PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

NOVEMBER 2018
KINO KULTÚRA
Štvrtok 1./2D, piatok 2./3D, sobota 3./2D. a nedeľa 4.11./3D o 17:00 hod.
LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ /THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS/
Príbeh, ktorý poznáte, má aj svoju odvrátenú stranu... Veľkolepé Disneyho
spracovanie klasickej rozprávky.
Všetko, čo Klára chce, je kľúč – jedinečný kľúč, ktorý otvorí skrinku so vzácnym darom od jej matky.
Zlatá niť, ktorú dostane od svojho krstného otca Drosselmeyera ju ku kľúču zavedie, lenže kľúč
okamžite zmizne v podivnom a tajomnom paralelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom Filipom,
gangom myší a regentmi, ktorí spravujú 3 ríše: Ríšu snehových vločiek, Ríšu kvetov a Ríšu sladkostí.
Klára a Filip musia prejsť zlovestnou štvrtou ríšou, kde panuje krutá vládkyňa, aby získali Klárin kľúč
a snažili sa vrátiť harmóniu nestabilnému svetu.
Réžia: L. Hallström, hrajú: K.Knightley, M. Foy, M. Freeman, H. Mirren, M. Macfadyen...
Rodinný, fantasy, dobrodružný, 100 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Štvrtok 1., piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4.11. o 19:15 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru
Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.
Film mapuje raketový vzostup nekonvenčnej skupiny prostredníctvom ich revolučného zvuku
a ikonických skladieb ako napr. We Will Rock You, We Are the Champions alebo práve Bohemian
Rhapsody. Ich príbeh začína bleskovým štartom, pokračuje neriadenou životnou špirálou a vrcholí
nezabudnuteľným, strhujúcim vystúpením na koncerte Live Aid v roku 1985. Na jeho pódiu Queen
na čele s charizmatickým Freddiem predviedli jednu z najväčších show v histórii rocku. Ich hudba bola
a stále je obrovskou inšpiráciou pre celý svet.
Hudobný, dráma, životopisný, 134 min., MP12+, GB, ST, 2D projekcia/5€/4€
Pondelok 5.11. o 19:00 hod.
ZRODILA SA HVIEZDA /A STAR IS BORN/
Hlavné úlohy v remaku slávneho muzikálu hrajú B. Cooper a S. Germanotta, ktorú celý svet
pozná ako hudobnú superstar Lady Gaga.
Pre štvornásobného držiteľa nominácie na Oskara B. Coopera je tento film jeho režijným debutom.
V novom spracovaní romantickej drámy Zrodila sa hviezda, stvárni Bradley Cooper ostrieľaného
muzikanta Jacksona Mainea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally.
Romantický, hudobný, dráma, 136 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 8., piatok 9. a sobota 10.11. o 17:30 hod.
TEN, KTO ŤA MILOVAL
Komediálne ladený príbeh je zasadený do prostredia predvianočného zhonu známeho
kúpeľného mesta.
Hlavným rozprávačom príbehu by mal byť po správnosti kpt. Kalina – nepodplatiteľný policajt, milujúci
manžel, skvelý otec a skvelý syn svojej matky v jednej osobe, keby však iróniou osudu hneď
na začiatku deja neumrel pri autonehode spôsobenej zlým výberom pneumatík...
Réžia: J. Pachl, hrajú: H. Čermák, E. Holubová, L. Vaculík, S. Norisová, V. Postránecký...
Rodinný, komédia, krimi, 90 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Štvrtok 8. a streda 14.11. o 19:30 hod.
DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI /GIRL IN THE SPIDER'S WEB/
Adaptácia štvrtého románu zo severskej knižnej série Millenium.
Lisbeth Salanderová, kultová hlavná postava úspešnej knižnej série Milénium S. Larssona sa vracia
na plátna kín. V temnom thrilleri sa hackerka Lisbeth spolu s novinárom Mikaelom Blomkvistom
zamotáva do siete plnej klamstiev, kyberzločincov a skorumpovaných politikov.
Réžia: F. Alvarez, hrajú: C. Foy, S. Hoeks, C. Bang, S. Gudnason...
Thriller, akčný, krimi, psychologický, 111 min., MP15+, USA/GB/DE/Švédsko/Kanada, ST,
2D projekcia/5€/4€
Piatok 9.11. o 19:30 hod.
Pondelok 12.11. o 19:00 hod.
HUNTER KILLER: NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK /HUNTER KILLER/
Hunter Killer, označenie pre útočnú ponorku s jediným cieľom - nájsť protivníka a zlikvidovať.
Neviditeľný, tichý zabijak, špeciálna jednotka v širokom svete pod hladinou.
Americká armáda zachraňuje ruského prezidenta? Extrémna situácia si vyžaduje extrémny prístup
i riešenie. Budúcnosť svetového poriadku leží v hlbinách ľadového oceánu, kam práve mieri špeciálna
útočná ponorka, aby ovládla chladné vody. Ale nie je sama.
Réžia: D. Marsh, hrajú: G. Butler, G. Oldman, Common, M. Nyqvist...
Thriller, akčný, 121 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 10.11./2D o 15:30 hod.
Nedeľa 11.11./3D o 14:30 hod.
Pondelok 12.11./2D o 17:00 hod.
GRINCH
Grinch je nenapraviteľný hundroš, ktorý neznáša všetko a všetkých a zo všetkého najviac
Vianoce. Tie by najradšej zrušil. A vo filme, ktorý natočili Zlodusi, čo majú na svedomí Mimoňov,
sa o to dokonca aj pokúsi.
Vyhovuje mu samotárstvo v jaskyni, kde sa necháva obskakovať svojim psom Maxom. Do civilizácie
vychádza len v tých najnutnejších prípadoch, napríklad keď jeho chladnička a komora začnú zívať
prázdnotou. Háčik je v tom, že v mestečku, kam za nákupmi vyráža, žijú samí nechutne
pozitívni obyvatelia, ktorí sú tým nadšenejší a dychtivejší, čím viac sa blíži Štedrý deň...
Animovaný, komédia, 90 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Sobota 10.11. o 19:30 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru
Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.
Film mapuje raketový vzostup nekonvenčnej skupiny prostredníctvom ich revolučného zvuku
a ikonických skladieb ako napr. We Will Rock You, We Are the Champions alebo práve Bohemian
Rhapsody. Ich príbeh začína bleskovým štartom, pokračuje neriadenou životnou špirálou a vrcholí
nezabudnuteľným, strhujúcim vystúpením na koncerte Live Aid v roku 1985. Na jeho pódiu Queen
na čele s charizmatickým Freddiem predviedli jednu z najväčších show v histórii rocku. Ich hudba bola
a stále je obrovskou inšpiráciou pre celý svet.
Hudobný, dráma, životopisný, 134 min., MP12+, GB, ST, 2D projekcia/5€/4€
Utorok 13.11. o 18:00 hod.
SNOW FILM FEST 2018
Celovečerné pásmo špičkových filmov o zimných športoch a dobrodružstvách zavíta
v novembri aj do ružomberského Kina Kultúra.
Program, ktorý sme pre Vás pripravili, obsahuje 6 starostlivo vybraných filmov - zo zahraničných
festivalov, ale aj domácej produkcie.
Vstupné: 4,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Viac info na strane 7

Streda 14.11. o 17:30 hod.
THE PERFECT KISS
Jediný bozk dokáže zmeniť celý váš život.
Tanya Cova žije s rodičmi v severoamerickom meste v trochu všednej americkej spoločnosti. Jej rodičia,
bývalí tajní agenti pre nemenovanú východnú ríšu, už toho majú dosť a chcú ju zúfalo vydať za syna
ich starej známej. Po pôvabnej Tanyi však túži aj miliardár Brian Demarrias. Do toho všetkého príde
nečakaný bozk v parku. Ktorý z nich je pre Tanyu tým pravým?
Réžia: T. Adams, hrajú: L. Vondráčkova, L. Komorowska, S. Gendron, L. Cannon...
Romantický, komédia, 83 min., MP12+, CZ/Kanada, ČV, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Streda 14.11. o 19:30 hod.
DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI /GIRL IN THE SPIDER'S WEB/
Adaptácia štvrtého románu zo severskej knižnej série Millenium.
Lisbeth Salanderová, kultová hlavná postava úspešnej knižnej série Milénium S. Larssona sa vracia
na plátna . V temnom thrilleri sa hackerka Lisbeth spolu s novinárom Mikaelom Blomkvistom zamotáva
do siete plnej klamstiev, kyberzločincov a skorumpovaných politikov.
Réžia: F. Alvarez, hrajú: C. Foy, S. Hoeks, C. Bang, S. Gudnason...
Thriller, akčný, krimi, psychologický, 111 min., MP15+, USA/GB/DE/Švédsko/Kanada, ST,
2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 15.11./2D/SD o 19:00 hod.
Piatok 16.11./2D/SD o 17:15 a 3D/SD o 20:00 hod.
Sobota 17.11. /2D/SD o 17:15 hod.
Nedeľa 18.11./3D/SD o 17:15 a 2D/SD o 20:00 hod.
Pondelok 19.11./ 2D/ST o 19:00 hod.
FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY /THE CRIMES OF GRINDELWALD/
V duhej časti z čarodejníckej série od J. K. Rowlingovej sa Grindelwaldove vyhrážky naplnia
a podarí sa mu z väzenia uniknúť.
Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať
čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom
Albus Dumbledore povolá svojho bývalého študenta M.L.O.K.- a Scamandera. Ten prisľúbi svoju pomoc,
hoci netuší, aké nebezpečenstvá na neho čakajú...
Réžia: D. Yates, hrajú: E. Redmayne, K. Waterston, J. Depp, J. Law...
Rodinný, fantasy, dobrodružný, 133 min., MP12+, USA/GB, ST/SD, 2D projekcia/5€/4€,
3D projekcia/6€/5€
Sobota 17.11. o 20:00 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru
Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.
Film mapuje raketový vzostup nekonvenčnej skupiny prostredníctvom ich revolučného zvuku
a ikonických skladieb ako napr. We Will Rock You, We Are the Champions alebo práve Bohemian
Rhapsody. Ich príbeh začína bleskovým štartom, pokračuje neriadenou životnou špirálou a vrcholí
nezabudnuteľným, strhujúcim vystúpením na koncerte Live Aid v roku 1985. Na jeho pódiu Queen
na čele s charizmatickým Freddiem predviedli jednu z najväčších show v histórii rocku. Ich hudba bola
a stále je obrovskou inšpiráciou pre celý svet.
Hudobný, dráma, životopisný, 134 min., MP12+, GB, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 17. a nedeľa 18.11. o 15:15 hod.
GRINCH
Grinch je nenapraviteľný hundroš, ktorý neznáša všetko a všetkých a zo všetkého najviac
Vianoce. Tie by najradšej zrušil. A vo filme, ktorý natočili Zlodusi, čo majú na svedomí Mimoňov,
sa o to dokonca aj pokúsi.
Vyhovuje mu samotárstvo v jaskyni, kde sa necháva obskakovať svojim psom Maxom.
Do civilizácie vychádza len v tých najnutnejších prípadoch, napríklad keď jeho chladnička a komora
začnú zívať prázdnotou. Háčik je v tom, že v mestečku, kam za nákupmi vyráža, žijú samí nechutne
pozitívni obyvatelia, ktorí sú tím nadšenejší a dychtivejší, čím viac sa blíži Štedrý deň...
Animovaný, komédia, 90 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Utorok 20.11. o 17:30 hod.
TEN, KTO ŤA MILOVAL
Komediálne ladený príbeh je zasadený do prostredia predvianočného zhonu známeho
kúpeľného mesta.
Hlavným rozprávačom príbehu by mal byť po správnosti kpt. Kalina – nepodplatiteľný policajt, milujúci
manžel, skvelý otec a báječný syn svojej matky v jednej osobe, keby však iróniou osudu hneď na
začiatku deja neumrel pri autonehode spôsobenej zlým výberom pneumatík...
Réžia: J. Pachl, hrajú: H. Čermák, E. Holubová, L. Vaculík, S. Norisová, V. Postránecký...
Rodinný, komédia, krimi, 90 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Streda 21.11. o 19:00 hod.
SILNÉ REČI
Stand-up comedy Silné Reči sa vracia do Kina Kultúra vo svojej jubilejnej 10. sezóne.
Príďte sa zabaviť na najnovších príbehoch zo života komikov a zažite večer plný smiechu, radosti
a emócií.
Vstupné: 14,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Viac info na strane 16
Štvrtok 22.11. o 19:00 hod.
Piatok 23.11. o 20:00 hod.
Sobota 24.11. o 19:45 hod.
MLADÍ ZABIJACI /ASSASSINATION NATION/
Máte v telefóne chúlostivé fotky? Thriller Mladí zabijaci názorne, brutálne a komicky ukazuje,
čo s človekom urobí, keď sa takéto obrázky dostanú „von“.
Lily je stredoškoláčka, ktorá viac než v realite žije v mobile, kde „postuje, lajkuje, šéruje a selfíčkuje“,
rovnako ako väčšina jej vrstovníkov. Keď však do digitálnych životov väčšiny obyvateľov mesta
prenikne neznámy hacker, ktorý začne zverejňovať práve to, čo malo zostať skryté, začnú sa diať veci.
Absolútna panika v mestečku sa rýchlo premení na peklo a Lily si skôr či neskôr musí položiť otázku,
či sa vôbec dožije nasledujúceho rána...
Réžia: S. Levinson
Thriller, akčný, komédia, 110 min., MP15+, USA,ČT, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 23.11. o 17:30 hod.
Utorok 27.11. o 19:00 hod.
CREED 2
Adonis Creed, nový šampión poloťažkej váhy, trénovaný samotným Rockym Balboom,
je vyzvaný na zápas nebezpečným boxerom Viktorom Dragom.
Ak Adonis tento zápas prehrá, príde o všetko.
Réžia: S. Caple Jr., hrajú: S. Stallone , M. B. Jordan, T. Thompson, D. Lundgren...
Akčný, športový,133 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 24. a nedeľa 25.11. o 15:30 hod.
PAT A MAT: ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
Blíži sa zima a Vianoce – ako si naši domáci majstri poradia so snehovou nádielkou, vianočnou
výzdobou a aké darčeky si pripravia pod vianočný stromček sa dozviete v úsmevnom zimnom príbehu.
Réžia: M. Beneš
Rodinný, animovaný, 60 min., MP, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 24.11. o 17:00 hod.
FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY /THE CRIMES OF GRINDELWALD/
V duhej časti z čarodejníckej série od J. K. Rowlingovej sa Grindelwaldove vyhrážky naplnia
a podarí sa mu z väzenia uniknúť.
Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať
čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom
Albus Dumbledore povolá svojho bývalého študenta M.L.O.K.- a Scamandera. Ten prisľúbi svoju pomoc,
hoci netuší, aké nebezpečenstvá na neho čakajú...
Réžia: D. Yates, hrajú: E. Redmayne, K. Waterston, J. Depp, J. Law...
Rodinný, fantasy, dobrodružný, 133 min., MP12+, USA/GB, SD, 2D projekcia/5€/4€

Nedeľa 25.11. o 17:00 hod.
LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ /THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS/
Príbeh, ktorý poznáte, má aj svoju odvrátenú stranu... Veľkolepé Disneyho spracovanie
klasickej rozprávky.
Všetko, čo Klára chce, je kľúč – jedinečný kľúč, ktorý otvorí skrinku so vzácnym darom od jej matky.
Zlatá niť, ktorú dostane od svojho krstného otca Drosselmeyera ju ku kľúču zavedie, lenže kľúč
okamžite zmizne v podivnom a tajomnom paralelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom Filipom,
gangom myší a regentmi, ktorí spravujú 3 ríše: Ríšu snehových vločiek, Ríšu kvetov a Ríšu sladkostí.
Klára a Filip musia prejsť zlovestnou štvrtou ríšou, kde panuje krutá vládkyňa, aby získali Klárin kľúč
a snažili sa vrátiť harmóniu nestabilnému svetu.
Réžia: L. Hallström, hrajú: K. Knightley, M. Foy, M. Freeman, H. Mirren, M. Macfadyen...
Rodinný, fantasy, dobrodružný, 100 min., MP7+, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 25.11. o 19:15 hod.
Pondelok 26.11. o 19:00 hod.
ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
Dáš si ešte jedno?
Podľa rovnomenného knižného bestselleru J. Formánka. Svoju tragikomédiu "o chľaste, vôli a vesmíre"
rozpráva úspešný spisovateľ, ktorý k práci aj k rozprávaniu sa s inými ľuďmi potrebuje najskôr len
pohárik a neskôr aj celú fľašu. V liečebni sa Josef stretáva s ďalšími osudmi tých, ktorí sú, či donedávna
boli, v pití alkoholu ozajstnými majstrami a cez dno fľaše sa dostali na samotné dno života.
Réžia: D. Svátek, hrajú: D. Švehlík, J. Dušek, M. Šoposká, O. Malý, I. Franěk, S. Babčáková...
Komédia, dráma, 92 min., MP15+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 27.11. o 17:30 hod.
INDE
Život a doba tuláka, väzňa, šermiara, fotografa, maliara, pútnika, akčného tvorcu, performera,
hľadača radosti a slobody Alexa Mlynárčika v pohyblivých obrázkoch, obrazoch, fotografiách,
živohrách a kontroverznostiach doby, v ktorej žil a žije.
Príbeh storočia, v ktorom sa formovala moderná identita, kultúra, základné hodnoty Slovenska – ako
súčasti Československa, ale aj ako samostatného štátu a najmä ako súčasti európskeho spoločenstva,
ku ktorému náš protagonista neoddeliteľne patrí svojim dielom aj životom.
Dokument, 80 min., MP, SK/CZ, OV, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 28.11. o 17:30 hod.
KEĎ PRÍDE VOJNA
Kontroverzná domobrana Slovenskí Branci verbuje mladých mužov z celého Slovenska.
Je to iba nevinná hra na vojakov alebo hra na diktatúru?
Peter Švrček, 18-ročný mladík, býva u rodičov a na prvý pohľad sa nijako neodlišuje od svojich
vrstovníkov. Cíti sa však byť vlastencom a pred niekoľkými rokmi založil organizáciu Slovenskí Branci.
Jeho intenzívnym vojenským výcvikom „k obrane a zachovaniu národa“ uprostred slovenských lesov
prešlo viac ako dvesto mladých mužov hľadajúcich vedenie a vlastnú identitu. V maskáčoch
a s maketami samopalov sa podrobujú Petrovým autoritatívnym sklonom. Peter verí, že jeho
organizácia má budúcnosť a plánuje jedného dňa odložiť uniformu a osloviť masy - už ako politik.
Réžia: J. Gebert
Dokumentárny, 76 min., MP18+, CZ/HR, OV, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 28.11. o 19:00 hod.
CLIMAX
Skupina tanečníkov v opustenej škole uprostred lesov robí poslednú veľkú párty.
Jeden z najkontroverznejších režisérov súčasnosti G. Noé v jeho najnovšej snímke sleduje skupinu
dvadsiatich tanečníkov, ktorých čaká trojdňové skúšanie v starej škole uprostred lesa. Tu urobia jednu
poslednú párty s veľkou misou sangrie. Atmosféra rýchlo naberá na obrátkach, zjavne sú omámení
drogami, hoci nevedia kto alebo kedy im drogy dal. Netreba veľa a ich stav vyvrcholí neurózami
a psychózami, ktoré len znásobuje elektrizujúci rytmus hudby. Kým niektorí z nich sa vznášajú, iní sa
prepadajú do pekiel...
Hrajú: S. Boutella, R. Guillermic, S. Yacoub, S. Kiddy, C. G. Maude...
Horor, hudobný, dráma, 95 min., MP18+, Fr, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€

Štvrtok 29.11. o 19:30 hod.
Piatok 30.11. o 20:00 hod.
Sobota 1.12. o 19:45 hod.
VDOVY /WIDOWS/
Oscarový režisér S. McQueen predstavuje intenzívny, moderný thriller, odohrávajúci sa na
pozadí kriminality, vášne a korupcie.
Vdovy sú príbehom štyroch žien, ktoré nemajú nič spoločné, len s výnimkou dlhov, ktoré im zostali
z trestnej činnosti ich mŕtvych manželov.
Hrajú: V. Davis, M. Rodriguez, E. Debicki, C. Erivo, L. Neeson, C. Farrell, B. Tyree ...
Thriller, 128 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 30.11. o 17:30 hod.
Sobota 1.12. o 17:15 hod.
Nedeľa 2.12. o 20:00 hod.
ROBIN HOOD /ROBIN HOOD: ORIGINS/
Bol raz jeden zlodej...
Ostrieľaný bojovník Robin z Loxley (T. Egerton) a jeho maurský veliteľ (J. Foxx) sa po dlhých rokoch
strávených na križiackych výpravách vracajú domov. Anglicko sa však veľmi zmenilo - všade vládne
korupcia a strach. Preto im nezostáva nič iné, len opäť zobrať do rúk zbrane a postaviť sa na odpor.
Nové spracovanie legendárneho príbehu prináša divákom vzrušujúce dobrodružstvo, nabité akciou,
dokonale prepracovanými bojovými scénami a samozrejme nadčasovou romantikou.
Réžia: O. Bathurst
Akčný, dobrodružný, 117 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 1. a nedeľa 2.12. o 15:00 hod.
ČERTOVSKÉ PERO
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedinka a tá mala svoje obecné peklo schované pod zemou.
Čerti pozorne sledovali, ako dedinčania hrešia. No a hriechy v pekle zapisovalo, spravodlivo
a neomylne, kúzelné pero z kohúta samotného Lucifera. Každý hriešnik mal v pekle založenú vlastnú
zložku. Vždy, keď sa zložka zaplnila, čertovské komando si nasadilo kúzelné rohy a chvost a vyrazilo
na povrch, aby hriešnika priviedlo do pekla….Viete si však predstaviť, čo by sa stalo, keby sa
čertovské pero zničilo? Je zrušenie pekla dobrý nápad?
Réžia: M. Najbrt, hrajú: J. Bárdos, J. Cina, O. Vetchý, J. Budař, M. Daniel, J. Plodková...
Rozprávka, 99 min., MP, CZ, SD, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 2.12. o 17:15 hod.
FANTASTICKÉ ZVERY: GRINDELWALDOVE ZLOČINY /THE CRIMES OF GRINDELWALD/
V duhej časti z čarodejníckej série od J. K. Rowlingovej sa Grindelwaldove vyhrážky naplnia
a podarí sa mu z väzenia uniknúť.
Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať
čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom
Albus Dumbledore povolá svojho bývalého študenta M.L.O.K.- a Scamandera. Ten prisľúbi svoju pomoc,
hoci netuší, aké nebezpečenstvá na neho čakajú...
Réžia: D. Yates, hrajú: E. Redmayne, K. Waterston, J. Depp, J. Law...
Rodinný, fantasy, dobrodružný, 133 min., MP12+, USA/GB, SD, 2D projekcia/5€/4€

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.

SNOW FILM FEST 2018
13.11.2018

Kino Kultúra v Ružomberku

18:00

SNOW FILM FEST 2018
Celovečerné pásmo špičkových filmov o zimných športoch a dobrodružstvách zavíta v novembri aj do
ružomberského Kina Kultúra.
Festival je svojim rozsahom a návštevnosťou najväčšou akciou svojho druhu v ČR aj SR. Program, ktorý sme pre Vás
pripravili, obsahuje 6 starostlivo vybraných filmov - zo zahraničných festivalov, ale aj z domácej produkcie. Na svoje si prídu
všetci milovníci zimných športov a adrenalínu.
Program:
18:00 Začiatok festivalu
18:05 INTO TWIN GALAXIES (AT, 2016, 51 min., ČT)
Réžia: Jochen Schmoll
Traja dobrodruhovia, Sarah McNair - Landry, Erik Boomer a Ben Stookesberry si pred seba kladú neľahký cieľ. V mrazivých
končinách Grónska, blízko Baffinovho zálivu, je doposiaľ nepreskúmaná rieka. Je to najsevernejšie položená rieka, cez
ktorú kto kedy šiel na kajaku. Za pomoci snow kitu sa trojica vydáva naprieč polárnou pustatinou za 1000 km vzdialeným
snom, ktorý do tej doby videli iba na satelitných mapách. Expedícia bojuje s nástrahami Grónska, polárnym počasím,
ľadovcovou krajinou a ďalšími prekážkami, ktoré sa im stavajú do cesty a veria, že stihnú doraziť k rieke práve včas, aby
už bola rozmrznutá, ale aby sa stále dala splavovať na lodiach. Ich najväčším motorom je odhodlanie.
19:00 FROZEN ROAD (GB, 2017, 25 min., ČT)
Réžia: Ben Page
Jack London vravel, že každý muž, ktorý je mužom, dokáže cestovať osamote. Ben Page je muž a cestuje po svete iba
s pomocou svojho bicykla a skúseností. Film Frozen Road sleduje jeho cestu zimnou Kanadou od juhu na sever. Hľadá
nielen dobrodružstvá v krásnej krajine, ale i dokonalú samotu. Napriek nepriazni počasia a nástrahám osudu postupuje
divočinou a dochádza k zisteniu, že táto cesta má ďaleko do romantických predstáv o tejto krajine. Ben vo filme, ktorý
sám natáča a spracováva, popisuje pocity frustrácie a prekvapenia zažité počas jazdy naprieč poslednou veľkou divočinou.
19:25 IN GORA (FR, 2017, 44 min., ČT)
Réžia: Andy Collet
Byť digitálnym nomádom je dnes snom mnohých mladých ľudí. Val a Tim si ho splnili. Žijú v žltom americkom školskom
autobuse, ktorý si upravili na pojazdný hostel a v ňom jazdia po svete. Ženie ich predovšetkým hľadanie nedotknutého
prašana na horských úbočiach. Spolu s nimi sa na mesačné putovanie vydáva partia lyžiarov a snowbordistov
z The Picture Family. Ich cieľom je nájsť to najlepšie jazdenie po ceste naprieč Rakúskom, Slovinskom, Bulharskom,
Macedónskom a Čiernou Horou. Pri ceste po Balkáne zažívajú všetko možné, len nie bežný život. Je to cesta plná zážitkov,
stretávania sa s miestnymi obyvateľmi a objavovanie miestnych svahov.
20:10 Prestávka 10 min.
20:20 - KÁMEN, NŮŽKY, VAGUS (ČR, 2018, 30 min., ČV)
Réžia: Tomáš Koucký
Vrcholový šport je iný svet. Je to drina, pot, peniaze, doping, reklama, médiá a zase iba tvrdý tréning. Zostáva medzitým čas
na radosť z pohybu? Našťastie ešte stále je mnoho športovcov, pre ktorých je šport viac potešenie než biznis. Ako prebieha
príprava tréningovej skupiny bývalého českého reprezentanta v zjazde na lyžiach Ondřeja Banka? Koho má okolo seba,
kto voskuje lyže a kto umýva riady? Nahliadnite pod pokrievku sústredenia na svahoch Južnej Ameriky, v Chile.
A to doslova, menu totiž pripravuje známa kuchárka Kamu. Unikátne spojenie športu a gastronómie, z ktorého sa vám
budú zbiehať sliny. Dobrú chuť.
20:55 - LAPIN KULTA (ČR, 2018, 9 min., ČV)
Réžia: Petr Novák
Čas letí a čo bolo tu, je dávno preč. Všetkým nám pribúdajú roky, šediny, kilá, povinnosti. Alebo môžeme hodiť starosti
za hlavu a vyraziť. Napríklad sa vydať na miesta, kde už sme boli a kde to v nás zanechalo hlboké spomienky. Jarda sa
vydáva po stopách svojej študentskej cesty po Laponsku, vymenil loď za lyže, leto za zimu, plavky za vetrovku. Pri prechode
severských zamrznutých riek a jazier vzdoruje mrazivým nociam i nečakanému otepleniu. Je za to však odmenený
nezabudnuteľnými chvíľami na bielych pláňach pokrytých snehom, okamihmi detskej radosti, ale aj pokojom, ktorý už inde
než v divočine nenájdeme.
21:05 - FREEZING (GB, 2016, 22 min., ČT)
Réžia: Rob Lockyear & Jeremy Joyce
Keď sa povie surfovanie, väčšina z nás si predstaví piesočnatú pláž, more, slnko, pohodu. Málokto už ale spája to slovo
s arktickou krajinou. Niekto predsa - kamaráti Jamie a Jeremy vyrážajú do islandského mestečka Grindavik, kde hodlajú
čeliť studeným a neľútostným vlnám Atlantiku. Nie je to však iba oceán, ktorý im kladie odpor, je to tiež veľká zima,
nedostatočné vybavenie a v neposlednom rade aj nevôľa miestnych obyvateľov. Krátky film o tom, že surfovanie
v polárnych krajinách nie je žiadna sranda. Alebo že by nie?
Vstupné: 4,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KULTÚRNE PODUJATIA
30.10.2018

Materské centrum Nevedko v Ružomberku

15:30

7 FAKTOROV PRE ZDRAVÝ ŽIVOT
Materské centrum Nevedko a Občianske združenie Život a zdravie Vás srdečne pozývajú na cyklus prednášok
o zdraví pre rodičov i detičky.
Tentoraz s témou: 7 faktorov pre zdravý život
Prednáška prebehne v anglickom jazyku s konzekutívnym tlmočením.
Súčasťou podujatia bude aj diskusia a miniobčerstvenie.
Dobrovoľné vstupné: 2,00€
30.10.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

19:00

SLOVENSKO V SRDCI
Galavečer v réžii Jána Ďurovčíka k 100. výročiu Martinskej deklarácie.
Účinkujú: Rozhlasový Big Band Gustáva Broma, Ľubica Vargicová, Jolana Fogašová, Andrea Danková, Nela Pocisková,
Janko Lehotský, Peter Cmorík, Umelecký súbor Lúčnica, No Name, Zlaté husle s primášmi Martinom Sleziakom
a Jánom Berkym Mrenicom, saxofonista Radovan Tariška, Robo Opatovský, mužský spevácky zbor z Horehronia
a mnohí ďalší.
Ján Ďurovčík je známy slovenský choreograf, tanečník a režisér. V roku 1993 založil balet Torzo, prvé profesionálne divadlo
venované modernému tancu na Slovensku. V rokoch 1997 - 1999 ako spoluzakladateľ viedol Bratislavské Divadlo Tanca,
na ktoré v roku 2005 nadviazalo Slovenské divadlo tanca. Bol ocenený Krištáľovým krídlom v kategórii divadlo a film,
niekoľko ocenení mu bolo udelené aj Literárno-dramatickým fondom za choreografiu. Je autorom viacerých produkcií pre
popredné slovenské a zahraničné scény ako napr. Slovenské národné divadlo, Nová scéna Bratislava, Štátne divadlo
v Košiciach, SĽUK, Divadlo Aréna, Národné divadlo v Brne...
Orchester, ktorý založil Gustav Brom, zahájil profesionálnu kariéru v roku 1940 v Rožnove pod Radhošťom. V 60. rokoch
patril medzi desať najlepších bigbandov sveta. Po smrti Gustava Broma pokračovalo toto teleso pod vedením Vladimíra
Valoviča.
Ľubica Vargicová je operná speváčka. Už ako poslucháčka VŠMU hosťovala v Slovenskom národnom divadle. Neskôr
sa stala riadnou členkou súboru a predstavila sa v rôznych úlohách. Ľubica Vargicová sa pravidelne objavuje na
významných operných scénach v Mníchove, Zürichu, Berne, Prahe, Budapešti, Berlíne...
Aj Jolana Fogašová je operná speváčka. Na svojich operných a koncertných vystúpeniach spolupracovala s vynikajúcimi
dirigentmi. Hosťovala v Belgicku, Českej republike, Číne, Francúzsku, Holandsku, Japonsku, Nemecku... Spolupracovala
s mnohými významnými orchestrami.
Sopranistka Andrea Danková študovala spev na Konzervatóriu v Žiline a na VŠMU v Bratislave, neskôr v Ríme. Vyhrala
ocenenia na viacerých slovenských a aj medzinárodných súťažiach. Je pravidelným hosťom na významných zahraničných
operných scénach.
Nela Pocisková je herečka a speváčka. V roku 2009 sa spolu s Kamilom Mikulčíkom zúčastnili na národnom kole
pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest, z ktorého ako víťazi postúpili do moskovského semifinále. Spieva už od
ôsmich rokov. Ako štrnásťročná dostala úlohu Katky v muzikáli Neberte nám princeznú. Hrala v známych seriáloch
Ordinácia v ružovej záhrade a Búrlivé víno.
Janko Lehotský je spevák a skladateľ, niekdajší líder skupiny Modus. Patrí k najúspešnejším skladateľom slovenskej
modernej populárnej hudby. Podieľal sa na formovaní i širokom spoločenskom presadení rockového modelu slovenskej
populárnej hudby.
Peter Cmorik je spevák, víťaz súťaže Slovensko hľadá Superstar II. Po súťaži vydal svoje CD s názvom Nádherný deň.
Tiež sa stal Zlatým slávikom v roku 2006. V roku 2007 v muzikáli Traja mušketieri hral postavu d'Artagnana. V máji 2007
zvíťazil s piesňou „Mám pocit“ na medzinárodnom hudobnom festivale Carphatia v Poľsku. V septembri 2007 získal cenu
SOZA za najhranejšiu pieseň roka „Dážď“.
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. Umelecký súbor Lúčnica bol založený v roku 1948. Má tri zložky: tanečný súbor, spevácky súbor
a orchester. Počas dlhých rokov existencie sa v súbore vystriedalo viac ako 2000 ľudí.
No Name je rocková skupina, založená 26. augusta 1996 v Košiciach. Zakladajúcimi členmi boli Viliam Gutray a traja bratia
Timkovci – Igor, Roman a Ivan. V súčasnosti má skupina šesť členov.
Orchester Zlaté husle je pôvodný slovenský projekt najvyššej umeleckej kvality. Je vyjadrením spojenia osobitosti
slovenského naturelu so schopnosťou interpretovať na špičkovej úrovni najskvostnejšie skladby svetového repertoáru
vážnej, filmovej a muzikálovej tvorby, ako aj slovenského a svetového folklóru, s hosťami slávnych mien.
Radovan Tariška pochádza z hudobníckej rodiny. K hudbe ho priviedol ako 5-ročného jeho starý otec, ktorý bol tiež
klarinetista a saxofonista.
Robo Opatovský je spevák a skladateľ a patrí už 20 rokov k úspešným stáliciam na slovenskej hudobnej scéne. Na svojom
konte má niekoľko albumov a množstvo hitov, ktoré oslovujú takmer všetky vekové kategórie.
Vstup zdarma bude umožnený osobám s platnou voľnou vstupenkou

31.10.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00

FAMÍLIART: FULLAMPIÓN
Galéria Ľ. Fullu a Mesto Ružomberok vás pozývajú na tvorivú dielňu Famíliart: Fullampión.
Za sprievodu príbehov z rozprávok ilustrovaných Fullom nájdeme inšpirácie, ktoré využijeme pri tvorbe svetelných
balónových lampiónov.
Podujatie je sprievodným podujatím VIII. ročníka Lampiónového sprievodu sv. Martina, ktorý sa uskutoční 09.11.2018
o 16:30 hod.
31.10.2018

Synagóga v Ružomberku

17:00

AKO SI UŽIŤ DÔCHODOK ČO NAJDLHŠIE
Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na prednášku na tému: Ako si užiť dôchodok čo najdlhšie (alebo
čo potrebujú Slováci na udržanie dobrého zdravia.)
Prednáša: John Scharffeneberg
Prednáška profesora Scharffenberga sa bude venovať témam, ktoré súvisia s dlhovekosťou, prevenciou civilizačných
chorôb a zdravým životným štýlom. Vo svojich vyjadreniach sa opiera o najnovšie poznatky z vedeckých výskumov medicíny
a biológie.
Prednáška bude v angličtine s tlmočením do slovenského jazyka.
Súčasťou prednášky bude aj občerstvenie zdarma.
Pán Scharffenberg je živým príkladom vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Vo veku
95 rokov stále ľudí motivuje svojim aktívnym životom. Narodil v Šanghaji v roku 1923. Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá
bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako
profesor Univerzity v Loma Linde (USA) a hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie sa stal uznávaným odborníkom
a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých
publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia. Je známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraničí.
Vstup zdarma
02.11.2018

Liptovský Michal

18:00

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD SV. MARTINA
Obec Liptovský Michal vás pozýva na Lampiónový sprievod sv. Martina.
Program:
18:00 Tvorivá dielňa (zasadačka Obecného úradu)
19:00 Sprievod obcou
19:30 Prekvapenie pre deti
Súčasťou podujatia je potravinová zbierka pre krízové centrum v Liptovskom Mikuláši.
02.11.2018

Arena v Ružomberku

20:00

HALLOWEEN PARTY
Arena Ružomberok Vás pozýva na Halloween party.
Máme pre Vás pripravenú strašidelnú výzdobu, strašidelnú atmosféru, welcome drink, darčeky a nebude chýbať ani súťaž
o najlepšiu masku.
03.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE VIANOCE - HODVÁBNA ŠATKA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Ukážeme si, ako jednoducho vyrobiť originálny módny doplnok. Vedeli ste, že farby na hodváb sa dajú fixovať
aj v mikrovlnnej rúre? Dôležité je to neprepiecť.
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
03.11.2018

Solid club v Ružomberku

21:00

SCHYZO & SAKA, DAREWIN, PTK: OD CHEBU PO OSTRAVU
Prvá slovenská zastávka z tour Od Chebu po Ostravu bude v Ružomberku.
Priprav sa na moshpit, ktorý len tak nezažiješ - stage dive, wall of death a ďalšie.
Večer odštartuje Tusy DjSet, na neho naviaže Starvin Marvin (Marw Ouky). Na prvej show večera se môžeš tešiť na Darewin,
na tracky z Underground Planet vol.1 a mnoho ďalších. Po ňom na stage nabehne Schyzo & Saka. Delírium nebude len
v tvojej hlave, ale aj v tvojich ušiach.
Po tomto pekle ešte poriadne zapálime klub, pretože sa prvý krát na Slovensku ukáže PTK.
Vstupné: 6,00€ (predpredaj), 8,00€ (na mieste)
05.11.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

MÚZEUM PRE SENIOROV

09:00 - 11:00

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

06.11.2018

Spojená škola v Ružomberku

09:00

MAJSTER PALACINKA 2018
Spojená škola v Ružomberku ako člen TK SZKC pod záštitou Tatranského Klubu SZKC organizuje IX. ročník
celoslovenskej súťaže Majster palacinka.
Prezentácia súťažiacich od 08:00 do 09:00 hod.
Zahájenie súťaže o 09:00 hod.
Súťaž sa vyhlasuje v troch kategóriách:
I. kategória: jednočlenné družstvo seniorov - profesionálov z gastronomických zariadení
II. kategória: dvojčlenné družstvo juniorov - žiakov učňovských a stredných škôl
III. kategória: dvojčlenné družstvo, žiaci základných škôl
Vstup pre verejnosť zdarma
Info: 0908 943 710, 0911 911 446
06.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: CIRKUS RWANDA
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu Cirkus Rwanda.
Principál pražského Ansámblu Cirk La Putyka Rosťa Novák sa vydáva do Rwandy, kde bude spolupracovať na projekte
s miestnymi akrobatmi. Tých vedie Eliseé, ktorý ako dieťa prežil rwandskú genocídu a teraz trénuje skupinu zloženú
z osirelých detí. Dva súbory začnú skúšať v Rwande a Prahe, aby vytvorili cirkus, v ktorom sa prepoja odlišné kultúrne
prostredia.
Réžia: Michal Varga, 75 min., CZ, 2018
Premietanie prebehne s osobnou účasťou tvorcov filmu, po ktorom pozývame na diskusiu s nimi.
Vstupné: 1,00 €
07.11.2018

budova Filozofickej fakulty KU v Ružomberku (miestnosť F403)

13:00

VEDECKÝ SEMINÁR
Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na vedecký seminár
pri príležitosti 700. výročia udelenia mestských privilégií Ružomberku.
Na seminári vystúpia:
prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc. (K najstarším dejinám Ružomberka)
Mgr. Peter Chlepko (Ružomberské mestské právo v stredoveku)
Mgr. Tomáš Pastucha (Najstaršia mestská kniha Ružomberská z rokov 1527 – 1701)
Všetci ste srdečne vítaní.
07.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: MINIATÚRNE SVETY
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
V galérii vystavujeme miniatúrne maľby interiérov. Inšpirovaní výstavou postavíme vlastný miniatúrny svet s miniatúrnymi
pravidlami.
Vstupné: 5,00€ rodina
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
08.11.2018

Café Bar Central v Ružomberku

18:00

HISPANOFIL CLUB
Milujete španielčinu, ale chýba vám príležitosť na živú komunikáciu v nej?
Chcete spoznať ľudí z vášho okolia, ktorí sa s vami budú radi rozprávať po španielsky v príjemnej, priateľskej atmosfére
pri šálke kávy?
Zaujímajú vás hispánske krajiny?
Ak máte 3 x áno, tak príďte, čakáme práve na vás.
Hispanofil Club chce v Ružomberku odštartovať tradíciu stretnutí, na ktorých môžete spoznať a vyspovedať španielsky
hovoriacich cudzincov, ktorí žijú medzi nami, niečo sa dozvedieť o krajine odkiaľ pochádzajú a potom sa porozprávať
o všeličom čo vás zaujíma.
Prvý, kto bez váhania povedal svoje „áno" myšlienke Hispanofil klubu je Duarry Ganesh – v žilách mu koluje kubánska krv
a srdce mu bije v rytme reggae, salsa, rumba a son. Viac o tomto zaujímavom sympaťákovi a Kube sa dozviete,
ak prekonáte prípadný strach z úrovne vašej španielčiny, otvoríte sa pre nové a nepoznané a prídete medzi nás.
Hovoríme len po španielsky!
08.11.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

V ZNAMENÍ SV. HUBERTA
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na vzdelávací program V znamení sv. Huberta.
Vstupné: 0,50€
V prípade záujmu prosíme sa prihlásiť na tel. č.: 044 /432 24 68, 0907 847 232, e-mailom na adrese
kultura.lmr@gmail.com, alebo osobne v Liptovskom múzeu.

09.11.2018

centrum Ružomberka

16:30

VIII. LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD SV. MARTINA
Mesto Ružomberok a Materské centrum Nevedko vás pozývajú na VIII. ročník Lampiónového sprievodu svätého
Martina.
Zraz: Park Š. N. Hýroša v Ružomberku o 16:30 hod.
Program:
- detské divadielko v réžii Muzikálovej SZUŠ Alkana Ružomberok
- sprievod sv. Martina (Park Š. N. Hýroša - Mostová ulica - Veľký závoz - radnica - Malý závoz - Podhora - Mostová späť do Parku Š. N. Hýroša)
- vyvrcholením sprievodu bude malé prekvapenie priamo v parku
Benefícia: Pomôžme - zbierka suchých balených potravín pre výdajňu potravinovej banky Ružomberok.
10.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE VIANOCE - HRAČKA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Podarujte kúsok seba. Ušijeme textilnú hračku podľa vlastného návrhu, ktorý si zvolíte alebo donesiete z domu.
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
10.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

FEMME FANFARE U FULLU
Orientalico Vás pozýva na show, v ktorej budete vidieť tanečné čísla orientálneho brušného tanca, scénický tanec,
súčasný tanec, africký tanec, prednes poézie, živú bubenícku kapelu, light show.
Multižánrové predstavenie umeleckého zoskupenia Orientalico a jeho hostí odohrávajúce sa medzi obrazmi Ľudovíta Fullu
potrvá asi 90 minút.
Vstupné: 6,00€
12.11.2018

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
12.11.2018

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

19:00

WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ KINO: IRÁN
Čajovňa Relax Club vás pozýva na Whiskyho cestovateľské kino s témou Irán.
Obrovský pulzujúci Teherán, odľahlé horské dedinky Kurdistanu, nekonečné púšte aj zelené pobrežie Kaspického mora,
nádherné pamiatky Esfahánu, Qomu či Yazdu, najväčší krytý bazár sveta v Tabríze ale najmä milí a extrémne pohostinní
Iránci....aj o tomto bude reč na ďalšom pokračovaní Whiskyho cestovateľského kina.
Spevák kapely Slobodná Európa Whisky sa po dlhých rokoch cestovania po odľahlých kútoch piatich kontinentov rozhodol
vytiahnuť na svetlo sveta svoje mnohé zážitky a fotografie zo svojich výprav. Na svojich cestách Whisky navštívil viac ako
70 krajín, v ktorých sa zameriaval najmä na odľahlé oblasti s atraktívnymi prírodnými scenériami, zachovalými pôvodnými
etnikami a kultúrami, bez turistického ruchu, ktoré často preskúmaval na motorke, či terénnom aute, na ktorých prešiel po
cestách – necestách viac ako 50 000 km. Za všetky oblasti, ktoré navštívil, môžeme len tak námatkovo spomenúť napríklad
Indiu (ktorú navštívil 14-krát..), Nepál (kde niekoľkokrát, sám bez nosičov, absolvoval pešie pochody cez Himaláje dlhé viac
ako 500 km, cez sedlá vo výškach viac ako 55OO m.n.m.), Severnú Kóreu, Venezuelu, Irán, Laos, Kolumbiu, Kamerun,
Indonéziu, Gruzínsko, Vietnam, Tadžikistan, Borneo, Peru, Austráliu, Čínu, Kyrgyzstan, Srí Lanku, Arménsko, Bolíviu,
Kosovo, Uzbekistan, Filipíny, Afganistan, Kambodžu, Kazachstan, Chile, Maroko, Ladakh, Podnestersko, Sikkim, Náhorný
Karabach a mnohé ďalšie. Jeho dlhoročné skúsenosti filmového kameramana naznačujú profesionálnu úroveň fotografií...
12.11.2018

Arena v Ružomberku

20:00

KVÍZOVÝ PONDELOK
Arena Ružomberok Vás pozýva na Kvízový pondelok.
Pravidlá:
- súťažia 2-6 členné tímy
- podmienkou účasti je registrácia na stránke http://www.kviz.pub/ruzomberok
Štartovné: 2,00€ na osobu
Súťaží sa v šiestich tematických kolách, každé kolo má hodnotu 8 bodov. Jedno z kôl je Aktuálne dianie, jedno kolo bude
Turbo (len pár sekúnd na odpoveď), jedno bude také, že sa nemôžete pomýliť. Víťaza určí súčet bodov, v prípade rovnosti
bodov "rozstrelová" otázka alebo úloha. Ceny pre najlepších, priemerných a posledných. V prípade, že je dôvodné
podozrenie, že tím účelovo "ide" po cene útechy, táto bude odovzdaná inému tímu podľa voľby kvízmajstra. Rovnako sú
všetky nerozhodné a diskutabilné situácie rozhodované podľa vôle kvízmajstra.

14.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30 – 18:00

KULTÚRNE OCHUTNÁVKY: ANATÓLIA
Kultúrny workshop pre mladých nielen vekom.
Kultúrne ochutnávky sú novým formátom, ktorý sa zameriava na kultúrnu rozmanitosť cudzincov žijúcich na Slovensku.
Výberom špecifickej témy budú hostia prezentovať svoju vlastnú kultúru v najrôznejších formách, ktorá sa v interakcii
s návštevníkmi stane nevšedným zážitkom a poznaním, doplneným o otvorené rozhovory na križovatkách kultúr.
Prvý workshop bude viesť Ergün Yavuz z Istanbulu, ktorý predstaví anatólsku kultúru pohybom, vychádzajúc z pantomímy
a technika tohto umenia sa stane komunikačným nástrojom medzi ním a návštevníkmi.
Vstupné: 1,00€
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.
15.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

LEP: S HELENOU KLIMEŠOVOU
Pozývame vás na diskusiu s Helenou Klimešovou.
Helena Klimešová v minulosti pracovala v Liptovskom múzeu ako "dvorná fotografka", kde vďaka nej vznikol nespočetný
fotografický archív. Aké to bolo pre ženu - fotografku stáť za hľadáčikom? Stavte sa na slovíčko a nahliadnite do procesu
archívnej fotografie, či životných skúsenostiach tejto málo spomínanej osobnosti Liptova.
Podujatie sa koná v spolupráci s Fotobežkou.
Vstupné: 1,00€
Kontakt: fotobezka.zuzana@gmail.com
15.11.2018

Zrkadlová sála ZŠ Klačno v Ružomberku

18:30 – 20:00

NEON & GLOW ZUMBA PÁRTY
Pozývame Vás na Neon & Glow zumba párty s inštruktorkou zumby Renkou Tkáčovou.
- neon dress, pop & latino, crazy dance
Zumba je cvičenie inšpirované latinsko - americkými tancami (salsa, merengue, flamengo, cumbia, reggaeton...).
Vstupné: 3,00€
Info: 0907 393 467, e-mail: proing.tkacova@mail.t-com.sk
16.11.2018

Solid Club v Ružomberku

21:00

GAZDOVAČKA: POTMEHOOD 1ST ANNIVERSARY

Gazdovia a Gazdiné, pozývame Vás na oslavu 1. narodenín Potmehood crew a Gazdovačky samotnej, na ktorú to prídu
s nami osláviť členovia crews Drumatch, Infections, Toxicbass, ale taktiež aj člen Undergroundtekno.
Vstupné: 5,00€
17.11.2018

telocvičňa ZŠ na Dončovej 4 v Ružomberku

09:30 – 12:00

JESENNO - ZIMNÝ BAZÁRIK DETSKÉHO A TEHOTENSKÉHO
OBLEČENIA A POTRIEB
Materské centrum Nevedko v Ružomberku vás pozýva na Jesenno - zimný bazárik detského a tehotenského
oblečenia a potrieb.
Podmienky predaja:
- označené a nacenené veci je potrebné doniesť v piatok 16.11. od 15:00 do 17:00 do priestorov telocvične ZŠ Dončova 4
- predávajúci si svoje predajné miesta zabezpečia sami (doniesť sušiak či deku)
- maximálny počet na jedného predávajúceho je 40 kusov
- predávajú sa všetky veľkosti oblečenia (0 – 18 rokov)
- dobrovoľný príspevok je 1,00€ + 10% z predanej sumy
Vyzdvihnutie nepredaných vecí bude v sobotu 17.11. od 12:00 do 13:00.
Registrácia na tel. č. 0944 049 192
Bez registrácie a pridelenej registračnej značky (ktorú získate pri zatelefonovaní) sa nemôžete ako
predajcovia / predajkyne zúčastniť.

17.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE VIANOCE - ŠITÉ ŠPERKY
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Náušnice alebo prívesok, podľa toho pre koho. Vlastnoručne obšijeme korálik inými malými korálikmi.
Nezabudnite si okuliare.
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
17.11.2018

Ivachnová

16:30

II. LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD SV. MARTINA
Obec Ivachnová Vás srdečne pozýva na II. ročník Lampiónového sprievodu sv. Martina.
Zraz o 16:30 hod. v záhrade pri Kultúrnom dome.
Súčasťou programu bude výrobná tvorivá dielnička pre deti, ktorá bude pripravená v sále Kultúrneho domu od 15:00 hod.
O občerstvenie a prekvapenie na záver bude postarané. Doneste si svoj vlastný lampiónik a pôjdeme sa spolu prejsť
uličkami Ivachnovej.
17.11.2018

Arena v Ružomberku

20:00

TURNAJ V KALČETE
Arena Ružomberok organizuje turnaj v kalčete (stolnom futbale).
Štartovné: 5,00€ (dvojica)
- registrácia na mieste, poháre a výhry
18.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00 – 16:30

HRY U FULLU: WORKSHOP HUDBY
Kreatívne hry pre všetkých.
Živý a ešte k tomu súčasný hudobný skladateľ Peter Machajdík v galérii.
Spoloupracujeme so Simach Art.
Vstupné: 3,00€
19.11.2018

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
20.11.2018

Reštaurácia Čierny kameň v Ružomberku

19:00

Z INDIE AŽ DOMOV S TRABANTOM PO BOKU
Videá, slideshow a rozprávanie s banskobystrickým cestovateľom Marekom Slobodníkom o veľkej ceste domov
z ďalekej Indie na 61-ročnej Jawe 250 spolu so žltými Trabantami.
Začalo to nevinným výletom, keď sme po strednej škole vyrazili prvýkrát na Jawach Pionier okolo Slovenska. Po desiatich
rokoch sa nám podarilo to, čo nás vtedy ani len nenapadlo. Prejsť nakoniec okolo celého sveta a to všetko s dvojtaktným
motorom. Poďte si vypočuť rozprávanie o tom, ako sme sa potili v horúcej Indií, predierali horskými 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 na jedných z najhorších motorových dopravných prostriedkov.
Vstupné: 5,00€
Viac info: 0948 688 747
21.11.2018

CVČ Elán - Športová hala T18 v Ružomberku

08:45

X. ENGLISH PRIMARY MARATHON
Centrum voľného času Elán organizuje X. ročník okresnej súťaže v anglickom jazyku pre 4. ročníky ZŠ
English Primary Marathon.
Časový harmonogram:
08:00 – 08:30 prezentácia
08:45 otvorenie
09:00 začiatok súťaže
Súťaž pozostáva z 2 častí: test a rozprávanie na vopred pripravenú tému
Speaking - ústny prejav na vopred pripravenú tému:
My Dream Planet (súťažiaci predstavia svoju vysnívanú planétu – meno, farbu, kto a čo všetko sa na nej nachádza,
čo sa tam dá robiť a pod. Môžu si priniesť obrázok s kresbou / ikonami o planéte. Pripravia si najviac 15 viet k uvedenej
téme. Vety nečítajú!).
Porota na základe výsledkov určí troch víťazov, ktorí budú odmenení diplomami a cenami.
Naskenované prihlášky zaslať najneskôr do 14.11.2018 na email: cvcrbkkultura@gmail.com.

21.11.2018

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku

10:00 – 14:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku vás pozýva na Deň otvorených dverí.
21.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: FARBY A ICH NÁZVY
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Viete koľko odtieňov rozoznáva ľudské oko? V galérii pripravujeme novú pestrofarebnú výstavu a my sa na ňu tiež
pripravíme. Povieme si ako sa jednotlivé farby a ich odtiene volajú. Skúsime sa dohodnúť, či je tyrkysová viac modrá
alebo zelená.
Vstupné: 5,00€ rodina
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
22.11.2018

Materské centrum Nevedko v Ružomberku

16:00

PREDPÔRODNÁ PRÍPRAVA NA DOJČENIE
Materské centrum Nevedko a Občianske združenie Mamila vás srdečne pozývajú na seminár Predpôrodná
príprava na dojčenie.
Seminár je určený všetkým tehotným ženám a budúcim rodičom, ktorí čakajú svoje bábätko a tiež mamičkám, ktorým sa
nepodarilo prvé dieťatko úspešne dojčiť a teraz chcú dojčenie zvládnuť bez problémov. Nenechávajte dojčenie na náhodu,
je dôležité porozumieť zásadám dojčenia ešte pred narodením bábätka. Získate tu všetky informácie a zručnosti, aby bolo
vaše dojčenie úspešné a radostné.
Program: správny začiatok je veľmi dôležitý, vplyv pôrodu na dojčenie, význam kontaktu koža na kožu, dojčenie
po cisárskom reze, správna poloha a prisatie, ako budem vedieť či pije moje bábätko dostatočne, čo budem potrebovať
do pôrodnice, čo smiem jesť a piť pri dojčení, mýty o dojčení, priestor pre vaše otázky a diskusia
- trvanie cca 150 min.
Vstupné: 22,00€
Počet miest obmedzený, váš partner zadarmo.
Prosíme prihlásiť sa na: jamrichova.silvia@gmail.com
23.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: LINORYT
Ranný ateliér pre dospelých.
Pozývame všetkých, ktorí si chcú rozšíriť remeselné zručnosti a zároveň uplatniť svoju kreativitu, na ateliér venovaný linorytu.
Táto grafická technika sa vyznačuje svetelným kontrastom, pôsobí dynamicky a vašej tvorbe tak dodá na sile výrazu.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
23.11.2018

Motel Ranč v Černovej

19:00

KATARÍNSKA ZÁBAVA
Motel Ranč vás pozýva na Katarínsku zábavu.
O zábavu sa postará Miťo Bomba.
Vstupné: 5,00€
V cene je prípitok a meteník.
Info: 0905 864 285
23.11.2018

Arena v Ružomberku

21:00

VEČER ĽUDOVEJ HUDBY S HRAVÝMI STRUNAMI
Arena Ružomberok vás pozýva na Večer ľudovej hudby s Hravými strunami.
- ľudová výzdoba
24.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE VIANOCE - OZDOBY
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Predvianočná dielňa, na ktorej si uháčkujeme ozdoby na stromček.
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
24.11.2018

Kultúrny dom v Liptovskej Lúžnej

KATARÍNSKA ZÁBAVA
Pozývame vás na tradičnú Katarínsku zábavu.

19:00

24.11.2018

Švošov

20:00

KATARÍNSKA ZÁBAVA
Stolnotenisový oddiel OŠK Švošov Vás pozýva na Katarínsku zábavu.
24.11.2018

Sála Obecného úradu v Lúčkach

IX. OHNIVÁ KATARÍNA
Pozývame vás na IX. ročník tradičnej Katarínskej zábavy.
26.11.2018

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
26.11.2018

Arena v Ružomberku

20:00

KVÍZOVÝ PONDELOK
Arena Ružomberok Vás pozýva na Kvízový pondelok.
Pravidlá:
- súťažia 2-6 členné tímy
- podmienkou účasti je registrácia na stránke http://www.kviz.pub/ruzomberok
Štartovné: 2,00€ na osobu
Súťaží sa v šiestich tematických kolách, každé kolo má hodnotu 8 bodov. Jedno z kôl je Aktuálne dianie, jedno kolo bude
Turbo (len pár sekúnd na odpoveď), jedno bude také, že sa nemôžete pomýliť. Víťaza určí súčet bodov, v prípade rovnosti
bodov "rozstrelová" otázka alebo úloha. Ceny pre najlepších, priemerných a posledných.
28.11.2018

Základná škola Bystrická cesta v Ružomberku

09:00

ASTROSTOP 2018
Žilinský samosprávny kraj, Krajská hvezdáreň v Žiline a Centrum voľného času Elán Ružomberok organizujú
XXV. ročník astronomickej vedomostnej súťaže Astrostop 2018.
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl okresu Ružomberok.
Na jej úspešné zvládnutie sa predpokladajú u súťažiacich vedomosti z astronómie minimálne v rozsahu školského učiva.
Tematické okruhy: slnečná sústava, všeobecná astronómia, kozmonautika v službách astronómie, história astronómie...
Keďže je súťaž realizovaná pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia, z technických dôvodov sa jej môže zúčastniť
iba prvých 24 prihlásených súťažiacich. Ostatných radi privítame ako divákov.
Srdečne Vás pozývame.
Návratku (prihlášku) odošlite najneskôr do 23.11.2018 na adresu: CVČ Elán, Dončova 1, 034 01 Ružomberok.
28.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

ŽÚRNÁL
Program pre deti od 8 do 15 rokov.
Si zvedavý ako vzniká výstava? A ako sa vôbec dostáva umenie do galérie? Kto ho vyberá a kto rozhoduje, o čom bude
výstava? A čo umenie samotné? Čím všetkým umenie môže byť? Vieš ako umelec pristupuje k tvoreniu? A ako vzniká jeho
kontakt s galériou? Ak si zvedavý na odpovede, rád sa pýtaš a ešte radšej sa dozvedáš, tak príď na ŽÚRnál, kde spoznáš
všetky zákutia GĽF. Stretneš sa s odborníkmi na umenie a s umelcami, s ktorými budeš robiť rozhovory, pôjdeš na návštevu
ďalších umeleckých priestorov v meste a uvidíš, ako sa umenie tvorí. Všetky nové skúsenosti na našich pravidelných
stretnutiach spracujeme do podoby animovaných, dokumentárnych, hraných videí, grafických vizuálov a zužitkujeme
vycibrený slovný prejav pri komentovaných výstavách v GĽF, na ktorých návštevníkom priblížime videné umenie.
Vstupné: 2,00€
Objednajte sa: andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11
01.12.2018

CVČ Elán (Športová hala T18) v Ružomberku

10:00 – 14:00

PREZENTÁCIA VÝROBKOV V ZNAMENÍ HANDMADE
CVČ Elán v Ružomberku vás pozýva na prezentáciu výrobkov v znamení handmade pre dospelých aj deti.
Ide o podujatie, ktorého sa zúčastňujú ľudia so šikovnými rukami z Ružomberka a okolia, ktorí vytvárajú tzv. handmade
výrobky, teda sami vlastnými rukami. Ľudia, ktorí sa prídu pozrieť, sa môžu pokochať, inšpirovať, ale aj si niečo odniesť.
Pre deti budú organizované aj tvorivé dielne.
Bližšie info: CVČ Elán oblasť spoločenských vied a kultúry 0914 335 969, e-mail: cvcrbkkultura@gmail.com
01.12.2018

Švošov

10:00

IV. ŠVOŠOVSKÁ ZABÍJAČKA
Obec Švošov spolu s Dobrovoľným hasičským zborom Švošov Vás pozývajú na IV. ročník Švošovskej zabíjačky.
Pripravený bude bohatý program: ukážka domácej zabíjačky, predávať sa budú domáce jaternice, obarová polievka,
pripravené budú grilované špeciality, Turbopunč a bohatý bufet. Počas celého dňa sa budú pražiť domáce škvarky a hasiči
sa budú starať o dobrú náladu. Popri reprodukovanej hudbe budeme spoločne spievať ľudové piesne s domácou ľudovou
kapelou.

02.12.2018

Likavka

MIKULÁŠSKE TRHY S PRÍCHODOM MIKULÁŠA
Obec Likavka organizuje Mikulášske trhy s príchodom Mikuláša.
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
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.
21.11.2018

Kino Kultúra v Ružomberku

19:00

SILNÉ REČI
Stand-up comedy Silné Reči sa vracia do Kina Kultúra vo svojej jubilejnej 10. sezóne.
Celá sezóna je jedna veľká oslava trvajúca deväť mesiacov a vy by ste pri nej určite nemali chýbať. Príďte sa zabaviť
na najnovších príbehoch zo života komikov a zažite večer plný smiechu, radosti a emócií.
V Ružomberku vystúpia títo komici:
Michael Szatmary: Michaela skúste nebrať ako nadčloveka. Je to ťažké. Tento vyštudovaný politológ a dlhoročný televízny
spravodajca už hypnotizoval divákov z pódia nielen v našej showke, ale aj ako muzikant a skladateľ. Okrem toho sa snaží
ľudí informovať o židovskom svete a keď zistil, že stres z chudoby je lepší ako ten pracovný, naplno sa začal venovať
humoru a dcére. Keby Jerry Seinfeld nebol starší a lepší, určite by sa učil od neho.
Simona: Obyčajná prvomatka zo Severu, ktorá vychováva svoju ratolesť mužského pohlavia bez biopotravín. Vydatá
exfeministka, dennodene snažiaca sa presvedčiť manžela, že aj on môže byť raz človekom. Nemá rada psy a ufrflaných
dôchodcov, no zbožňuje smiech a politiku.
Matej Makovický: Matej je vyštudovaný sociológ, čo znamená, že ho nikde nezamestnajú. Aspoň však vie, čo všetko
na spoločnosti neznáša – a nie je toho vôbec málo. Práve z týchto dôvodov sa chopil mikrofónu a začal sa sťažovať aj
na pódiu. Vo voľnom čase počúva nezdravé množstvo metalu a prichádza o vlasy.
Marián Psár: Osem rokov študoval na dvoch rôznych vysokých školách a hrdí sa titulom bakalár. Jediná vec, ktorú vie
dotiahnuť do konca, je povolené prečerpanie účtu. Na chleba si zarába slušnými ňuňu textíkmi v reklamnej agentúre
a na salámku si zarába tak, že pred ľuďmi na pódiu hovorí o veciach, o ktorých sa bežný človek bojí viesť čo i len vnútorný
monológ. Na internete sa predvádza ako Psárkazmy a Utrpenie.
Vstupné: 14,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
10.11.2018

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

8FULSTRIKE, STERCORE, DARCHAIC
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín 8Fulstrike, Stercore a Darchaic.
Z talianskej Padovy prídu do Nového Korza groove šialenci 8Fulstrike, aby predviedli svoj set plný superhlbokých riffov
a brutálnych zvukov. Títo maniaci vydali 3 albumy a nedávno urobili zmenu v zostave na poste basovej linky.
Darchaic majú za sebou 4 radové albumy a patria k tomu najviac živelnému, čo na domácej scéne máme. Posledný album
"Materia" vyšiel na etikete Slovak Metal Army a je ešte stále pomerne čerstvou novinkou.
Stercore sa výrazne zviditeľnili vďaka novému EP Eternal Sunlight, ktorý tiež vyšiel na etikete SMA. K tomuto EP bol
odprezentovaný aj špičkový klip, kapela sa objavila vo viacerých európskych časákoch a dokáže predviesť naozaj živelný
koncert.
Vstupné: 1,00€
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.
VSTUPENKY VYPREDANÉ
20.11.2018

Synagóga v Ružomberku

18:00

KATARÍNA KOŠČOVÁ, MARTIN GEIŠBERG, DANIEL ŠPINER
Pozývame vás na koncert speváčky Kataríny Koščovej s doprovodom Martina Geišberga a Daniela Špinera.
Po mnohých spoločných koncertoch pokračuje hudobná spolupráca Katky Koščovej, Martina Geišberga a Dana Špinera
novou spoločnou tvorbou.
Na jar 2019 plánujú vydať cédečko, dovtedy budú nové pesničky oťukávať naživo počas jesennej koncertnej šnúry. Určite
nebude chýbať Katkina poetika autorského šansónu, Danov jazzový klavír a Martinove unikátne pesničkárstvo.
Účinkujú:
Katka Koščová / spev
Martin Geišberg / spev, gitary, flauty, perkusie
Daniel Špiner / spev, klavír, akordeón
Katarína Koščová je speváčka, víťazka súťaže Slovensko hľadá Superstar v roku 2005. Na Slávikovi 2005 bola nominovaná
v kategórii speváčka a umiestila sa na štvrtom mieste. V tomto ročníku získala aj cenu Objav roka 2005.
Martin Geišberg je publiku dlhoročne známy svojou hudobnou tvorbou, no taktiež ako dramaturg, režisér a aj autor
divadelnej hudby.
Daniel Špiner patrí k súčasným najvyhľadávanejším slovenským klaviristom a autorom. Spolupracuje aj so známymi
slovenskými hudobníkmi a kapelami: Katka Knechtová, Andrej Šeban, No Name, Komajota atď. Venuje sa aj
experimentálnej tvorbe, jeho projekt COIMP spája v živých vystúpeniach improvizáciu v hudbe, tanci a výtvarnom umení.
Vstupné: 10,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
25.11.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

HUDBA U FULLU
Občianske združenie Simach Art a Galéria Ľ. Fullu vás pozývajú na ďalší koncert z cyklu Hudba u Fullu.
Účinkujú: Jordana Palovičová - klavír, Milan Paľa - husle, Martin Ruman - viola, Jozef Lupták - violončelo
Program:
Claude Debussy: Images II. (Obrazy II.),
Bohuslav Martinů: Tri madrigaly pre husle a violu
Leoš Janáček: Pohádka pre violončelo a klavír
Eugen Suchoň: Klavírne kvarteto op. 6 ESD 53
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a SOZA.
Vstupné: 5,00€ / 3,00 € (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

18:00

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.
03.12.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

PETER NAGY: VIANOČNÉ PIANKO TOUR 2018
Pozývame vás na koncert Petra Nagya z edície Vianočné pianko tour 2018.
Prihliadajúc na ponechania čara a myšlienky celého tour "pianko" sa koncerty budú konať v komornejších miestach, pod
drobnohľadom samotného Petra Nagya. Minuloročné veľmi úspešné turné bolo podnetom pre tohtoročné pokračovanie.
Peter Nagy je spevák, skladateľ, hudobník, textár, hudobný producent a fotograf. Patrí medzi najúspešnejších spevákov
slovenskej populárnej hudby osemdesiatych a prvej polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia.
Prvou úspešnou piesňou, s ktorou sa Peter Nagy dostal do povedomia publika, bola skladba „Profesor Indigo“. Nahral ju
v auguste v roku 1982. Okrem tejto skladby sa jeho známymi hitmi stali aj Už je tu láska, So mnou nikdy nezostarneš,
Sme svoji, Kristínka iba spí, Marcel z malého mesta, Láska je tu s nami, Aj tak sme frajeri, S nohami na stole, Korálky od
Natálky, Poďme sa zachrániť či duet s Jožom Rážom Psi sa bránia útokom. V roku 1984 mu vyšiel debutový album Chráň
svoje bláznovstvá, z ktorého sa predalo 620 tisíc kusov. V roku 1986 získal Peter Nagy Československého Zlatého slávika.
Vstupné: 25,00€ (predpredaj), 28,00€ (na mieste)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
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.
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€ (na vernisáž vstup zdarma)
02.10. – 27.11.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

OCHRANA ŽIVOČÍCHOV
Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
28.10. - 23.11.2018

Synagóga v Ružomberku

RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ 3
Pozývame vás na výstavu fotografií zo súťaže Ružomberčania fotografujú 3.
Výstava je pre verejnosť sprístupnená v tieto dni:
Nedeľa 28.10.2018 o 18:00 hod. vernisáž a slávnostný galavečer s vyhlásením víťazov
Streda 31.10.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 02.11.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 07.11.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 09.11.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 14.11.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 16.11.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 21.11.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 23.11.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Vstupné: na vernisáž vstup zdarma, ďalšie dni: 0,50€
05. – 29.11.2018

Stop Shop v Liptovskom Mikuláši

VLKOLÍNEC VČERA A DNES
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na putovnú výstavu Vlkolínec včera a dnes.
Výstava je súčasťou osláv 25. výročia zápisu Vlkolínca do Zoznamu UNESCO.

06. – 29.11.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

Z TVORBY MIROSLAVA CHEBENA
Výstava fotografií pri príležitosti nedožitých 80. rokov autora.
Vstupné: 1,50€
29.11.2018 - 16.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

KAROL PICHLER – BOL RAZ JEDEN... (PRESKRIPTÍVNA SITUÁCIA)
Karol Pichler (1957, BA) absolvent VŠ umelecko - priemyselnej v Budapešti (1985). Umelec a polyglot, ktorý žije striedavo
v Paríži a Bratislave, ale napr. aj v Indonézii či Brazílii. Venuje sa objektu, inštalácii, site specific i práci s textom a jeho
kódovaním. Médiom jeho diel je najčastejšie textil, papier, plast, či dokonca jedlo, princípom (vizuálna) hra či manipulácia.
Koncom novembra Karol Pichler absolvuje týždňovú rezidenciu v GĽF a vytvorí inštaláciu špeciálne pre galériu. V nej
sebe vlastným spôsobom zakóduje ... Čo? Príďte sa pozrieť!
Vernisáž sa uskutoční 29.11.2018 o 16:00 hod.
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€ (na vernisáž vstup zdarma)

ŠPORT
01.11.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – KSC SZÉKSZÁRD
Basketbalový EuroCup FIBA žien.
Vstupné: 3,00€ / 2,00€
07.11.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – CINKARNA CELJE
Basketbalový EuroCup FIBA žien.
Vstupné: 3,00€ / 2,00€
10.11.2018

Stolnotenisová hala ŠKST v Ružomberku

10:00

ŠKST RUŽOMBEROK – SK VYDRANY
Extraliga mužov v stolnom tenise.
Vstup zdarma
10.11.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

17:00

MFK RUŽOMBEROK – DAC DUNAJSKÁ STREDA
15. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
10.11.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – JUNIOR NITRA
Basketbalová extraliga žien.
Vstupné: 2,00€ / 1,00€
16.11.2018

Stolnotenisová hala ŠKST v Ružomberku

18:00

ŠKST RUŽOMBEROK – INTERSPEAD NOVÉ ZÁMKY
Extraliga mužov v stolnom tenise.
Vstup zdarma
21.11.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

18:00

SLOVENSKO – ČIERNA HORA
Záverečné stretnutie A-skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 v basketbale žien.
Zverenkyne trénera Petra Kováčika majú nakročené k šiestej účasti na európskom šampionáte. Buďte pri tom aj vy!
Vstupné: 3,00€
24.11.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – SLOVAN BRATISLAVA
Basketbalová extraliga žien.
Vstupné: 2,00€ / 1,00€
28.11.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

MBK RUŽOMBEROK – BASKETBALL NYMBURK
Basketbalový EuroCup FIBA žien.
Vstupné: 3,00€ / 2,00€

17:00

01.12.2018

Stolnotenisová hala ŠKST v Ružomberku

10:00

ŠKST RUŽOMBEROK – TJ TRNÁVKA
Extraliga žien v stolnom tenise.
Vstup zdarma
01.12.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

14:00

MFK RUŽOMBEROK – FC SPARTAK TRNAVA
17. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
01.12.2018

Stolnotenisová hala ŠKST v Ružomberku

16:00

ŠKST RUŽOMBEROK – STOLNOTENISOVÉ CENTRUM BRATISLAVA
Extraliga žien v stolnom tenise.
Vstup zdarma
01.12.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – ŠKP BANSKÁ BYSTRICA
Basketbalová extraliga žien.
Vstupné: 2,00€ / 1,00€

TURISTIKA
09. - 11.11.2018

UKONČENIE TURISTICKEJ SEZÓNY 2018 – MÁJEKOVA CHATA:
MALINÔ BRDO 970 m (Veľká Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok Vás pozýva na tradičné ukončenie turistickej sezóny na Májekovej chate.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Výbor KST Ružomberok
02.12.2018

CHATA POD KĽAČIANSKOU MAGUROU 1125 m (Malá Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Turčianskych Kľačian na Chatu pod Kľačianskou Magurou a
zostup späť do Turčianskych Kľačian na tradičný jarmok.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Hatňanková 0908 943 658

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

