:00 Tombola 2. časť
16:30 Voľná zábava (pre dospelých sú pripravené súťaže "Hasenie smädu")
01.09.2018

Oddychový park Klačno v Ružomberku

13:00

ŠPORTOVO - ZÁBAVNÝ DEŇ NA KLAČNE + ZAHRAJKO
ZO SPIEVANKOVA
Pozývame vás na športovo - zábavný deň na Klačne.
V programe vystúpi aj Zahrajko zo Spievankova (o 16:00 hod.).
Pripravené je pre vás množstvo detských atrakcií a súťaží pre deti a dospelých (nafukovací hrad, trampolína, autíčka,
maľovanie na tvár, Alkana, tombola...).
Vstup zdarma
01.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HURÁ HÁČKOVANÁ ŠKOLA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Končí oddych, začína škola. Príďte vyrobiť školákom háčkované púzdro na písacie potreby, kozmetiku, háčiky alebo
okuliare. Inšpiráciou nám bude Fullova paleta farieb.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
02.09.2018

Vlkolínec

09:00 – 17:00

REMESLOFEST
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na festival remesiel Remeslofest.
Letná víkendová prezentácia ľudových remesiel spojená s ukážkami tvorby. Návštevníci budú mať možnosť zhotoviť
si vlastný výrobok alebo vyskúšať proces výroby.
Svoje umenie predvedú:
priadka:
- rozprávanie o postupe spracovania ľanu a spôsobe pradenia, ukážka postupu pradenia
- možnosť vyskúšať si priasť na kolovrátku
tkáčka:
- rozprávanie o spôsobe tkania a o materiáloch, z ktorých sa tkalo, ukážka postupu tkania
- príležitosť vyskúšať si tkať koberec, možnosť zakúpiť si tkané koberčeky
včelár:
- rozprávanie o živote včiel a spracovaní včelích produktov a ich následnom využití, ukážka života včiel v úli
- ukážka výroby výrobkov z vosku a možnosť vytvoriť si vlastný produkt
- možnosť zakúpiť si výrobky z vosku, fľašu medoviny, med
03.09.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie ôsmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
03.09.2018

Arena v Ružomberku

(NE)VEDOMOSTI
Arena Ružomberok vás pozýva na kvíz s Adamom.
- súťažia 2-6 členné tímy
- registrácia na mieste v bare od 19:30 hod.
Štartovné: 2,00€ / osoba

20:00

05.09.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

MINIPÁRTY A DASHA
Nadácia Supra a Občianske združenie Ružomberčan Vás pozývajú na voľné pokračovanie programu Všechnopartička
a koncert Dashy s doprovodom klaviristu Martina Kumžáka.
Účinkujú: Karel Šíp a J. A. Náhlovský
Vstup voľný
Zlosovateľné voľné vstupenky sú v obmedzenom množstve k dispozícii v Informačnom centre Ružomberok.
06.09.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

MINIPÁRTY A BÁRA BASIKOVÁ

Nadácia Supra a Občianske združenie Ružomberčan Vás pozývajú na voľné pokračovanie programu Všechnopartička
a koncert Báry Basikovej s klavírnym doprovodom.
Účinkujú: Karel Šíp a J. A. Náhlovský
Vstup voľný
Zlosovateľné voľné vstupenky sú v obmedzenom množstve k dispozícii v Informačnom centre Ružomberok.
08.09.2018

Areál OŠK Lisková

14:00

POĽOVNÍCKY DEŇ
Poľovnícke združenie Likava Choč - poľovníci z Liskovej a Obec Lisková vás pozývajú na Poľovnícky deň.
Program: príchod lovca a jeho družiny s ulovenou zverou, slávnostný výrad a pasovanie lovca, ukážky vábenia zveri,
prehliadka poľovníckych psov
Sprievodné akcie:
- súťaže pre deti v poznávaní flóry a fauny v chotári obce (dve kategórie: mladší a starší žiaci)
- hod šiškou na cieľ pre deti
- hod flintou do zbožia pre dospelých
- tombola
- ochutnávky poľovníckych špecialít (poľovnícky guláš, pečený diviak, poľovnícke klobásy)
Vstup zdarma
08.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOD_VÁB VÁBI
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Hit posledných období – relaxačné omaľovánky sme posunuli v technike. Príďte vyskúšať low cost psychoterapiu a okúsite
blaho, keď sa farba vpíja do hodvábu v hraniciach, ktoré si sami určíte. Inšpiračným východiskom bude mozaika Ľ. Fullu.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 10,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
10.09.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU

Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
12.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: ČO JE ZÁTIŠIE?
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Spoločne sa pohráme na výstave autorky svetového formátu Ester Šimerovej Martinčekovej. Skúsime si vlastné tichšie
a zátichšie.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
14.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: PAPIEROREZ A INÉ REZY
Večerný ateliér pre dospelých.
Ateliér venovaný nenáročnej grafickej technike, ktorá je dostupná aj pre realizáciu v domácom prostredí. V rámci tvorivosti
a zvedavosti si aj zaexperimentujeme a preskúmame štruktúry menej tradičných materiálov, ktoré dosiahneme po odtlačení
vyrezaných grafických motívov.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11

14.09.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

VII. MÓDNY NÁVRHÁR
Pozývame vás na VII. ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár.
V programe účinkujú:
- Jiří Korn
- Miroslav Žilka (Old School Brothers)
- Kateřina Brožová
- Dazya Dance Group
- Izabela Komjati
- Natasha Azari
Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektora Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
Realizované aj s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Vstupné: 20,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
15.09.2018

centrum Ružomberka (pri Kultúrnom dome A. Hlinku)

09:00 – 10:00

XIII. ZRAZ MOTOCYKLOV MANET M-90
Automotoklub Ružomberok organizuje XIII. ročník zrazu motocyklov Manet M-90.
Výstava motoriek v centre mesta bude od 09:00 do 10:00.
Manet M - 90 je dvojpiestny jednovalcový motocykel z Považskej Bystrice. Mal úsporný dvojpiestny dvojtaktný motor
zaujímavej konštrukcie s výkonom 3,5 koňa a dosahoval rýchlosť až 65 km/hod. Po prvýkrát bol motocykel Manet
predstavený verejnosti v roku 1947 na 28. medzinárodnej výstave automobilov v Prahe.
Info: M. Sila 0907 168 506, e-mail: silamarian@centrum.sk
15.09.2018

Ľubochňa (malý park)

11:00

OSLAVY 90. VÝROČIA VZNIKU DHZ ĽUBOCHŇA
Dobrovoľný hasičský zbor v Ľubochni a Obec Ľubochňa Vás srdečne pozývajú na oslavy 90. výročia vzniku
DHZ Ľubochňa.
Program:
11:00 Prejazd techniky obcou Ľubochňa
12:00 Svätá omša - malý park
13:00 Nástup hasičských družstiev, príhovory
13:30 Ocenenie zaslúžilých hasičov DHZ
14:00 Ukážky techniky na námestí akad. Ľ. Nováka a ukážka historickej techniky Flader DHZ Hubová
15:00 Vystúpenie kapely Country Steps
18:00 Vystúpenie hudobnej skupiny Spektrum, voľná zábava
Občerstvenie je zabezpečené (guláš, kapustnica).
15.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: GOMBIČKY
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Ukážeme si, ako sa môžu kreatívne využiť a prišiť gombíky nielen na zapínanie košele. Inšpiráciou nám budú diela Fullu
a ľudové kroje.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
15.09.2018

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Švošove

10:30

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
Pozývame vás na odpustovú slávnosť.
17.09.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie ôsmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
17.09.2018

Arena v Ružomberku

KVÍZOVÝ PONDELOK
Arena Ružomberok Vás pozýva na Kvízovú ligu s Mišom.
Pravidlá:
- súťažia 2-6 členné tímy
- podmienkou účasti je registrácia na stránke http://www.kviz.pub/ruzomberok
Štartovné: 2,00€ na osobu

20:00

18.09.2018

Arena v Ružomberku

21:00

GOOD BYE SUMMER
Arena Ružomberok Vás pozýva na rozlúčku s letom.
Deciball turnaj študentov – biliard, šípky, kalčeto. Tím, ktorý nazbiera najviac bodov, vyhráva.
- súťažia 4-členné tímy
19. - 20.09.2018

Archeoskanzen Havránok / Roľnícka usadlosť Bukovina

S DEŤMI ZA KELTMI / S DEŤMI NA SEDLIACKY DVOR
Liptovské múzeum vás pozýva na kultúrno - vzdelávacie podujatie S deťmi za Keltmi + S deťmi na sedliacky dvor.
Vstupné: 3,00€ (dospelí), 2,00€ (deti)
20.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: VĎAKA ZA DÁŽĎ
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu Vďaka za dážď.
Film sleduje posledných päť rokov Kisilu - majiteľa menšej farmy, jeho rodinu, dedinu a to, ako sa vysporiadava
s dôsledkami klimatických zmien. Vlastnou kamerou nafilmoval záplavu, sucho a búrky, straty na majetku, mužov sťahujúcich
sa do miest hľadajúcich si prácu, ale aj sociálny úpadok. Pri formovaní komunity ľudí bojujúcich s rovnakými ťažkosťami
naráža na problémy politického systému, ktorý mu ukazuje, kde sú jeho limity.
Réžia: Julia Dahr, 87 min., nórsky, SK titulky. Spolupracujeme s Kinedok.
Vstupné: 1,00 €
21.09.2018

Arena v Ružomberku

DUO SWEET & PEPPER
Arena Ružomberok Vás pozýva na večer s pohodovou hudbou.
22.09.2018

Partizánska Ľupča (námestie)

XII. REMESELNÍCKY JARMOK
Obec Partizánska Ľupča Vás srdečne pozýva na XII. ročník Remeselníckeho jarmoku, ktorý určite oživí dávne
spomienky našich predkov.
Program:
Piatok 21.09.2018
19:00 Lunetrdlo - divadelné predstavenie domáceho súboru
Sobota 22.09.2018
Moderuje: Michaela Šipeková a Vlado Voštinár
09:00 Jarmok ľudových remesiel (námestie), Jarmočná výstava zvierat Liptova (chovateľský areál)
11:00 Ekumenické služby Božie (evanjelický kostol). Slúžia rímskokatolícky farár vdp. Michal Regec a evanjelický farár
Mgr. Ján Molčan. Duša fujary - fujarové vystúpenie v evanjelickom kostole
13:00 Slávnostné otvorenie - hlásnik Paľko, Fujarové trio, Duo Astria Art - tanečné vystúpenie
13:15 Príhovor starostu obce
13:35 FS Likavka - tradície, tanec, hudba, spev..., Duo Astria Art - krásne tanečnice v rôznych tanečných choreografiách
14:00 Vystúpenie detí ZŠ a MŠ Partizánska Ľupča
14:30 FS Terchovček - energia tradičného terchovského folklóru - tanec, spev, heligonkári, Country Dance z Fun Fabric tanečné country vystúpenie a mini country školička s Alex Milanovou
15:45 Silent Trio - akustické prevedenie skladieb známych svetových skupín a interpretov
16:45 Country tance + výučba country tančeka
17:00 Traky - originálna úsmevno - zábavná skupina
18:30 Tombola
19:00 Mafia Corner - remixy a disko úpravy slovenských skladieb
20:00 Samo Tomeček and Band - slovenské hity, ktoré nestarnú v podaní Sama Tomečka s kapelou
21:00 Ohňostroj
21:15 DJ Mark - disko pod hviezdami, Saxana Sapietová - live saxophone
Jarmočné atrakcie:
- animácie pre deti
- skákací hrad, autíčka, cukrová vata a iné detské atrakcie
- penová show - hasiči nás zabavia
- chodúľová show - veľké chodúľové postavičky a fotenie s návštevníkmi jarmoku
Informácie: Renáta Antolová 0908 908 739
22.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: DRÔTIKOVANIE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Wire wrapping: po slovensky drôtikovanie. Témou bude brošňa, alebo čo všetko sa dá pripnúť na kabát. S obľubou
recyklujeme, takže ak máte doma šperky, ktoré už nenosíte, vezmite ich so sebou. Pozývame aj tých, ktorí sa s technikou
wire wrapping ešte nestretli.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11

23.09.2018

Vlkolínec

10:00

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na podujatie Poďakovanie za úrodu vo Vlkolínci.
23.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

HRY U FULLU: ESTER
Kreatívne hry pre 7+ a hravých dospelákov.
Interpretačné hry a rôzne úlohy k výstave Ester Šimerovej Martinčekovej. Hlbšie sa zoznámite s jej tvorbou a zároveň
si precvičíte nielen svoju predstavivosť, ale aj komunikačné schopnosti. Ak sa radi hráte, pozývame vás.
Vstupné: 3,00€
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
24.09.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€ Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
26.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: FROTÁŽ
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Poznáte techniku frotáže? Spoločne preskúmame galériu zdola nahor a zhora nadol a zhotovíme o tom frotážovú reportáž.
Vstupné: 5,00€ (v cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky)
Kontakt: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
27.09.2018

Zrkadlová sála ZŠ Klačno v Ružomberku

18:30 – 20:00

CRAZY WHITE ZUMBA PÁRTY
Pozývame Vás na Crazy White zumba párty s inštruktorkou zumby Renátkou.
- sexy biele oblečenie, hudba žánru latin pop
Zumba je cvičenie inšpirované latinsko - americkými tancami (salsa, merengue, flamengo, cumbia, reggaeton...).
Info: 0907 393 467, e-mail: proing.tkacova@mail.t-com.sk
28.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: GRAFIKA INAK
Večerný ateliér pre dospelých.
Cyklus venovaný materiálovo a technicky nenáročným grafickým technikám pokračuje experimentovaním z rôznymi
predmetmi, ktoré zanechávajú špecifickú stopu. Pomôckami nám budú špachtle, hrebene, vidličky...
Vstupné: 5,00€ (v cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky)
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
28.09.2018

Arena v Ružomberku

20:00

th

12 BIRTHDAY PARTY
Arena Ružomberok oslavuje svoje 12. narodeniny.
Všetci viete, že keď oslavujeme, tak na širokú nohu. Aj tento rok to poriadne roztočíme s DJ DARKom.
Zasúťažíme si medzi sebou, všetko to zajeme tortou a možno niečo vyhráme v tombole.
29.09.2018

Likavka (Starý lom)

09:30

XI. HASIČSKÝ VIACBOJ
Dobrovoľný hasičský zbor Likavka organizuje XI. ročník Hasičského viacboja.
Hasičský viacboj je organizovaný za účelom posilnenia kondície, vytrvalosti, zručnosti a presnosti mladých hasičov.
Cieľom tejto akcie je rozvoj a popularizácia, ako aj podpora hasičského športu, podpora aktívneho trávenia voľného času
a budovanie a rozvíjanie zručností a schopností detí a mládeže.
29.09.2018

Futbalové ihrisko v Liptovskej Teplej

11:00

XII. OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ VO VARENÍ GULÁŠU
Obec Liptovská Teplá vás pozýva na XII. ročník otvorených majstrovstiev vo varení gulášu.
Program:
10:00 - 11:00 prezentácia
11:00 začiatok súťaže
15:00 ukončenie súťaže
16:00 vyhodnotenie súťaže
Voľná zábava do 24:00, o hudbu sa postará Kalata Pavol.
Štartovné: 3,00€ za družstvo
Družstvá musia byť minimálne trojčlenné.
Prihlášky sa podávajú na telefónnom čísle 0905 714 108 alebo priamo pri prezentácii. Prvých 9 mužstiev bude odmenených.
Každý súťažiaci si so sebou prinesie kotlík, pomôcky a suroviny na uvarenie min. 5 litrov kotlíkového gulášu, stolík aj stoličky.
Drevo zabezpečí usporiadateľ. V priebehu súťaže bude voľná zábava, ktorá bude pokračovať aj po skončení súťaže.

29.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: SPOMIENKY NA HÁČIK
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Príďte sa zaháčknúť. Crochet frame alebo háčkovaný rám. Naučíme sa jednoduchú techniku ako na to. Je potrebné vedieť
základy háčkovania.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
29.09.2018

Ludrová

V. MITROVE SLÁVNOSTI

Obec Ludrová Vás srdečne pozýva na V. ročník slávností spojených s ovčiarstvom a chovom oviec nielen v obci Ludrová,
ale aj na celom Liptove.
30.09.2018

Letisko Ružomberok pri Liskovej

10:00

TANDEMOVÉ ZOSKOKY
Pozývame vás na tandemové zoskoky.
Tento zoskok je vo dvojici so skúseným inštruktorom a je pre každého od 8 rokov. Nenáročná príprava pred zoskokom
v trvaní len 10 až 15 minút.
Po dosiahnutí stanovenej výšky (3000 metrov) vyskočíte spoločne s tandempilotom a padáte približne 35 sekúnd voľným
pádom, rýchlosťou asi 200 km/hod. Vo výške 1500 m otvára tandempilot padák a vy si spoločne vychutnávate let
na padáku a krásy okolia z vtáčej perspektívy približne 5 - 7 minút.
Tandemové zoskoky v Ružomberku sa uskutočnia každú poslednú nedeľu v mesiacoch jún - október 2018.
Objednávky a rezervácie: 0911 858 960, e-mail: info@compact.sk, web: http://www.compact.sk/
14.11.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

PACI PAC - DEŤOM
Paci a Pac vás pozývajú na koncert, ktorý je súčasťou jesenného turné, na ktorom predstavia nové CD.
Pripravený majú obohatený program a posily v kapele.
Na našich koncertoch pre detičky zahráme najobľúbenejšie pesničky z prvého CD a DVD Paci Pac, druhého CD a DVD,
ktoré je známe pod názvom Pesničková Encyklopédia a zaznejú aj novinky z nášho aktuálneho CD, Paci Pac Deťom.
Nebude chýbať vodník Ferko, spolu s deťmi si zaskáčeme na Opicu, zadupeme na Slona, povozíme sa na Vláčiku
a zatlieskami známy hit Ťapy Ťap.
Našu show sa neustále snažíme vylepšovať, preto vám okrem starej známej zostavy, Adriány v podaní Paci, Mária v podaní
Paca, perkusionistu Peťa, alternujúcich hercov Matúša a Andreja, predstavíme aj nového člena tímu, šikovnú klaviristku,
herečku a speváčku Beátu.
Vďaka tejto naozaj bohatej zostave sa na javisku prestrieda mnoho zábavných a farebných kostýmov, ktoré stvárňujú rôzne
veselé postavičky z našich piesní, čo zakaždým roztancujú nielen deti, ale aj dospelých divákov.
Už sa na vás tešíme kamaráti.
Z dôvodu sedenia je potrebné si zakúpiť vstupenku aj pre rodiča, aj pre dieťa.
Vstupné: 8,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
14.12.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

SMEJKO A TANCULIENKA: HIP, HIP, HURÁ
Pozývame vás na úplne nové predstavenie Hip Hip Hurá!, kde sa konečne dozviete, ako sa Smejko a Tanculienka
spoznali, skamarátili a možno prezradíme aj oveľa viac v našich nových pesničkách a rozprávkach.
Pobozká Tanculienka žabu v rozprávke Žabí princ? Premôže Smejko veľkú špinu Fúľu Bakanú? Kto je to Obor Tatroš?
Pôjdeme s Klbkom do sveta, zahráme si Človeče nehnevaj sa, uhasíme oheň s pesničkou Bim bam bom, zahráme sa na
Slepú babu, rozveselíme Tanculienku pesničkou Usmej sa a na záver sa rozlúčime Pápá a vrátime sa tam, kde je nám
najlepšie: Doma. Nebude chýbať autogramiáda na nové DVD Hip hip hurá! a obľúbené spoločné fotenie.
Ako bonus k zakúpeným štyrom lístkom dostanete voucher na získanie DVD Kuk, ani muk: Naživo so záznamom
z minuloročného predstavenia, pred vstupom do sály úplne zadarmo.
Predstavenie je vhodné pre všetkých od 2 rokov.
Každá osoba, dospelý aj dieťa bez ohľadu na vek musí mať platnú vstupenku.
Do sály z bezpečnostných a kapacitných dôvodov púšťame len toľko osôb, koľko je v sále miest na sedenie. Záleží nám
na bezpečnosti a pohodlí našich chrobáčikov.
Predstavenie trvá približne 60 minút, po ktorom nasleduje spoločné fotenie so Smejkom a Tanculienkou.
Vstupné: 9,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

DIVADLO
DIVADLO
28.09.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

BESAME MUCHO
Pozývame vás na trpkú komédiu Radošinského naivného divadla Besame Mucho.
Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej koľaji.
Ulica kdesi pred hlavnou stanicou, pred stanicou zvláštni náhodní chodci súčasníci, zabudnutý drahý kufor na chodníku,
vedľa kufra bezdomovec, kedysi populárny hudobník a spevák Koki a legendárna sentimentálna latinskoamerická pieseň
Besame mucho v jeho interpretácii sú ústrednými témami najnovšej trpkej komédie Stanislava Štepku s rovnomenným
názvom v Radošinskom naivnom divadle. Dramatik Štepka v novej hre s exotickým názvom Besame mucho pôsobivo a,
samozrejme, vtipne rozohráva zaujímavé, pestré osudy a spletité príbehy ľudí z najsúčasnejšej súčasnosti neďaleko
anonymnej slovenskej stanice. Chodci, čo náhodne prechádzajú okolo odloženého tajomného kufra, zároveň nepriamo
prichádzajú k hudobníkovi a spevákovi bezdomovcovi Kokimu so svojimi trpko - smiešnymi životnými príbehmi. Vedľa
bývalého rockera a jeho náhodne pozbieranej pouličnej kapely, čo okrem rockových piesní dokáže zaujať aj známym
šlágrom Besame mucho, sa znenazdania ocitne drahý kufor, čo začne veľmi iritovať náhodných chodcov, funkcionárov,
ale aj zlodejov, policajtov, takých aj onakých občanov. Všetci sú zvedaví nielen na bezdomovca Kokiho, ale najmä na pôvod
a hlavne obsah kufra – a my sa zase cez ich reakcie nepriamo dozvedáme o ich ľudskom pôvode a obsahu. Iste, napokon
nejde o obsah kufra, ale o ten obsah v nás... Inscenáciu Besame mucho, Štepkovu absurdnú komédiu s piesňami
Juraja Haška, pripravuje skúsený realizačný tím, čo jednoznačne sľubuje divákom RND nevšedný divadelný zážitok:
režisér Ondrej Spišák, dramaturgička Darina Abrahámová, scénograf František Lipták, kostýmová výtvarníčka Katarína Hollá,
choreografka Eva Burdová a producent Ladislav Hubáček. Premiéra bola v novembri 2017 v Radošinskom naivnom divadle.
Účinkujú: Kamil Mikulčík alebo René Štúr, Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Natália Puklušová alebo Marta Maťová,
Simona Miháliková, Andrea Martvoňová alebo Michaela Szoöcsová, Jozef Adamčík alebo Samuel Spišák,
Ladislav Hubáček a Vladimír Svítek
Vstupné: 17,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
05.11.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

A ČO JA, LÁSKA?
Pozývame vás na divadelné predstavenie A čo ja, láska? na motívy rozhlasovej hry A čo ja, miláčik?
Prišla som bojovať o vášho muža... alebo A čo ja, láska? Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle
opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúceho v klasickom stereotype. Odkiaľ sa vzala, kto to je a prečo
tie kufre v obývačke ostávajú, je záhadou. Hru napísala autorka Tatiana Kusá ako rozhlasovú hru, ktorá bola zinscenovaná
pod názvom “A čo ja, miláčik?”. Medzi divákov sa vracia vo forme divadelnej produkcie Kumšt Production, ktorá v nej
ponúkla účinkovanie skvelej Marte Sládečkovej, v televíznej inscenácii stvárňujúcej rolu zvodnej Skarlet. Tá si tentokrát pre
zmenu vychutná úlohu zanedbanej manželky. Kto bude víťazom boja o “vyčudovaného” muža (Martin Mňahončák), sa
možno vyjasní v závere tohto “súboja” žien - mladej, krásnej Skarlet (Dominika Kavaschová v alternácii so
Zuzanou Porubjakovou) a prácou pohltenou manželkou Margit (Marta Sládečková).
Réžia: Martin Mňahončák
Hrajú: Marta Sládečková, Dominika Kavaschová / alt. Zuzana Porubjaková, Martin Mňahončák
Dĺžka trvania predstavenia: 70 minút bez pauzy
Vstupné: 16,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
01.09.2018

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

18:00

BRUTE 20th ANNIVERSARY - DEATH METAL FESTIVAL
Brute v roku 2018 oslavujú svoju dvadsaťročnú existenciu. Pri tejto príležitosti chystáme akciu, ktorá bude stáť naozaj
za to. Domáce aj zahraničné mená, ktoré už mimochodom v Ružomberku v minulosti hrali, skvelá atmosféra...
a samozrejme, death metal.
Zatiaľ potvrdené kapely: Brute (Vranov nad Topľou), Asilent (Singapur), World End Man (Japonsko), Integral (Taliansko),
Infected Chaos (Rakúsko), Feel a Curse (Liptovský Mikuláš), Suburban Terrorist (Beluša).
Každý držiteľ vstupenky z predpredaja pri vstupe na koncert obdrží zdarma nové CD Brute - 20th Anniversary, ktoré
vychádza špeciálne pri tejto príležitosti. Je to CD kompilácia zložená zo všetkých nahrávok Brute + špeciál bonus.
Tento rok Brute oslavujú svoje 20-te narodeniny… Čo by mnohí z nás za to dali, keď už máme po 4 kríže na chrbátoch?
Čokoľvek... a možno aj nie, každopádne mať 20 rokov kapelu na Slovensku a fungovať tak, ako Steve so svojou bandou,
tomu sa hovorí umenie, zanietenosť a hlavne srdce na dlani. Steve to však dokázal a tak tento rok k okrúhlemu výročiu
povedie svoju družinu priamo do ružomberského podniku Nové Korzo, kde sa nachádza samotné hniezdo Slovak Metal
Army, pod logom ktorého v roku 2017 vyšiel tretí album Brute - „Henchmen".
Vstupné: 19,00€ (predpredaj), 22,00€ (na mieste)

08.09.2018

Námestie A. Hlinku v Ružomberku (pred MsÚ)

16:00

PARA, RYTMUS, GLADIÁTOR, HEĽENINE OČI, HUDBA Z MARSU,
PLEXO & MUGIS, THE CARMINES
Pozývame vás na koncert týchto interpretov: Para, Rytmus, Gladiátor, Heľenine oči, Hudba z Marsu, Plexo & Mugis,
The Carmines.
Čaká na vás aj mnoho ďalšej zábavy a súťaží.
Programom vás bude sprevádzať moderátor Martin Madej.
Para je poprocková hudobná skupina pôvodom z Bratislavy. Na hudobnej scéne pôsobí už takmer 20 rokov a na svojom
konte má 6 albumov. Kapela patrí k najlepším koncertným kapelám na Slovensku. Pravidelne koncertujú a zúčastňujú
sa na letných festivaloch ako Pohoda, Grape, Žákovic Open... Prvý album s názvom Veci začnú fungovať vydali v roku 2000.
Patrik Vrbovský, známy najmä pod umeleckým menom Rytmus, je slovenský raper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od
roku 1992. Už vo veľmi mladom veku sa stal tanečníkom pod taktovkou takých tanečníkov ako Fredy Ayisi alebo Karol Zajac.
V roku 1994 Rytmus vyhral freestylovú súťaž Bitka slov. Rytmus sa stal zakladateľom úspešného hip-hopového tria
Kontrafakt.
Gladiator je rocková skupina, ktorú v roku 1989 spolu s Georgiom Babulicom založili bratia Miko, Maroš a Dušan Hladký.
Členovia skupiny pochádzajú z Alekšiniec. Videoklip ku skladbe Profitable Losses z roku 1992 bol prvým slovenským
hudobným videoklipom, ktorý bol vysielaný v programoch televíznej hudobnej stanice MTV. V prvej polovici 90. rokov
vrcholila vo svete popularita hudobného štýlu grunge. Tento žáner bol blízky aj členom skupiny Gladiator. Kapela
koncertovala aj v Nemecku a vo Francúzsku.
Kapela Heľenine oči začala hrať v roku 2003, kedy úspešne absolvovala súťaž Stropkovská hudobná liga, ktorú prekvapivo
vyhrala. Momentálne vystupuje v zložení: Lynch (spev), Kubo (sólová gitara), Alfo (sólová gitara, spev), Bizón (basa)
a Skippy (bicie, spev, gitara). Novinármi je štýl, ktorý kapela hrá, označovaný za alternatívny folk-punk s prvkami metalu
a ska. Kapela sa skôr stotožňuje so žánrom eskimo folk-punk.
Na jeseň 1996 vystúpila partia kamarátov zo školských lavíc na hudobnom festivale HuliFest prvýkrát pod názvom
Hudba z Marsu. Za 13 rokov účinkovania Hudba z Marsu získala tisíce fanúšikov a odohrala stovky koncertov, okrem iných
aj na festivale Sunrock v Belgicku, niekoľkokrát na najväčšom slovenskom festivale Pohoda, v prestížnych televíznych
reláciách Metro a Ladí neladí.
Rapper Plexo, vlastným menom Peter Plecho, je rodený Petržalčan, ktorého umelecké začiatky siahajú do roku 2005
a má na konte už 6 albumov.
V skupine The Carmines pôsobí aj spevák Samuel Sleziak, rodák z Liptovských Sliačov a úspešný účastník súťaže
Superstar.
Vstup zdarma
14.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

HUDBA U FULLU
Občianske združenie Simach Art a Galéria Ľ. Fullu vás pozývajú na ďalší koncert z cyklu Hudba u Fullu.
Účinkujú: Štátny komorný orchester Žilina, dirigent Pawel Przytocki (Poľsko), Saša Mirković - viola (Srbsko)
Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia č. 35 D dur KV 385 Haffnerova // Wojciech Kilar (1932 – 2013): Orawa //
Peter Machajdík (1961): Behind the Waves pre violu a sláčiky // Antonín Dvořák (1841 – 1904): Česká suita D dur op. 39
Štátny komorný orchester Žilina (v zahraničí používa oficiálny názov Slovak Sinfonietta) vznikol v roku 1974 ako jediný
orchester "mozartovského typu" na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách,
ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, prevažne
absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline. Kvalita hráčov, skúsenosti
i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera (1930 - 1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra. Jeho ďalšími
šéfdirigentmi boli Jan Valta, Leoš Svárovský a Oliver Dohnányi. Čestným šéfdirigentom ŠKO Žilina je od roku 1996 japonský
dirigent Tsugio Maeda, s ktorým orchester uskutočnil tri turné v Japonsku, desiatky vystúpení v Žiline a slovenských mestách
a na medzinárodných festivaloch vo Viedni. Od septembra 2015 je novým šéfdirigentom Simon Chalk z Veľkej Británie.
ŠKO Žilina sa predstavil na mnohých festivaloch v celej Európe (Wiener Festwochen, Frühling Festival a Haydn Festival vo
Viedni, Sofijské hudobné týždne, Festa Musica Pro v Assisi, Katalánsky festival, Festival El Djem v Tunise, Festival
de Bonaguil vo Francúzsku, Hudba v starom Krakowe, Jarný festival Budapešť, Bratislavské hudobné slávnosti, Melos
Etos v Bratislave, Janáčkov máj, Mozartfest Schwetzingen, Festival slovanskej hudby na Cypre, Schleswig - Holstein
Festival, Festival de Manaus v Brazílii, Flámsky festival v Belgicku, Aspekte Salzburg, Johann Strauss Festival vo Viedni,
Bodensee Festival v Švajčiarsku, Medzinárodný hudobný festival v Ankare, Slovinské hudobné dni v Ľubľane, NCPA
Festival Peking a iné).
Saša Mirković patrí k popredným svetovým violistom. Študoval na Hudobnej akadémii Belehradskej univerzity.
Je niekdajším víťazom medzinárodnej súťaže Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne, kde si ho všimol Bohdan Warchal,
ktorý mu ihneď ponúkol angažmán v Slovenskom komornom orchestri. Saša Mirković účinkoval v Sydney Opera House,
New York Philharmonic, Carnegie Hall, Chicago Philharmonic Hall, Barbican Hall, v Berlínskej filharmónii a na festivaloch
ako Operadagen v Rotterdame, Wiener Festwochen, Lincoln Center Summer Festival v New Yorku, Beethovenfest v Bonne,
Festival d' Automne v Paríži. Nedávno získal ocenenie najlepšieho srbského inštrumentalistu a jeho súbor Ensemble
Metamorphosis sa stal najlepším srbským komorným telesom.
Paweł Przytocki je jednou z najvýraznejších dirigentských osobností svojej generácie. Študoval na Hudobnej akadémii
v Krakowe u profesora Jerzyho Katlewicza. Neskôr sa zúčastnil kurzov s Petrom Eötvösom v rámci Bartok International
Seminar. Od roku 2008 je Pawel Przytocki profesorom na Hudobnej akadémii v Krakowe a od roku 2017 umeleckým
riaditeľom Filharmónie Arthura Rubinsteina v Łodzi.
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Hudobný fond.
Vstupné: 5,00€ / 3,00 € (študenti, dôchodcovia a ZŤP)

25.09.2018

Synagóga v Ružomberku

18:00

SAXOPHONE SYNCOPATORS
Pozývame vás na koncert saxofónového kvarteta, ktoré založil v roku 2014 klavirista, saxofonista a aranžér
Ladislav Fančovič.
Venuje sa interpretácii rôznych hudobných žánrov od vážnej hudby, cez ragtime až po hot-jazz 20-tych rokov minulého
storočia.
V ich repertoári vážnej hudby nájdete predovšetkým skladby, ktoré boli pre toto špecifické nástrojové obsadenie
skomponované v origináli (Alexander Glazunov, Jean - Baptiste Singeleé, Eugène Bozza, Jean Françaix, Pierre Max Dubois,
Claude Pascal, Carlos Micháns, Ida Gotkowsky, Mohamed Saad Basha, Jindřich Feld, Jevgenij Iršai, Marián Lejava),
ale v repertoári majú aj úpravy skladieb velikánov obdobia baroka či klasicizmu (J. S. Bach, W. A. Mozart) a úpravy skladieb
slovenských autorov (Ilja Zeljenka – Musica Slovaca a Eugen Suchoň – Serenáda op.5 a klavírne skladby Piros Rózsa,
Ballerina). V roku 2017 naštudovali pre projekt „Hudba v sade" dva koncerty napísané pre tubu a saxofónové kvarteto
od skladateľov Rolanda Szentpali a Erina Patona.
Obsadenie Saxophone Syncopators: Pavol Hoďa - soprán/alt saxofón, Frederika Babuliaková - alt saxofón,
Ján Gašpárek - tenor saxofón, Ladislav Fančovič - barytón saxofón, aranžmány, umelecký vedúci
Vstupné: 8,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
29.09.2018

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

19:30

CENOTAPH, CRANIOTOMY, CRANIAL CARNAGE, UERBEROS
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Cenotaph (TUR), Craniotomy (SR), Cranial Carnage (ČR)
a Uerberos (POL).
Európske turné skvostnej brutal death mealovej bandy Cenotaph sa pristaví aj u nás na Slovensku. Priamo v sídle
Slovak Metal Army v Ružomberku, takmer mesiac po 20th Brute Anniversary, sa títo banditi z Turecka vynasnažia stiahnuť
kožu z vašich tiel. Na Slovensku budú tento rok vystupovať po prvýkrát.
Vstupné: 6,00€
09.10.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

HANA ZAGOROVÁ: GALAKONCERT
Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény navštívi v októbri Ružomberok a poteší svojich
priaznivcov galakoncertom, v ktorom odznejú jej najväčšie hity.
Hostia: Petr Rezek, Boom Band Jiřího Dvořáka
Hana Zagorová sa narodila v Petřkoviciach pri Ostrave. V roku 1963 sa, na podnet svojho otca, zúčastnila speváckej
súťaže Hľadáme nové talenty, kde získala prvé miesto. Zaujala natoľko, že s ňou okamžite nadviazal pravidelnú spoluprácu
Ostravský rozhlasový orchester i vtedy populárna skupina Flamingo. V rokoch 1964 - 1968 študovala herectvo na JAMU
v Brne. Po absolventskom predstavení Vančurovej tragikomédie Jozefína, kde hrala hlavnú úlohu, a ktoré vysielala i televízia,
dostala ponuky hneď z viacerých pražských divadiel. Rastúce spevácke úspechy (5. miesto v Zlatom sláviku v roku 1968)
a prvý veľký hit Honey ju však utvrdili v tom, že jej osudom je spev. Presťahovala sa do Prahy, hosťovala v rôznych
orchestroch a hudobných skupinách a vystupovala v divadle Semafor ako Bludička v známej Suchého Kytici (1972 - 1974).
Pre Hanu Zagorovú bolo rozhodujúce stretnutie s gitaristom Karlom Vágnerom, ktorý jej koncom roka 1972 zostavil vlastnú
hudobnú skupinu a sám ju viedol...
Vstupné: 25,00€ (predpredaj), 28,00€ (pred koncertom)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
20.10.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

JOZEF HOLLY & BAND: FANTASY TOUR
Pozývame vás na koncert klaviristu Jozefa Hollého so skupinou.
Na koncerte odznejú aj skladby z nového albumu Piano Fantasy.
Klavírne vystúpenie v podaní Jozefa Hollého, to nie je len hudba a klavír, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Je to súhra
talentu, dlhoročného zdokonaľovania sa v hre na klavíri a hlavne prirodzeného šarmu, ktorý si vás ľahko podmaní už po
vypočutí prvých taktov skladby.
Jozef Hollý sa narodil 18. augusta 1977 v Ružomberku. Jeho otec, všestranný hudobník a spevák, už čoskoro objavuje
talent svojho syna a tak sa Jozef začína v 7 rokoch, učiť hrať na klavíri. Už po niekoľkých rokoch vyhráva prvé súťaže.
Neskôr zdokonaľuje svoju klavírnu hru na Žilinskom Konzervatóriu, kde sa popri klasickej hudbe venuje aj jazzu
a navštevuje Bigband. Ďalej vedú jeho kroky do zahraničia. Jozef hrá niekoľko rokov v Nemecku, kde účinkuje v kúpeľnom
orchestri, hosťuje na výletných lodiach a nakoniec odchádza ako sólista do Švajčiarska. Zamestnávajú ho tie najznámejšie
hotely ako Grand Hotel National - Luzern, Grand Hotel Quellenhof - Bad Ragaz a Panorama Resort Feusisberg vysoko
nad Zürichom. Medzičasom sa Jozef zdokonaľuje aj v speve, čo vynikajúco vplýva na publikum. V roku 2004 ho zastihuje
povesť vynikajúcej nemeckej spoločnosti Reederei Deilmann, kde nadchýňa hostí na známej lodi MS Berlin, a tak netrvá
dlho, kým začína účinkovať na slávnej „Lodi Snov" MS Deutschland, ktorá je známa z nemeckého seriálu
(Das Traumschiff), vysielaného aj v Slovenskej televízii. Tam ho počuje Rolf Arland, skladateľ najznámejších hitov speváka
Roya Blacka. Je fascinovaný a odporúča Jozefa ďalej. Textár a producent Wolfgang Hofer mu ponúka, aby aranžoval
a nahral známu skladbu Udo Jürgensa „Frauen". Výsledok tejto nahrávky Hofera nadchýňa a predkladá ju spoločnosti
„Sony BMG", ktorá prejavila o Jozefa záujem...
Vstupné: 24,00€ / 20,00€ / 18,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

11.11.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

LÚČNICA: Z TVORBY PROF. ŠTEFANA NOSÁĽA
Pozývame vás na vystúpenie Folklórneho súboru Lúčnica s choreografiami prof. Štefana Nosáľa.
Program je venovaný nedožitým 91. narodeninám prof. Štefana Nosáľa (1927 – 2017) a 100. výročiu vzniku ČSR.
Účinkujú: Tanečný súbor, Spevácka skupina a Orchester Umeleckého súboru Lúčnica
Hlavným poslaním Umeleckého súboru Lúčnica je starať sa o uchovávanie a rozvoj našich národných tradícií. Je to práca
náročná, ale aj mimoriadne krásna. Veď tradícií, ktoré sú spojené s umeleckými prejavmi, môžeme na našom území nájsť
stále mnoho. Temperamentné tanečné i vokálne prejavy našich predkov boli súčasťou bežného života pri činnosti, ako bol
zber úrody, pranie bielizne, oslavy dožiniek, fašiangov, svadobných hostín, alebo duchovných sviatkov. Práca a pieseň
jednoducho odjakživa napĺňali a stále napĺňajú zmysel nášho života. Človek je prácou živý a tanec, hudba i pieseň, ako
tvorivé počiny, ho zušľachťujú a pomáhajú mu ten život skrášľovať.
28.11.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

PAVOL HAMMEL A PRÚDY - THE BEST OF 2018
Pozývame vás na koncert Pavla Hammela so skupinou Prúdy.
Pavol Hammel je spevák, skladateľ, gitarista a hudobný producent. V roku 1963 založil skupinu Prúdy. Prvú pieseň
v skupine Prúdy s názvom „Spievam si pieseň“ zložil v roku 1965. Od roku 1967 začína s Prúdmi hrať Marián Varga.
Textármi kapely boli Kamil Peteraj a Boris Filan, s ktorými Pavol Hammel spolupracuje dodnes.
Prúdy hrajú viac - menej ako voľné zoskupenie hudobníkov, ktoré po odchode Fera Grigláka v 70. rokoch bolo sprievodnou
kapelou niektorých z projektov Pavla Hammela. Hudobníci sa v kapele počas rokov striedali, vracali sa a odchádzali,
príležitostne sa pridávali niektoré nové tváre, ako aj známe osobnosti slovenskej hudobnej scény.
Vstupné: 17,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
26.07. - 23.09.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

ESTER ŠIMEROVÁ MARTINČEKOVÁ

Výstava z cyklu Kolegovia predstavuje autorku, ktorá vo svojich dielach, ovplyvnených štúdiom vo Francúzsku na prelome
20. a 30. rokov 20. storočia, vyznávala obdiv k vizuálnym formám života modernej civilizácie.
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€
04.08. – 03.09.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

VÝSTAVA ZVÄZU SLOVENSKÝCH FOTOGRAFOV
Zväz slovenských fotografov v Ružomberku Vás srdečne pozýva na výstavy: 43. ročník umeleckej fotografie
členov ZSF, 5. ročník medzinárodného Tatranského mapového okruhu, história fotografickej tvorby ZSF,
a členskú výstavu Svazu českých fotografů - Detail.
Výstavy sú spojené s významnými výročiami 50 rokov založenia Zväzu slovenských fotografov v Ružomberku, 700 rokov
udelenia mestských výsad, 100 rokov vzniku Československa a 25 rokov zápisu Vlkolínca do UNESCO.
Vstupné: 1,50€
03.09. – 30.09.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

VODA KOLÍSKA ŽIVOTA A PRAMEŇ ZDRAVIA

Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
05.09. – 30.09.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

RUČNÉ PRÁCE Z TROJLÍSTKA
Práce vyrobené mentálne a telesne postihnutými klientmi v Centre sociálnych služieb Trojlístok.
Vstupné: 0,50€
27.09. - 18.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

PAOLA CIARSKA: PAST – FORWARD – PRESS PLAY
V roku 2017 sa uskutočnila prvá návšteva kmeňovej autorky Globe Gallery (GB) v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku.
Inšpirovaná návštevou, začala Ciarska dokumentovať miestnosti bývalého bytu majstra Fullu. Ciarska pre výstavu vytvorila
nové diela - sú nimi maľby narábajúce s prvkami súkromných predmetov, inventáru, či osobného nábytku, ktoré Fulla vlastnil.
Vernisáž sa uskutoční 27.09.2018 o 16:00 hod.
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€ (na vernisáž vstup zdarma)

ŠPORT
01.09.2018

Areál Fitness California v Ružomberku (štart)

10:00

II.HORSKÝ BEH VRCHOLOM SIDOROVA
Pozývame vás na II. ročník Horského behu vrcholom Sidorova.
Štart (areál fitnes California Klačno): detské kategórie 10:00 hod., hlavné kategórie 11:30 hod.
Časový rozpis pretekov:
08:00 prezentácia pretekárov
10:00 štart detské kategórie
11:30 štart hlavné kategórie
Trate:
Extrem: 12 km ( prevýšenie 741 m)
Light: 5 km (prevýšenie 140 m)
Short: 1,5 km (prevýšenie 30 m)
Štartovné: online 5,00€, na mieste: 7,00€
V cene štartovného: nápoj, občerstvenie, tričko
Zaregistrujte sa online do 31.08.2018 najneskôr do 12:00 hod.
Pre tých, čo sa neprihlásili online, bude prihlásenie na mieste možné iba do 09:00 hod., platí pre všetky vekové kategórie.
Online registrácia na: https://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek5.php
Ceny:
Trasa Extrem Muži: 1. miesto - 200,00€, 2. miesto - 100,00€, 3. miesto - 50,00€
Trasa Extrem Ženy: 1. miesto - 100,00€, 2. miesto - 50,00€, 3. miesto - 20,00€
Prví traja pretekári v kategóriách od kategórie deti 3 budú vyhlásení a obdržia medaily a diplomy. Kategórie deti 1 a 2 dostanú
účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých štartujúcich pretekárov tombola.
Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2018. Každý pretekár, ktorý spĺňa kritériá RBL, zbiera body do celkového
hodnotenia RBL 2018. Prví traja v každej kategórii na konci ligy získavajú pohár a každý, kto sa zúčastní aspoň 8 pretekov,
dostane tričko.
Viac informácií: Patrik Lupták 0915 824 928
01.09.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

19:00

MFK RUŽOMBEROK – FK SENICA
7. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
01. - 02.09.2018

Tenisové kurty TK Ružomberok

XXXII. GULÁŠ Ó PEŇ
Tenisový klub Ružomberok vás pozýva na XXXII. ročník tenisového turnaja amatérov a neregistrovaných hráčov
Guláš Ó Peň.
- hráči 60+ môžu byť registrovaní v STZ
Vekové kategórie:
- muži do 45 rokov vrátane (nar. 1973 a neskôr), muži 45+ (nar. 1972 - 1958)
- muži 60+ (nar. 1957 a skôr), ženy (bez rozdielu veku)
Žrebovanie: 30.08.2018 o 18:00 hod. v klubovni TKR
Vklady: 15,00€
Disciplíny: dvojhra, štvorhra (aj zmiešaná), v prípade záujmu útecha
Spôsob hry: vylučovacím spôsobom na dva vyhraté sety, v každom sete za stavu 6:6 sa hrá tie-break, vo štvorhre a v
kategórii 60+ prípadný tretí set sa hrá super tie-break
Hrací čas: piatok podľa dohody medzi hráčmi, sobota 09:00 - 20:00, nedeľa od 09:30 hod.
Prihlášky a informácie: Ing. Virág Jozef, e-mail: rbktenis@gmail.com, tel.: 0905 160 969, do štvrtka 30.08.2018 do 17:30
05.09.2018

Futbalový štadión OŠK Švošov

16:30

OŠK ŠVOŠOV - AS TRENČÍN
2. kolo futbalového Slovnaft Cupu.
Historický futbalový zápas Slovenského pohára v Švošove.
Predpokladáme vysokú návštevnosť, preto príďte včas, aby ste mali čo najlepšie miesta.
Pred samotným zápasom, ako aj počas neho sa bude podávať chutný guláš, na troch stanovištiach budeme čapovať pivo a
kofolu a samozrejmosťou budú grilované špeciality.
Veríme, že prídete vo veľkom počte povzbudiť domácich futbalistov.
Vstupné: 2,00€

08.09.2018

Ľubochňa

13:00

ĽUBOCHNIANSKA REŤAZ 2018
Pozývame vás na VII. ročník cyklistických pretekov horských, cestných a detských bicyklov Ľubochnianska reťaz.
Registrácia: do 11:30 hod.
Štart: z námestia v Ľubochni
Štart: 13:00 hod.
Štart Deti 9. ročník: 13:15 hod.
Štart Deti 1. až 5. ročník: 14:30 hod.
Štart Trojkolkári a s pomocnými kolieskami: 14:30 hod.
Pripravená je aj turistická trať v dĺžke 22 km.
Štartovné: 9,00€ (deti zadarmo)
Trať: asfalt 10% + zvážnice a horské chodníky
Kategórie:
Elite: zvážnice, lesné chodníky, asfalt – 2 kolá (jedno kolo cca 17 km, prevýšenie cca 550 m)
Master: zvážnice, lesné chodníky, asfalt – 1 kolo (cca 15,5 km, prevýšenie cca 438 m)
Ženy: zvážnice, lesné chodníky, asfalt – 2 kolá (jedno kolo cca 8 km, prevýšenie cca 250 m)
Junior: zvážnice, lesné chodníky, asfalt – 1 kolo (cca 8 km, prevýšenie cca 250 m)
Časovka (muži / ženy / juniory) - asfalt – 1 kolo (cca 21 km, prevýšenie cca 150 m)
Súbežne prebiehajú preteky Ľubochnianska Retiazka – preteky pre deti na kolesách – od odrážadiel, cez trojkolky a bicykle s
pomocnými kolieskami až po „veľkých" cyklistov. Trate sú prispôsobené veku účastníkov – rozdelené podľa veku / tried (ZŠ a
MŠ) – v Ľubochnianskom parku.
Info: 0905 739 990
08. - 09.09.2018

Tenisové kurty California Klačno v Ružomberku

KLAČNO OPEN 2018: DVOJHRY
IX. ročník tenisového turnaja v dvojhrách mužov a žien.
Kategórie: muži (1. liga, 2. liga, 45+, 60+, 75+,...), ženy (18 - 100 rokov)
Uzávierka prihlášok a losovanie: Piatok 07.09.2018 o 18:00 hod.
Prezentácia: muži sobota 08.09.2018, ženy nedeľa 09.09.2018 o 08:30 hod.
Štartovné: 15,00€/osoba. V štartovnom sú zahrnuté dvorce, lopty, ceny, občerstvenie.
Systém a spôsob hry: dodatočne určený podľa počtu prihlásených hráčov
Program: vyhodnotenie RTL, dvojhra muži, dvojhra ženy
Prihlášky a informácie: 0903 040 370, e-mail: msekera7@gmail.com
09.09.2018
Liptovské Sliače

10:00

XLIV. BEH OKOLO SLIAČOV
Obec Liptovské Sliače, Olympijský klub Liptova, Základná škola Jozefa Hanulu Lipt. Sliače, MŠ Liptovské Sliače
a I. OFC Liptovské Sliače organizujú XLIV. ročník cezpoľného Behu okolo Sliačov.
Prezentácia: v priestoroch novej tribúny 1.OFC na ihrisku od 8:30 do 10:30 hod. Prezentácia končí 15 minút pred štartom
príslušnej kategórie.
Štart: 10:00 hod. mládežnícke kat., 11:00 hod. Dospelí na futbalovom ihrisku
Dlžka trate: 10 km a menej
Povrch: terén, asfalt
Kategórie: MŠ, žiaci, dorast, juniori, muži A,B,C,D,E,; ženy F, G, H, I
Štartovné:
- žiacke, dorastenecké a juniorské kategórie - štartovné neplatia
- dospelí - 3,00€ pri prezentácii
- domáci pretekári - štartovné neplatia
Hodnotenie: Prví traja pretekári v žiackych, dorasteneckých a juniorských kategóriách obdržia vecné ceny a diplomy. Prví
traja pretekári v absolútnom poradí a prví traja v kategóriách mužov a žien obdržia diplomy a finančné odmeny.
Beh je zaradený do súťaže Liptovskej bežeckej ligy o Najlepšieho bežca Liptova pre rok 2018.
Zároveň organizátor vypísal súťaž o majstra obce Liptovské Sliače.
Informácie: Ing. Jozef Mláka 0903 033 821, Obecný úrad Liptovské Sliače 044/437 21 71
14.09.2018

Námestie A. Hlinku v Ružomberku

12:00

62. OKOLO SLOVENSKA - 2. ETAPA
Pozývame vás na štart 2. etapy medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorá povedie z
Ružomberka do Dubnice nad Váhom.
Program:
od 12:00 kultúrny program, cyklistické exhibície, tombola
13:00 slávnostný štart pretekov
Druhá etapa z Ružomberka do Dubnice nad Váhom je opäť náročná a aj najdlhšia. Počas 192 kilometrov cyklisti prekonajú
sedem vrchárskych prémií a očakáva sa atraktívny finiš na tartanovej dráhe dubnického štadióna. Dĺžka etapy: 191,7 km
- 3 rýchlostné prémie: Čičmany, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom
- 7 horských prémií: Donovaly, Šturec, Čremošné, Vyšehradné, Fačkovské sedlo, Čičmany, Homôlka

15.09.2018

11:00

XI.HORSKÁ ČASOVKA MTB PODSUCHÁ - SMREKOVICA
Malinô SkiAlp Team vás pozýva na XI. ročník horskej časovky do vrchu v MTB Podsuchá – Smrekovica.
Štart: 11:00 hod. pri Bodege na Podsuchej
Registrácia:
elektronicky na www.malinoskialpteam.sk do 14.09.2018 do 20:00 hod.
15.09.2018 na Podsuchej ( Bodega ) v čase 09:00 – 10:30 hod.
Kategórie: Juniori roč. nar. 2001 a ml., Muži A do 40 rokov roč. nar. 1979 - 2000, Muži B nad 40 rokov roč. nar. 1969 - 1978,
Muži C nad 50 rokov roč. nar. 1968 a st., Ženy bez rozdielu veku
Program:
09:00 – 10:30 prezentácia na Podsuchej
10:45 odvoz batožiny pretekárov na Smrekovicu (organizátor neručí za veci)
11:00 štart prvého pretekára
12:00 občerstvenie (guláš a pivko alebo kofola)
14:00 vyhlásenie výsledkov pri Kolibe na Smrekovici
Štartovné: bude vyberané pri prezentácii
elektronicky prihlásení do 14.09.2018 do 20:00 hod.: 12,00€
prihlásení na mieste: 15,00€
- zahŕňa občerstvenie po pretekoch a tričko s logom podujatia pre prvých sto prihlásených pri prezentácii
Trasa pretekov:
Štart: turistický smerovník nad Bodegou Podsuchá 560 m.n.m.
Cieľ: Smrekovica - Horezza a. s. (Koliba) 1372 m.n.m.
Dĺžka trate: 8,3 km, prevýšenie 812 m
Trasa pretekov vedie neustále po asfaltovej komunikácii. Trať je mimoriadne náročná, nepretržité stúpanie (priemer 9,7 %)
bez oddychových úsekov. Organizátor odporúča cyklistickú prilbu hlavne pri ceste späť.
Ceny: Pretekári budú podľa umiestnenia odmenení v rámci možností usporiadateľa vecnými cenami, resp. finančnými.
Za prekonanie rekordu trate finančná odmena 200,00€!
Informácie: 0908 922 212, e-mail: hlaucob@rk.imafex.sk
16.09.2018

Štart: Námestie Š. N. Hýroša v Ružomberku

16:00

RUŽOMBERSKÉ SCHODY 2018
Pozývame vás na cyklistické preteky MTB v zjazde po mestských schodoch.
Štart pre deti: 10:00 hod.
Štart šortrek: 10:45 hod.
Štart bez schodov: 12:45 hod.
Štart Ružomberské schody: 16:00 hod.
Online prihlasovanie (od 01.09.2018) do 15.09.2018 na: toman@casomierapt.sk
Prihlasovanie na mieste 16.09.2018 v priestore štart/cieľ od 08:30 do 15:45 hod.
Štartovné: elektronicky prihlásení do 15.09.2018 – 22,00€, prihlásení na mieste – 25,00€
Ceny:
Kategória Muži XC ELITE - bez rozdielu veku: 1. miesto - 511,00€, 2. miesto - 150,00€, 3. miesto - 110,00€, 4. miesto 90,00€, 5. miesto - 80,00€, 6. miesto - 70,00€, 7. miesto - 65,00€, 8. miesto - 60,00€, 9. miesto - 55,00€, 10. miesto - 50,00€
Ďalšie kategórie: Muži XC nad 45 r. – 1. miesto 150,00€, 2. miesto 100,00€, 3. miesto 50,00€
Juniori XC do 19 rokov - 1. miesto 100,00€, 2. miesto 50,00€, 3. miesto 35,00€
Ženy XC bez rozdielu veku - 1. miesto 100,00€, 2. miesto 50,00€, 3. miesto 35,00€
DH bez rozdielu veku - 1. miesto 100,00€, 2. miesto 50,00€, 3. miesto 35,00€
Registrácia Ružomberské schody: 1 hod. + 1kolo, Štart o 16:00 hod.
Preteky bez schodov – horské bicykle, min. hrúbka plášťa – 1,5 palca
Kategórie: juniori/juniorky 15 – 19 rokov, muži 20 - 29 rokov, muži 30 – 39 rokov, muži 40 – 49 rokov, muži 50 – 59 rokov,
muži nad 60 rokov, ženy bez rozdielu veku 19 rokov a viac
Registrácia verejné preteky bez schodov: 50 min. + 1 kolo, Štart o 12:45 hod.
- do 15.09 2018 elektronicky, 16.09.2018 v priestore štart/cieľ od 08:30 do 12:35 hod
Štartovné: elektronicky prihlásení do 15.09.2018 - 10,00€, prihlásení na mieste - 15,00€
Vyhodnotenie: prví traja v každej kategórii, 1. - 3. najlepší čas bez rozdielu kategórie: 100,00€ / 60,00€ / 40,00€
Šortrek 2018
Kategórie: bez rozdielu veku a pohlavia
Registrácia: do 15.09.2018 elektronicky, 16.09.2018 v priestore štart/cieľ od 08:30 do 10:35 hod.
Štartovné: elektronicky prihlásení do 15.09.2018 – 10,00€, prihlásení na mieste - 15,00€
Štart: 10:45 hod. - jazdí sa na 10 okruhov
Finančné odmeny: odmeňuje sa podľa umiestnenia v každom kole 1.- 6. miesto: 15,00€ / 10,00€ / 8,00€ / 5,00€ / 4,00€ /
3,00€
Verejné preteky pre deti
Kategórie na detskej trati: Baby: 2014 a viac, MIKRO: 2012 - 2013, MILI: 2010 - 2011, MINI: 2008 - 2009, Mladší žiaci/čky,
Starší žiaci/čky
Registrácia verejné preteky pre deti v priestore štart/cieľ od 08:30 do 09:50 hod., Štart cca o 10:00 hod.
Štartovné: na mieste 3,00€, Najmladšia kat. BABY 0 €
Info: 0907 044 040, e-mail: rkschody@centrum.sk

22.09.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

19:00

MFK RUŽOMBEROK – ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
9. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
28.09.2018

Stolnotenisová hala ŠKST (Žilinská cesta) v Ružomberku

18:00

ŠKST RUŽOMBEROK – STO NIŽNÁ
Extraliga mužov v stolnom tenise.
Vstup zdarma

TURISTIKA
01.09.2018

VIII. VÝSTUP NA KÚTNIKOV KOPEC 1064 m (Veľká Fatra)
Turistický klub Tramp Hubová organizuje VIII. ročník výstupu na Kútnikov kopec z Hubovej.
Na výstupe sa zúčastňuje aj Klub slovenských turistov Ružomberok.
Oficiálny zraz účastníkov výstupu je na vrchole o 12:00 hod.
Výstup sa uskutoční pri príležitosti 8. výročia postavenia kríža a 7. výročia posviacky kríža na vrchole Kutnikovho kopca.
Zraz: Ružomberok - železničná stanica o 06:45 hod.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie TK Tramp Hubová: Ižo 0910 170 579
Informácie KST Ružomberok: Karkošiak 0908 136 242
09.09.2018

KASPROV VRCH 1987 m (Vysoké Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Podbanského Tichou dolinou na Kasprov vrch a späť.
Cyklo, peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Lučanský 0905 248 125
09.09.2018

KRIVÁŇ 2494 m (Vysoké Tatry)

Občianske združenie Radičiná organizuje výstup z Troch Studničiek na Kriváň a zostup rovnakou trasou späť.
Odchod: o 05:30 hod. z Hrboltovej vlastnými automobilmi
Peši
Obtiažnosť: III,VHT
Informácie: Král 0905 874 903
16.09.2018

CHLEB 1646 m (Malá Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Vrátnej cez Poludňový grúň na Chleb, zostup cez Chatu pod
Chlebom do Šútova.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Hatňanková 0908 943 658
23.09.2018

OSTRÝ ROHÁČ 2088 m (Západné Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok sa zúčastňuje na výstupe zo Žiarskej doliny na Ostrý Roháč.
Peši
Obtiažnosť: III,VHT
Informácie: Lučanský 0905 248 125
23.09.2018

DRIENOK 1267 m (Veľká Fatra)
Občianske združenie Radičiná organizuje výstup z Rakše na vrchol Drienku a zostup rovnakou trasou späť.
Odchod: o 06:00 hod. z Hrboltovej vlastnými automobilmi
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie: Král 0905 874 903
30.09.2018

SITNO 1009 m (Štiavnické vrchy)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup od Počúvadlianskeho jazera na Sitno a Sitniansky hrad, zostup
cez Iliju do Sv. Antona.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Kačo 0907 711 059

Informačné centrum mesta Ružomberok
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 4321 096, +421 44 4313 611
fax: +421 44 4313 611
e-mail: info@ruzomberok.eu
skype: ic.ruzomberok
www.ruzomberok.sk

