PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

JANUÁR 2019
KINO KULTÚRA
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Streda 2. a štvrtok 3.1. o 16:30 hod.
NÁVRAT MARY POPPINS /MARY POPPINS RETURNS/
Kúzelná pestúnka Mary Poppins sa vracia v novom originálnom príbehu, aby s pomocou veselého
údržbára pouličných lámp Jacka a svojich jedinečných čarodejníckych schopností pomohla Michaelovi
a novej generácii rodiny Banksovcov nájsť radosť a šťastie po osobnej strate. Mary tiež zoznámi deti
s množstvom svojráznych postáv, vrátane svojej sesternice Topsy (M. Streep).
Rodinný, fantasy, muzikál, 130 min., MP7+, GB/USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Streda 2.1. o 19:15 hod.
AQUAMAN
Filmový príbeh o populárnom superhrdinovi z dielne DC Comics odhaľuje pôvod Arthura
Curryho (J. Mamoa), napoly človeka, napoly obyvateľa bájnej Atlantídy, ktorého jeho životná
cesta prinúti čeliť pravde nielen o tom, kým v skutočnosti je, ale zároveň, či je hodný stať sa tým, pre
čo bol narodený... kráľom.
Réžia: J. Wan
Sci-fi, akčný, dobrodružný, 134 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 3.1. o 19:15 hod.
Piatok 4.1. o 20:00 hod.
Sobota 5.1. o 19:30 hod.
Pondelok 7.1. o 19:00 hod.
NOVÁ ŠANCA /SECOND ACT/
Maya (J. Lopez) má 40 rokov, nezáživnú prácu a príliš veľa nesplnených snov.
Jedného dňa si však povie, že má toho už dosť a všetkým dokáže, ako ďaleko v živote to môže ešte
dotiahnuť. Pomôže jej narodeninový darček od synovca – dokonale prehľadný a kompletne vymyslený
životopis, vďaka ktorému úspešne absolvuje pracovný pohovor vo veľkej firme. Zdá sa, že Maya stojí
na prahu svojej novej kariéry...
Romantická komédia, 98 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 4.1. o 18:00 hod.
ESCAPE ROOM
Známy hororový režisér A. Robitel (Insidious: Posledný kľúč) prináša príbeh šiestich ľudí, ktorí
prijali pozvanie do tajomnej escape room.
Netrvá dlho, kým si uvedomia, že z tejto hry sa nedá uniknúť... treba ju prežiť.
Horor, thriller, akčný, psychologický, 97 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 5.1. o 15:00 hod.
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: KRAJINA ZRKADIEL /THE SNOW QUEEN: MIRRORLANDS/
V ďalšom pokračovaní populárnej animovanej série sa stretne svet kúziel a kúzelníkov s kráľom
Haraldom, ktorý sa rozhodne zbaviť svet všetkej mágie a kúziel.
Dokáže mu v tom niekto zabrániť? Našťastie je tu odvážna Gerda a po jej boku prekvapivo aj Snehová
kráľovná, s ktorou Gerda doteraz nemala najlepšie skúsenosti. Vo svojom novom dobrodružstve sa
Gerda bude opäť môcť spoľahnúť na pomoc trollov a ich kráľa Arroga a tiež aj na pomoc statočného
chlapca Rollana. Podporí ju aj partia pirátov, v ktorej nemôže chýbať jej kamarátka Alfida.
Animovaný, komédia, dobrodružný, 80 min., MP, Rusko, SD, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Sobota 5.1. o 16:45 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:
Nedeľa 6.1. o 16:30 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€
Nedeľa 6.1. o 18:30 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 Oscara 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 (Lady Gaga).
Táto už svoj veľký sen o hviezdnej kariére vzdala… pokým ju Jack neprinúti vyjsť na pódium pod svetlá
reflektorov.
Romantický, hudobný, dráma, 136 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Eurokino uvádza:
Utorok 8.1. o 19:30 hod.
HOVORY S TGM
Sú otázky, na ktoré je potrebné hľadať odpovede v každej dobe.
M. Huba ako T. G. Masaryk a J. Budař ako Karel Čapek excelujú v príbehu jedného z najslávnejších
rozhovorov našej histórie. Filmové "Hovory s TGM" prinášajú na plátna kín nečakané napätie, emócie
a stret dvoch významných mužov. V ten deň na jeseň v roku 1928 sú dva symboly československej
demokracie na vrchole, rovnako ako celé Československo. Ich kniha, ktorá vznikala celý rok, je
konečne hotová. Karel Čapek preto vyhľadá v zámockej záhrade prezidenta Masaryka a chce mu
ponúknuť časť honoráru za knihu ich rozhovorov, ktorá vzniká k 10. výročiu stále mladej republiky.
Prezident ale nie je v dobrej nálade, jeho dcéra mu totiž zakázala knihu vydať. Toto stretnutie nebude
ľahké.
Réžia: J. Červenka
Historický, dráma, 80 min., MP12+, CZ/SK, ČV, 2D projekcia/5€/4€
Streda 9.1. o 19:00 hod.
ESCAPE ROOM
Známy hororový režisér A. Robitel (Insidious: Posledný kľúč) prináša príbeh šiestich ľudí, ktorí
prijali pozvanie do tajomnej escape room.
Netrvá dlho, kým si uvedomia, že z tejto hry sa nedá uniknúť... treba ju prežiť.
Horor, thriller, akčný, psychologický, 97 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Štvrtok 10./2D, piatok 11./3D a sobota 12.1./2D o 16:30 hod.
Nedeľa 13.1. o 15:00/2D a 17:30 hod./3D
Pondelok 14.1./2D o 18:00 hod.
RALPH BÚRA INTERNET /RALPH BREAKS THE INTERNET/
Vo filme opúšťame Litwakovu videoherňu a vydávame sa do rozsiahlych, nezmapovaných
a vzrušujúcich vôd internetu, na ktorých urobí Ralphovo ničenie poriadne vlny.
Známy videoherný záporák Ralph a jeho malá poruchová kamarátka Vanilopka musia podniknúť
riskantnú cestu po svetovej počítačovej sieti a nájsť náhradné časti do Vanilopkynej videohry.
Animovaný, komédia, 112 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Štvrtok 10., piatok 11. a sobota 12.1. o 19:00 hod.
PAŠERÁK /THE MULE/
C. Eastwood stvárňuje Earla Stona, osamelého 80-ročného muža na mizine s krachujúcim
biznisom, ktorý dostane ponuku robiť obyčajného šoféra.
Znie to jednoducho, no Earl nevedomky podpísal zmluvu na drogového kuriéra pre mexický kartel.
Darí sa mu a dokonca tak dobre, že náklad sa mu prudko zväčšuje, až mu pridelia dozor. No nie je
jediným, kto na Earla dohliada... ďalej hrajú: B. Cooper, D. Wiest, T. Farmiga, M. Peña...
Thriller, dráma, krimi, 116 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 13.1. o 20:00 hod.
NOVÁ ŠANCA /SECOND ACT/
Maya (J. Lopez) má 40 rokov, nezáživnú prácu a príliš veľa nesplnených snov.
Jedného dňa si však povie, že má toho už dosť a všetkým dokáže, ako ďaleko v živote to môže ešte
dotiahnuť. Pomôže jej narodeninový darček od synovca – dokonale prehľadný a kompletne vymyslený
životopis, vďaka ktorému úspešne absolvuje pracovný pohovor vo veľkej firme. Zdá sa, že Maya stojí
na prahu svojej novej kariéry...
Romantická komédia, 98 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmovy klub Ilúzia uvádza:
Utorok 15.1. o 19:00 hod.
BEAUTIFUL BOY
Neľahká cesta závislého chlapca s milujúcou rodinou, nakrútené podľa skutočných udalostí.
Osemnásťročný Nic má na prvý pohľad všetko – skvelú rodinu, krásu, talent a práve ho prijali na
univerzitu. Napriek tomu je v jeho živote trhlina, ktorú vypĺňa drogami. Kde sa vzala a ako mu môže
pomôcť jeho otec David vo chvíli, keď sa Nic ocitá nad priepasťou? Emotívny film o sile závislosti
a ešte väčšej sile lásky je nakrútený podľa skutočného príbehu Nica a Davida Sheffovcov, ktorí svoje
zážitky zachytili každý zo svojho uhľa pohľadu v samostatných knihách.
Réžia: F. Van Groeningen
Dráma, 120 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/4€ pre členov FK 3€
Eurokino uvádza:
Streda 16.1. o 19:30 hod.
HOVORY S TGM
Sú otázky, na ktoré je potrebné hľadať odpovede v každej dobe.
M. Huba ako T. G. Masaryk a J. Budař ako Karel Čapek excelujú v príbehu jedného z najslávnejších
rozhovorov našej histórie. Filmové "Hovory s TGM" prinášajú na plátna kín nečakané napätie, emócie
a stret dvoch významných mužov. V ten deň na jeseň v roku 1928 sú dva symboly československej
demokracie na vrchole, rovnako ako celé Československo. Ich kniha, ktorá vznikala celý rok, je
konečne hotová. Karel Čapek preto vyhľadá v zámockej záhrade prezidenta Masaryka a chce mu
ponúknuť časť honoráru za knihu ich rozhovorov, ktorá vzniká k 10. výročiu stále mladej republiky.
Prezident ale nie je v dobrej nálade, jeho dcéra mu totiž zakázala knihu vydať. Toto stretnutie nebude
ľahké.
Réžia: J. Červenka
Historický, dráma, 80 min., MP12+, CZ/SK, ČV, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Štvrtok 17., piatok 18. a sobota 19.1. o 17:30 hod.
CENA ZA ŠŤASTIE
Kto platí za naše chyby?
Obyčajné ľudské šťastie môže mať mnoho podôb. Niekedy jasných, niekedy neočakávaných. Kde ho
nájsť a čo mu obetovať? Film O. Dabrowskej ukazuje príbehy ľudí, ktorí cestu k svojmu šťastiu
niekde stratili a pokúšajú sa ju znova nájsť. Vzťah, láska, moc, útek a vlastné deti, ktoré môžu prinášať
nádej a radosť, ale oveľa častejšie nakoniec pykajú za naše chyby.
Hrajú: V. Hybnerová, I. Chýlková, T. Hanák, P. Řezníček, J. Plesl, K. Pollertová-Trojanová...
Komédia, dráma, 95 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 17., piatok 18. a sobota 19.1. o 19:30 hod.
Nedeľa 20.1. o 19:45 hod.
GLASS
M. N. Shyamalan uvádza úplne nový thriller inšpirovaný komiksom, nazvaný Sklenený.
Spája tak dva samostatne úspešné filmy Vyvolený (2000) a Rozpoltený (2016). Z filmu Vyvolený sa
vracajú herecké hviezdy B. Willis v úlohe Davida Dunna a S. L. Jackson ako Eliah Price, známy pod
pseudonymom Pán Sklenený. Z thrilleru Rozpoltený sa objavuje J. McAvoy, ktorý stvárňuje rolu Kevina
Wendell Crumba a jeho viacnásobné identity, ktoré v sebe ukrýva. A práve narušeného Crumba so
svojimi 24 osobnosťami sleduje v novom fantasy thrilleri D. Dunn, ktorý na to využíva svoje
nadprirodzené schopnosti...
Horor, sci-fi, dráma, mysteriózny, 132 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 19./3D a nedeľa 20.1./2D o 15:00 hod.
RALPH BÚRA INTERNET /RALPH BREAKS THE INTERNET/
Vo filme opúšťame Litwakovu videoherňu a vydávame sa do rozsiahlych,
Nezmapovaných a vzrušujúcich vôd internetu, na ktorých urobí Ralphovo ničenie
poriadne vlny.
Známy videoherný záporák Ralph a jeho malá poruchová kamarátka Vanilopka musia podniknúť
riskantnú cestu po svetovej počítačovej sieti a nájsť náhradné časti do Vanilopkynej videohry s názvom
Candycrush. Cestou sa Ralph s Vanilopkou stretávajú s webovými občanmi, čiže Webčanmi, medzi
ktorých patrí napríklad internetový podnikateľ zvaný Yesss, ktorý je hlavným algoritmom a dušou
trendovej stránky "BuzzzTube".
Animovaný, komédia, 112 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Eurokino uvádza:
Nedeľa 20.1. o 17:30 hod.
Pondelok 21.1. o 19:00 hod.
ZLOŽKA 64 /JOURNAL 64/
Do rúk detektíva Carla Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálneho Oddelenia Q sa dostáva
ďalší nevyriešený prípad súvisiaci s tromi mumifikovanými telami sediacimi okolo jedálenského
stola.
Pátranie po majiteľovi apartmánu, kde sa múmie našli, ich privádza na opustený ostrov Sprogø,
neslávne známe miesto, kde sa vykonávali podivné lekárske experimenty, zneužívanie a prevýchova
necudných dievčat. Mrazivý detektívny príbeh nakrútený podľa skutočnej kapitoly dánskych dejín je
štvrtým severským thrilerom natočeným podľa bestselleru Jussiho Adler - Olsena.
Thriller, krimi, mysteriózny, 119 min., MP15+, Dánsko, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 23.1. o 19:00 hod.
JACK STAVIA DOM /THE HOUSE THAT JACK BUILT/
Cesta k dokonalej vražde je vstupenka do pekla.
Ponurý, ale zároveň groteskne humorný film, nás zavedie do USA 70. rokov. Pre sériového vraha Jacka
je každé zabitie umeleckým dielom. Svoje temné majstrovstvo sa snaží počas rokov vybrúsiť
k dokonalosti. Napriek jeho vysokej inteligencii sa polícia pomaly približuje, zatiaľ čo Jack viac a viac
riskuje na ceste k dokonalej vražde. Násilné činy mu pomaly ale isto dláždia cestu do horúcich pekiel…
Réžia: L. von Trier
Dráma, 155 min., MN, Dánsko, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€

Štvrtok 24.1. o 17:30 hod.
Sobota 26.1. o 17:00 hod.
FAVORITKA /THE FAVOURITE/
Je 18. storočie. Anglicko bojuje s Francúzskom.
Anglická kráľovná Anna je chorá a náladová. Niekedy až veľmi náladová. Krajinu za ňu viac či menej
spravuje jej spoločníčka a priateľka lady Sarah. Čo sa však stane, keď sa kráľovnina priazeň obráti
smerom k novej slúžke Abigail, nad ktorou doteraz držala lady Sarah ochrannú ruku?
Réžia: Y. Lanthimos, hrajú: O. Colman, R. Weisz, E. Stone, N. Hoult...
Historický, dráma, životopisný, 119 min., MP15+, USA/GB/Írsko, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 24.1. o 20:00 hod.
Piatok 25.1. o 19:00 hod.
Sobota 26., nedeľa 27. a pondelok 28.1. o 19:30 hod.
TRHLINA
Mysteriózny thriler nakrútený podľa rovnomennej knihy slovenského spisovateľa Jozefa Kariku
rozpráva strhujúci príbeh o jednej z najväčších záhad Slovenska – o nevysvetliteľnom miznutí
ľudí v pohorí Tribeč.
Nezamestnaný absolvent Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta W. Fischera. Ten
pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč, a keď sa po vyše dvoch mesiacoch
rovnako záhadne objavil, mal na tele čudné popáleniny a zranenia. Bol dezorientovaný, nedokázal
vysvetliť, čo sa mu stalo, už nikdy sa nespamätal. Igor pátra ďalej a s údivom zisťuje, že Fischerov
prípad nie je ojedinelý...
Réžia: P. Bebjak, hrajú: M. Marušin, M. Havranová, D. Hartl, T. Maštalír, J. Loj...
Thriller, 111 min., MP15+, SK, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 25.1. o 17:00 hod.
Sobota 26. a nedeľa 27.1. o 15:00 hod.
ĽADOVÁ SEZÓNA 2 /NORM OF THE NORTH: KEYS TO THE KINGDOM/
Cool partička je späť!
Ľadový medveď Norm si na zimný spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. Keď sa vonku ochladí, začína
pre neho a pre celú partiu jeho kamarátov zo Severu tá pravá ľadová sezóna, sezóna plná
dobrodružstiev a zábavy. Norm najprv spôsobí riadny rozruch na ceste do New Yorku, aby ho po
návrate domov čakala jedna dôležitá úloha. Musí z ostatných zvierat Severu postaviť hokejový tím
a v jednom veľkolepom zápase zachrániť drahocenný ľad a ich ľadový domov.
Animovaný, rodinný, komédia, 90 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 27. a pondelok 28.1. o 17:00 hod.
NÁVRAT DOMOV /A DOG΄ S WAY HOME/
Dobrodružný rodinný film od autora bestselleru Psia duša.
Bella bola len šteniatko, keď si ju Lucas adoptoval a odvtedy boli najlepší priatelia. Jedného dňa však
Bella zmizne a ocitne sa vyše 600 km od svojho pána. Láska k nemu je však silnejšia ako nepriazeň
osudu a Bella je rozhodnutá sa vrátiť domov. Cestou na ňu čakajú rôzne dobrodružstvá, noví priatelia,
ale aj nebezpečenstvá veľkého, neznámeho sveta...
Rodinný, dobrodružný, 95 min., MP12+, USA, ČD, 2D projekcia/5€/4€
Utorok 29.1. o 18:00 hod.
SCHINDLEROV ZOZNAM /SCHINDLERRR ΄S LIST/
Hlboko šokujúca, nemilosrdná dráma o nočnej more holokaustu, založená na skutočných
udalostiach.
Pred dvadsiatimi piatimi rokmi vznikol Schindlerov zoznam, jeden z najzásadnejších filmov všetkých
čias. Pri príležitosti tohto výročia sa znovu vracia do kín, doplnený predhovorom režiséra Stevena
Spielberga. Príbeh podľa skutočných udalostí rozpráva osudy miestami bezškrupulózneho podnikateľa
Oskara Schindlera, ktorý najprv na vojne veľmi zbohatol, aby na jej sklonku obetoval všetky svoje
prostriedky a svoj majetok pre záchranu 1100 ľudských životov.
Réžia: S. Spielberg
Dráma, historický, 195 min., MP12+, USA, T, 2D projekcia/5€/4€

Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 30.1. o 17:30 hod.
MCQUEEN
Dokumentárny film o jenom z najzásadnejších módnych návrhárov 20. storočia.
Jeho život pripomínal rozprávku a horor zároveň. Obyčajný chlapec z robotníckej rodiny sa vďaka
svojmu talentu vypracoval do čela módnych značiek Givenchy alebo Gucci. Hoci by sa mohlo zdať, že
mu nič nechýba, v jeho živote nechýbali osobní démoni, ktorých cítiť z každej jeho kolekcie, a ktorí
nakoniec jeho život ukončili predčasne. Film je spojením rozhovorov jeho príbuzných, kamarátov či
spolupracovníkov a neuveriteľného množstva archívnych záberov.
Dokumentárny, 111 min., MP15+, GB, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Eurokino uvádza:
Streda 30.1. o 19:45 hod.
KURSK
Film zobrazuje skutočnú katastrofu, ku ktorej prišlo v roku 2000 na palube jadrovej ponorky
K-141 Kursk.
154 metrov dlhá jadrová ponorka K-141 Kursk je „nepotopiteľnou“ pýchou Severného loďstva ruského
vojenského námorníctva. Počas námorného cvičenia v auguste 2000 sa na palube nachádzalo 118
členov posádky. 12. augusta otrasú trupom Kurska mohutné explózie, ktoré plavidlo pošlú do hĺbky
108 metrov, na dno arktických vôd Barentsovho mora.
Hlavné úlohy stvárnili M. Schoenaerts, C. Firth, L. Seydoux a Max von Sydow.
Akčný, dráma, 117 min., MP12+, Belgicko/Luxembursko, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 31.1. o 19:00 hod.
Piatok 1.2. o 19:30 hod.
Sobota 2.2. o 20:00 hod.
SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU /SERENITY/
Pravda je skrytá pod povrchom.
Všetky tajomstvá raz vyplávajú na povrch. Baker (M. McConaughey) má toho dosť za sebou. Svoje
životné rany si hojí v pokoji a horúčave rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. Živí sa tu ako
rybársky sprievodca, má svoju loď s názvom „Serenity“, v dedine má domček aj milenku (D. Lane)
a nepeknú minulosť zapíja v bare. Ticho jeho života prelomí ako blesk z jasného neba jeho bývalá žena
Karen (A. Hathaway). A prinesie búrku...
Réžia: S. Knight
Thriller, dráma, 106 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 1.2. o 17:00 hod.
Sobota 2.2. o 15:15 hod.
RALPH BÚRA INTERNET /RALPH BREAKS THE INTERNET/
Vo filme opúšťame Litwakovu videoherňu a vydávame sa do rozsiahlych, nezmapovaných
a vzrušujúcich vôd internetu, na ktorých urobí Ralphovo ničenie poriadne vlny.
Známy videoherný záporák Ralph a jeho malá poruchová kamarátka Vanilopka musia podniknúť
riskantnú cestu po svetovej počítačovej sieti a nájsť náhradné časti do Vanilopkynej videohry s názvom
Candycrush. Cestou sa Ralph s Vanilopkou stretávajú s webovými občanmi, čiže Webčanmi, medzi
ktorých patrí napríklad internetový podnikateľ zvaný Yesss, ktorý je hlavným algoritmom a dušou
trendovej stránky "BuzzzTube".
Animovaný, komédia, 112 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Predpredaj vstupeniek v pokladni kina a v Informačnom centre.
Informačné centrum:
Po-Pi od 09:00 do 18:00, Sobota: 09:00 – 13:00
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
30.12.2018

Kostol sv. Šimona a Júdu v Liptovských Sliačoch

11:30

BALADA O PANNE MÁRII
Folklórna skupina Sliačanka vás pozýva na vianočný program Balada o Panne Márii.
Námet a scenár: Blažena Mihulcová
Príprava a réžia: Alena Balážecová, Marian Jacko
30.12.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00 – 16:30

HRY U FULLU: ART INVESTORI/Y
Kreatívne hry pre 7+ a hravých dospelákov.
Nielenže si u nás môžete pozrieť unikátnu kolekciu diel Ľudovíta Fullu, niektoré diela si môžete aj kúpiť. Aspoň virtuálne
v našej novej hre. Príďte sa zahr/i/ať.
Vstupné: 3,00€
Nahláste sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
31.12.2018

Čutkovská dolina (multifunkčné ihrisko)

14:00

SILVESTROVSKÝ DETSKÝ KARNEVAL NA ĽADE
Pozývame vás na Silvestrovský detský karneval na ľade v Čutkovskej doline.
Predpokladaný koniec s vyhodnotením masiek a malým ohňostrojom bude o 16:00 hod. Pripravené bude teplé občerstvenie
pre rodičov, pre deti grátis.
Podujatie sa uskutoční len v prípade priaznivých poveternostných podmienok (ak bude ľad).
31.12.2018

Vodný park Bešeňová

18:00

SILVESTER 2018
Vodný park Bešeňová vás pozýva na Silvester v Bešeňovej s Oldies party na Vlne 2018.
Silvester v Bešeňovej bude patriť tým najväčším hitom. Tešiť sa môžete na najlepšie ťaháky legendárnej skupiny Abba,
v podaní slovenskej kapely Abba Slovakia alebo na zábavu v podaní Oldies party Rádia Vlna.
Večer si budete môcť opäť vychutnať až na štyroch miestach – v Átriu, kde bude prebiehať koncert kapely Abba Slovakia,
s LED obrazovkou priamo pri bazénoch, v Stane zábavy s bazénom s vlnami a s Oldies party Rádia Vlna alebo s drinkom
v ruke v termálnom bazéne s Cosmopolitan barom, či v saunovom svete Harmónia Wellness & Spa. Tešiť sa môžete aj na
saxofonistu, či na ohňostroj.
Program:
Átrium - Hlavný program:
18:00 Silvestrovská párty štartuje
19:00 Otvorenie programu
19:05 - 20:30 Animácie
20:30 - 21:00 DJ + saxofonista
21:00 - 21:30 Barmanská show
21:30 - 22:00 DJ + saxofonista
22:00 - 22:40 ABBA Slovakia
22:45 - 23:15 Tombola
23:20 - 23:59 ABBA Slovakia
0:00 Privítanie Nového roka
00:10 - 00:50 ABBA Slovakia
01:00 - 03:00 Voľná zábava
Stan zábavy:
21:00 - 03:00 Oldies Party Rádia Vlna
Cosmopolitan Bar:
18:00 - 03:00 Chill out zóna
Párty s rádiom Vlna: Oldies party Rádia Vlna zavíta do Bešeňovej. Čaká na vás skvelý program, tie najlepšie hity overené
časom a poriadna zábava. DJ Peter Hurajt vám namixuje tie najlepšie tanečné hity a celým večerom vás bude sprevádzať
moderátor Martin Chynoranský.
Viac informácií: 0917 998 844, e-mail: info@besenova.com
31.12.2018

Kultúrny dom v Bielom Potoku

SILVESTROVSKÝ BATÔŽKOVÝ VEČIEROK
Pozývame vás na Silvestrovský batôžkový večierok.
Hudba: Mix Taxikári
Vstupné: 10,00€
V cene vstupenky: uvítací pohárik a káva
Info a predaj vstupeniek: 0903 767 300

19:00

31.12.2018

Komjatná

SILVESTER 2018
Obec Komjatná vás srdečne pozýva na oslavy ukončenia roku 2018 a príchodu Nového roku 2019.
Program:
19:00 ohňostroj pre deti s detským punčom (pred Obecným úradom)
23:00 zraz pri pri altánku "Koliba pod Skalkou" v Studničnej, kde bude polnočný ohňostroj s občerstvením
(každý prinesie niečo so sebou)
31.12.2018

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

22:00

SILVESTER 2018
Mesto Ružomberok a Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás srdečne pozývajú na oslavy ukončenia roku 2018
a príchodu Nového roku 2019.
Príďte privítať Nový rok 2018 v spoločnosti svojich priateľov a svojich najbližších.
Hrá: DJ Kiro
Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2018.
31.12.2018

pri Kultúrnom dome v Ludrovej

23:00

SILVESTROVSKÝ PUNČ

Obec Ludrová vás srdečne pozýva na oslavy ukončenia roku 2018 a príchodu Nového roku 2019.
31.12.2018

pred Obecným úradom v Likavke

23:30

SILVESTER 2018
Obec Likavka vás srdečne pozýva na oslavy ukončenia roku 2018 a príchodu Nového roku 2019 s veľkolepým
polnočným ohňostrojom.
Príďte privítať Nový rok 2018 v spoločnosti svojich priateľov a svojich najbližších.
31.12.2018

pred Kultúrnym domom v Stankovanoch

23:30

SILVESTER 2018
Obec Stankovany a Komisia kultúry, vzdelávania a športu v Stankovanoch vás srdečne pozývajú na oslavy
ukončenia roku 2018 a príchodu Nového roku 2019 v sprievode hudby a ohňostroja.
Zohreje Vás varené vínko a čaj.
31.12.2018

Švošov (školské ihrisko)

23:30

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ S VIANOČNÝM PUNČOM
Obec Švošov vás srdečne pozýva na oslavy ukončenia roku 2018 a príchodu Nového roku 2019.
Tešiť sa môžete na ohňostroj a vianočný punč a počas celej akcie sa budú hrať vianočné koledy. Takto spoločne
privítame nový rok 2019.
31.12.2018

pred Kultúrnym domom v Štiavničke

23:50

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Obec Štiavnička vás srdečne pozýva na oslavy ukončenia roku 2018 a príchodu Nového roku 2019.
Tešiť sa môžete na ohňostroj a novoročný punč.
31.12.2018

Liptovské Sliače (námestie v Strednom Sliači)

SILVESTER 2018
Pozývame vás na oslavy ukončenia roku 2018 a príchodu Nového roku 2019.
Príďte privítať Nový rok 2018 v spoločnosti svojich priateľov a svojich najbližších.
02.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 11:30 a 13:30 – 15:00

PRÁZDNINY U FULLU: ODTLAČKY
Tvorivá dielňa pre všetky prázdninujúce deti.
Vyskúšame, ako by to vyzeralo, keby boli bubliny farebné a urobíme si ich odtlačky. Odtlačíme aj vlastné nápady a objavíme
čaro miešania farieb, ktoré pritúlime k sebe.
Vstupné: 2,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Nahláste sa: Andrea Kapráliková, andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11
03.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 11:30 a 13:30 – 15:00

PRÁZDNINY U FULLU: AKVARELOVÝ FRK
Tvorivá dielňa pre všetky prázdninujúce deti.
S farbami a vodou vytvoríme fľakaté obrazy pestrofarebnej víchrice a odlejeme si farebné kvapky na papier, ktorým dáme
tvar a tvár.
Vstupné: 2,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Nahláste sa: Andrea Kapráliková, andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11

04.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 11:30 a 13:30 – 15:00

PRÁZDNINY U FULLU: BATIKOVANÉ VZORO/TVARO/VANIE
Tvorivá dielňa pre všetky prázdninujúce deti.
Najprv okúpeme látku vo farebnej vode, potom ju vyžmýkame, osušíme a pripravíme na maľovanie. Strakaté farebné
vzory na látke udajú tvar, ktorý namaľujeme.
Vstupné: 2,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Nahláste sa: Andrea Kapráliková, andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11
05.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ŠKOLA PLETENIA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Príďte sa zrelaxovať. Naučíme pliesť každého ľaváka aj praváka. Trochu vás dopletieme. Prineste si vlnu a ihlice alebo aj
niečo rozpletené.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 1,00€
V cene sú zahrnuté: lektor
Objednajte sa najneskôr deň vopred: Silvia Ongerová 044/245 21 11
05.01.2019

Liptovské Sliače (pohostinstvo vo Vyšnom Sliači)

TURNAJ V DÁME
Pozývame vás na Turnaj v dáme.
07.01.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV: ZDOBENIE PORCELÁNU A PEDIGOVANIE
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie deviateho ročníka podujatia
Múzeum pre seniorov.
Na stretnutí sa budeme zdokonaľovať v pletení pedigových košíkov a ozdobíme si porcelánový kávový hrnček, prípadne
podľa záujmu zúčastnených budeme pracovať s foamiranom či moosgummou.
Na pedigovanie je potrebné priniesť si materiál: 2,25 mm pedig, 5 mm šénu, preglejkové dno košíka s nepárnym počtom
navŕtaných dierok a pomôcky: štikacie kliešte, šidlo alebo ihlicu, nádobu na vodu, uterák, kolíčky na prádlo a na ozdobu
stuhu alebo korálky s väčšou dierkou.
Na zdobenie porcelánu si treba priniesť porcelánovú šálku, hrnček alebo tanierik, farebný lak na nechty (aspoň 3 - 4 farby),
destilovanú vodu, hlbšiu nádobu (napr. z Ramy), drevenú špajdlu, servítky alebo papierové utierky.
A na tvorenie z foamiranu potrebujeme nožnice, drevenú špajdlu, sekundové lepidlo, vyrezávačku a samozrejme foamiran
alebo moosgummi.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
11.01.2019

Solid Club v Ružomberku

20:00

CLASH WINTER EDITION
Clash je späť! Na tejto akcii sa predstavia mladí DJ's a MC's, ktorí sú pripravení rozbiť klub svojimi setmi.
Počas celej noci budú znieť Ružomberkom žánre ako UK Bassline, Grime či Drum n Bass. 11.1. zároveň vydáva Luna
svoje EP "99" a pri tejto príležitosti odohrá na akcii release show.
Line up:
DJ's:
Tripologic
BIGHORSE | Galaxia Y, No Religion., DOGMA |
Nerph | stále málo, No Religion.. |
Airy
Jeffrey
Nameless | Potmehood |
+ Luna "99" EP release show
+ secret shows počas celej noci! (6 MC's)
Vstupné: 4,00€
12.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: SWAROVSKI
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Na ples či oslavu so šperkom vlastnoručne ušitým. Nielenže sa naučíte postup, vlastné dielo si aj odnesiete. Naučíme sa
ako zasadiť swarovski krištáľ tak, aby vám vyrástol šperk.
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

12.01.2019

Kultúrny dom v Liptovskej Štiavnici

15:00 a 21:00

DETSKÝ KARNEVAL A MAŠKARNÁ ZÁBAVA PRE DOSPELÝCH
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Štiavnica Vás aj Vaše ratolesti pozýva na Karneval pre deti, po ktorom bude
nasledovať zábava pre dospelých až do rána.
Deti sa môžu tešiť na súťaže, tombolu, šišky, punč, detský kútik, aktivity, sprievod masiek a mnohé iné aktivity.
Každá maska dostane darček. Vstupné je dobrovoľné
Od 21:00 začína zábava pre dospelých v maskách. Zabávať nás bude DJ Sanco. Súťažné aktivity čakajú aj na dospelých.
Chýbať nebude ani varené vínko, punč aj občerstvenie.
Vstup s maskou zdarma, bez masky 2,00€.
14.01.2019

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
16.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: FAREBNÝ POCIT
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Farba smútku je v európskej kultúre čierna. Akú farbu má radosť? Skúsime farebne stvárniť to, ako sa cítime.
A vyskúšame pri tom akvarelové pastelky.
Vstupné: 5,00€ rodina (v cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky)
Kontakt: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
18.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: BUSTA
Ranný ateliér pre dospelých.
V ateliéri venovanom kresbe portrétu si priblížime techniky práce s uhlíkom a rudkou. V tejto príprave na portrét sa
zameriame aj na správne proporcie, ako aj na spôsoby tieňovania. Budeme kresliť sadrovú bustu pri stojane na veľký formát.
Vstupné: 5,00€ (v cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky)
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
19.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: RECYKAKTUS
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Dnes sa naučíme ako zrecyklovať textil v domácnosti a vytvoriť z neho milú dekoráciu do bytu. Do zrecyklovania!
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 2,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál, pomôcky
Kontakt: Silvia Ongerová 044/245 21 11
19.01.2019

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

21:00

RETRO PÁRTY
Srdečne Vás pozývame na Retro párty.
Do tanca bude hrať bude DJ Adams Soul. Bude veľmi dobrá atmosféra, zabavíme sa, o pitný režim bude postarané a ak
by bol niekto hladný, určite dostane niečo pod zub.
Vstup v retro kostýme zadarmo.
21.01.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie deviateho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
23.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30 – 18:00

KULTÚRNE OCHUTNÁVKY: NAPRIEČ LEGENDAMI ŠPANIELSKEHO
ZÁPADU
Kultúrny workshop pre mladých nielen vekom.
Vydajte sa po stopách miest križovaných starovekými cestami Via de la Plata a populárnou kultúrou spojenou s nimi:
k príbehom, legendám a hudbe nás odprevadí Irene Fernández García, ktorá vyštudovala španielčinu a klasickú filológiu
a na Liptove sa venuje komunitnej práci s rómskou menšinou. Objavte nezvyčajné zákutia tejto kultúry. Podujatie je
umocnené novými zážitkami a chuťami.
Vstupné: 1,00€
Kontakt: andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11

26.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: FOTO_TRANSFER NA TEXTIL
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Ukážeme si, ako preniesť papierovú predlohu na textil. Textilnú koláž dotvoríme farbami na textil. A to všetko vyskúšame
na bavlnenej taške.
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
27.01.2019

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. Počas workshopu sa s invenciou prítomných
zložíme na spoločnú skladbu. Akýkoľvek hudobný alebo zvukový nástroj so sebou (vrátane detí) je vítaný.
Vstupné: 1,00€
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
29.01.2019

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
30.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: FAREBNÝ POCIT_SKRYTÝ
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Svoje farebné pocity hodíme na papier. Potom ich zakryjeme tušom. A potom sa k nim prerýpeme. Úplne ako v živote.
Vstupné: 5,00€ rodina
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
18.02.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
Pozývame Vás na nezabudnuteľný koncert Spievankova.
Kto by nechcel Spievanke a Zahrajkovi pomôcť zachrániť Kráľovnú Harmóniu a spolu s ňou celé Spievankovo? Zažite
prekrásne piesne z filmu Spievankovo 6 a Kráľovná Harmónia a interaktívny rozprávkový príbeh.
Jedinečný interaktívny koncert Spievanky a Zahrajka plný rozprávkových prekvapení v podobe prekrásnych pesničiek
z filmu Spievankovo 6 a Kráľovná Harmónia. Zoznámite sa s Kráľovnou Harmóniu a postavičkami, ktoré nevyhnutne
potrebujú Vašu pomoc pri záchrane Spievankova. Čaká Vás koncert plný hudby, tanca a zábavy.
Dĺžka predstavenia: 60 minút. Vstupenku musí mať každý divák.
Vstupné: 10,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
DIVADLO
05.01.2019

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

VI. PLESAJME VŠETCI ĽUDIA
Dovoľujeme si vás srdečne pozvať na VI. ročník plesu Plesajme všetci ľudia.
Program: hudobná skupina Primator, dobročinná tombola
Vstupné: 21,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, víno, káva
Predpredaj vstupeniek: 0907 403 797, e-mail: priesolova.zuzana@gmail.com

19:00

19.01.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

XXV. PLES MESTA RUŽOMBEROK
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. a Mesto Ružomberok vás pozývajú na XXV. Ples mesta Ružomberok.
Program: Orchester Gustava Broma, sólistky: Andrea Zimányiová, Ivana Regešová, Zuzana Gamboa, Jazz trio BlueSense,
Ľudová hudba Michala Moravčíka, SM Tanečné štúdio, Tanečný klub Faber Dance School, DJ Majco, tombola
Moderátorka: Vera Wisterová
Vstupné: 50,00€
V cene vstupenky: predjedlo, hlavné jedlo, prípitok, fľaša vína, minerálka, káva, zákusok, polnočná večera formou
bufetových stolov, ochutnávka vína, ochutnávka syrových špecialít
Predpredaj vstupeniek: Kultúrny dom A. Hlinku a.s. - oddelenie programov 0905 603 429, 044/431 36 03
19.01.2019

Motel Ranč v Černovej

19:00

XII. MAŠKARNÝ PLES
Motel Ranč Vás pozýva na XII. Maškarný ples.
Program: Miťo Bomba
Vstupné: 15,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, káva
Predpredaj vstupeniek: Motel Ranč 0905 864 285, e-mail: recepcia@motelranc.sk
19.01.2019

Kultúrne a agroturistické centrum v Stankovanoch

19:00

IV. MAŠKARNÝ PLES
Miestny odbor Matice slovenskej v Stankovanoch Vás pozýva na IV. Maškarný ples.
Program: hudobná skupina Atomic, bohatá a zaujímavá tombola
Vstupné: 10,00€
V cene vstupenky: víno, káva a koláče
Predpredaj vstupeniek: Ľ. Malchová 0905 859 195
19.01.2019

Kultúrny dom v Liptovskej Lúžnej

19:00

XXVII. HASIČSKÝ PLES
Dobrovoľný hasičský zbor v Liptovskej Lúžnej vás pozýva na XXVII. Hasičský ples.
Program: hudobná skupina Lego, tombola
Vstupné: 25,00€
V cene vstupenky: večera a fľaša vína (0,7 l) na osobu, káva
Predpredaj vstupeniek: 0908 237 522
19.01.2019

Kultúrny dom v Likavke

19:00

FAŠIANGOVÝ ŠKOLSKÝ PLES
Združenie rodičov školy ZŠ s MŠ v Likavke Vás pozýva na Fašiangový školský ples.
Program: DJ Luky
Vstupné: 7,00€
V cene vstupenky: prípitok, káva, minerálka a každý dostane malý darček
Predpredaj vstupeniek: PaedDr. Monika Brtková v ZŠ s MŠ Likavka 0907 085 649
26.01.2019

Kultúrny dom v Partizánskej Ľupči

18:30

I. HASIČSKÝ PLES
Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča vás srdečne pozýva na I. Hasičský ples.
Program: hudobná skupina Pálenica
Vstupné: 25,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, káva, kapustnica, víno
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad v Partizánskej Ľupči 044/557 07 54
26.01.2019

Kultúrny dom v Liptovskej Teplej

19:00

XI. HASIČSKÝ PLES
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Teplá Vás pozýva na XI. Hasičský ples.
Program: DJ Petter a Ľudová hudba
Predpredaj vstupeniek: D. Vanglová 0944 604 449, S. Mišák 0903 274 091
26.01.2019

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

XVI. PLES PRIAZNIVCOV FOLKLÓRU
Folklórna skupina Sliačanka Vás pozýva na XVI. Ples priaznivcov folklóru.

19:00

02.02.2019

Kultúrny dom v Partizánskej Ľupči

18:30

XXIV. BENEFIČNÝ PLES
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Partizánskej Ľupči vás pozýva na
XXIV. Benefičný ples.
Program: speváčka Božidara, tanečnice, mažoretky, miešané nápoje od majstra sveta
Vstupné: 35,00€
V cene vstupenky: štvorchodová večera, polnočná kapustnica, víno
Predpredaj vstupeniek: sekretariát ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča do 16:00 hod.
Bližšie informácie: ZŠ 044/559 03 41, K. Kováčová 0915 059 958
02.02.2019

Kultúrny dom v Likavke

19:00

XIII. OBECNÝ PLES
Vážení priaznivci dobrej hudby a zábavy, srdečne Vás pozývame na XIII. Obecný ples.
Program: hudobná skupina Ploštín Punk
Vstupné: 30,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, zákusok, víno
Predpredaj vstupeniek: od 07.01.2019: Miroslava Raksová 0911 315 362, e-mail: raksova@likavka.sk
02.02.2019

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

19:00

XXXI. REPREZENTAČNÝ PLES TURISTOV LIPTOVA
Turist klub Liptovské Sliače Vás pozýva na XXXI. Reprezentačný ples turistov Liptova.
Program: hudobná skupina Fresh Band
Vstupné: 19,00€
Predpredaj vstupeniek: L. Laková 0908 218 862
02.02.2019

Tanečná sála pri Obecnom úrade v Liptovskej Lúžnej

19:00

KROJOVANÝ PLES
Pozývame vás na tradičný krojovaný ples.
Program: tradičná ľudová tanečná zábava, vystúpenie folkloristov z viacerých regiónov, hra a spev heligonkárov,
cimbalovka Tomáša Uličného
Vstupné: 25,00€
V cene vstupenky: tradičná večera, pálenka, tradičné jedlá a občerstvenie vo forme bufetových stolov, pečené prasa,
tombolový lístok, profesionálny fotograf
Predpredaj vstupeniek: 0907 601 148
Hostia sú vítaní prevažne v kroji (alebo folklórne, krojované prvky). Organizátori majú nahlásenú aj medzinárodnú účasť
z Poľska, takže sa tešíme na prezentáciu tradícií, farieb a zvykov.
02.02.2019

Kultúrny dom v Štiavničke

XI. FARSKÝ PLES
Srdečne vás pozývame na XI. Farský ples.
09.02.2019

Kultúrne a agroturistické centrum v Stankovanoch

19:00

VII. OBECNÝ PLES
Obec Stankovany organizuje VII. Obecný ples.
Program: skvelá hudba, tombola
Vstupné: 23,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, polnočná kapustnica, malé občerstvenie
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad v Stankovanoch 0908 930 749, e-mail: belkova@stankovany.sk
09.02.2019

Kultúrny dom v Likavke

19:00

II. REPREZENTAČNÝ PLES PENZIÓNU MOTÝĽ
Pozývame Vás na II. Reprezentačný ples Penziónu Motýľ.
Program: hudobná skupina Soul, Ľudová hudba Ondreja Chovana, moderátor a zabávač Jožo Pročko, bohatá tombola
Vstupné: 30,00€
V cene vstupenky: predjedlo, hlavné jedlo, dezert, kapustnica, káva, nealko, fľaša vína pre dvojicu, uvítací prípitok
Predpredaj vstupeniek: Penzión Motýľ Liptovská Teplá 0902 275 228
09.02.2019

Kultúrny dom v Švošove

IV. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE ŠVOŠOV
Obec Švošov vás pozýva na IV. Reprezentačný ples.
Program: DJ Jožo, tombola (cena tombolového lístka 1,00€)
Vstupné: 20,00€
V cene vstupenky: večera, kapustnica
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad v Švošove 044/439 12 30

19:00

09.02.2019

Kultúrny dom v Kalamenoch

19:00

OBECNÝ PLES
Obec Kalameny Vás srdečne pozýva na Obecný ples.
Program: hudobná skupina Flash
Vstupné: 20,00€
V cene vstupenky: prípitok, víno, káva, večera, kapustnica
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad v Kalamenoch 044/439 22 56, 0907 584 810
09.02.2019

Kultúrny dom v Hubovej

19:00

XII. REPREZENTAČNÝ PLES TJ POĽANA HUBOVÁ
Pozývame vás na XII. Reprezentačný ples TJ Poľana Hubová.
Program: DJ Paľo (Palino Horváth), Krojkochovanci, bohatá tombola
Vstupné: 17,00€
V cene vstupenky: kapustnica
16.02.2019

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

19:00

I. VALENTÍNSKY PLES
Pozývame vás na I. ročník Valentínskeho plesu.
Program: hudobná skupina Galaxia, tradičná tombola, africké bubny Malirosa, umelecké zoskupenie Orientalico
Vstupné: 25,00€
V cene vstupenky: prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, dezert, káva, víno, stolová tombola, kapustnica
Predpredaj vstupeniek: infovalentinskyples@gmail.com, M.Kráľová 0911 854 249, A. Cevárová 0903 266 149
16.02.2019

Kultúrny dom vo Valaskej Dubovej

19:00

IV. OBECNÝ PLES
Obec Valaská Dubová organizuje IV. Obecný ples.
Program: Ľudová hudba Tomáša Uličného, tanečné zoskupenie Anavi, Róbert Michalica, DJ Pavol Horváth
Vstupné: 25,00€
V cene vstupenky: večera, prípitok, víno, kapustnica
Vstupenky vypredané
16.02.2019

Kultúrny dom v Liptovskej Lúžnej

IX. DYCHOVKÁRSKY PLES
Dychová hudba Lúžňanka vás pozýva na IX. Dychovkársky ples.
Program: Dychová hudba Kolárovičanka, skvelá tombola
Vstupné: 25,00€
V cene vstupenky: večera formou švédskych stolov, fľaša vína a nealka na osobu
Predpredaj vstupeniek: p. Mydliar 0903 513 694, p. Fides 0908 924 977
23.02.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

X. MESTSKÝ ŠTUDENTSKÝ PLES
Mestský študentský parlament v Ružomberku vás pozýva na X. Mestský študentský ples.
Program: Mafia Corner, tanečníčky z Tanečného štúdia M. Buschbacherovej, DJ
Vstupné: 24,00€
V cene vstupenky: večera
Predpredaj vstupeniek: od 09.01.2019 Informačné centrum Ružomberok 044/432 10 96
Informácie: studakrk@gmail.com
23.02.2019

Hotel Kultúra v Ružomberku

20:00

III. HOKEJOVÝ PLES
MHK Ružomberok vás pozýva na III. Hokejový ples.
Program: Miťo Bomba, vyhlásenie ankety Hokejista roka 2018, tombola
Moderátor: Peter Kravčák
Vstupné: 40,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, 0,7 l vína na osobu, káva, kapustnica
Predpredaj vstupeniek: kancelária MHK Ružomberok 0903 444 153
23.02.2019

Sála Obecného úradu v Lúčkach

OBECNÝ PLES
Obec Lúčky vás pozýva na Obecný ples.
Program: hudobná skupina Orion
Vstupné: 20,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, dezert, káva, víno 0,7 l, kapustnica
Predpredaj vstupeniek: 0907 338 519 alebo v Informačnom centre obce Lúčky

19:00

DIVADLO
DIVADLO
30.12.2018

Kultúrny dom v Likavke

19:00

BLIŽŠIE OD TEBA
Občianske združenie RosArt a Ružomberské divadlo RosaThea vás pozývajú na premiéru svojej najnovšej
divadelnej inscenácie Bližšie od teba, ktorá bude jej premiérou na slovenskom neprofesionálnom javisku.
Divadelná hra „Blízko od teba“ dáva nahliadnuť do štyroch životov - štyria ľudia, štyri vzťahy a nekonečno podôb lásky,
túžby a zrady. Súčasná hra s nebezpečnou presnosťou odkrýva tajomstvá správania sa mužov a žien v partnerských
vzťahoch. Možno až sarkastický a cynický pohľad na súčasnú anatómiu vzťahov je však zrkadlom nášho vnímania
a prežívania sveta, ktorý žijeme. Večný konflikt míňajúcich sa trajektórií ženských snov a mužských túžob, či mužských
nárokov a ženských potrieb. Vášeň v kontraste s túžbou po intimite, hľadanie pravdivého citu v zápase s dráždivosťou
zakázanej lásky, kontrast požiadaviek ega s túžbou po nehe a pocite bezpečia. Boxerský ring partnerskej dominancie
a submisivity, mužský boj o jednu ženu a ženský zápas o jedného muža.
Predstavenie vhodné 18+.
Osoby a obsadenie
Anna: Ivet Kloptová
Alica: Vanesa Jambrozyová
Dan: Jozef Košík
Larry: Jakub Janíček
Realizačný tím
Réžia: Marianna Stančoková
Dramaturgia: Marianna Stančoková
Scenár: Patrik Marber
Kostýmy: Ivet Kloptová
Videoart a soundart: Jakub Pišek
Scénografia: Marianna Stančoková / Jakub Pišek
Technická spolupráca: Július Stančok
Preklad: Miroslav Beblavý
Vstupné: 3,00€
Vstupenky vypredané
30.12.2018

Kultúrny dom v Černovej

18:00

UŽ SÚ VŠETCI V JEDNOM VRECI
Divadelný ochotnícky súbor Máj Černová vás pozýva na reprízu divadelného predstavenia: veselohry od Ferka Urbánka
Už sú všetci v jednom vreci.
Vstupné: 2,00€
Predpredaj vstupeniek: Jana Pavelková Kultúrny dom Černová 044/432 31 10
05.01.2019

Kultúrny dom v Likavke

19:00

BLIŽŠIE OD TEBA
Občianske združenie RosArt a Ružomberské divadlo RosaThea vás pozývajú na 1. reprízu svojej najnovšej
divadelnej inscenácie Bližšie od teba.
Divadelná hra „Blízko od teba“ dáva nahliadnuť do štyroch životov - štyria ľudia, štyri vzťahy a nekonečno podôb lásky,
túžby a zrady. Súčasná hra s nebezpečnou presnosťou odkrýva tajomstvá správania sa mužov a žien v partnerských
vzťahoch. Možno až sarkastický a cynický pohľad na súčasnú anatómiu vzťahov je však zrkadlom nášho vnímania
a prežívania sveta, ktorý žijeme. Večný konflikt míňajúcich sa trajektórií ženských snov a mužských túžob, či mužských
nárokov a ženských potrieb. Vášeň v kontraste s túžbou po intimite, hľadanie pravdivého citu v zápase s dráždivosťou
zakázanej lásky, kontrast požiadaviek ega s túžbou po nehe a pocite bezpečia. Boxerský ring partnerskej dominancie
a submisivity, mužský boj o jednu ženu a ženský zápas o jedného muža.
Predstavenie vhodné 18+.
Osoby a obsadenie
Anna: Ivet Kloptová
Alica: Vanesa Jambrozyová
Dan: Jozef Košík
Larry: Jakub Janíček
Realizačný tím
Réžia: Marianna Stančoková
Dramaturgia: Marianna Stančoková
Scenár: Patrik Marber
Kostýmy: Ivet Kloptová
Videoart a soundart: Jakub Pišek
Scénografia: Marianna Stančoková / Jakub Pišek
Technická spolupráca: Július Stančok
Preklad: Miroslav Beblavý
Vstupné: 3,00€
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je potrebné si vstupenky objednať na: info@oz-rosart.sk

05.01.2019

Kultúrny dom v Černovej

18:00

UŽ SÚ VŠETCI V JEDNOM VRECI
Divadelný ochotnícky súbor Máj Černová vás pozýva na 2. reprízu divadelného predstavenia: veselohry od Ferka Urbánka
Už sú všetci v jednom vreci.
Vstupné: 2,00€
Predpredaj vstupeniek: Jana Pavelková Kultúrny dom Černová 044/432 31 10
22.01.2019

Kino Kultúra v Ružomberku

19:00

TRI TVORIVÉ TVORY
Tri Tvorivé Tvory sa vracajú po dlhšej dobe do Ružomberka, kde roztočia ďalšie zo svojich improvizačných
šialenstiev.
3T - Tri Tvorivé Tvory je divadelno - improvizačná skupina troch hercov, ktorí sú dostatočne drzí na to, aby vyliezli na javisko
a dostatočne tvrdohlaví, aby ustáli svoju trápnosť.
3Tčko tvoria Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško.
3T si radi užívajú adrenalín na javisku. Na základe tém, ktoré vyberie publikum, vytvárajú priamo pred očami divákov krátku
divadelnú hru. Práve vďaka tomu ide o vysoko interaktívne predstavenie, ktoré ponúka nečakané situácie, ako pre publikum,
tak i pre samotných hercov. Každá divadelná hra je originál, ide teda o jej premiéru a derniéru zároveň. Divadelná
improvizácia je umelecký tvar natoľko citlivý, že do hry vstupujú i nálady a pocity divákov a predstavenie sa tak stáva naozaj
spoločným dielom.
Vstupné: 11,00€
29.03.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

KLIMAKTÉRIUM
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. Vás pri príležitosti Dňa učiteľov pozýva na divadelné predstavenie Klimaktérium.
Klimaktérium... a čo? je komédia, kabaret a fraška s pesničkami od režiséra úspešných komédií a muzikálov (Mamma Mia!,
Boyband, Horúca sprcha, Šialené nožničky...).
Hrdinky našej inscenácie: Pamela, Kristína a Žofia, sa stretávajú na narodeninovej oslave Mariky – jednej z nich. Aby sa
nielen zabávali a rekapitulovali svoj doterajší život, ale aby sa povzniesli nad problémy, ktoré im prináša všedná
každodennosť, strata práce, chlapi, ich deti, zdravotný stav a starnutie. Lebo ten údel postretol každú z nich a navzájom ich
spája. Naše hrdinky sa majú radi, ale si aj jedna druhú s chuťou doberajú. Vedia si zo seba vystreliť! Samu seba však žiadna
neberie príliš vážne. Vzdorujú svojmu osudu. Čím? Humorom a sebairóniou. Nič im nie je sväté. Predovšetkým nie ich vek,
vzhľad a váha. Bavia sa a spievajú o neľahkom údele súčasnej ženy.
Inscenácii dominujú skvelé herečky - „tigrice v menopauze“. Variácie na chúlostivú tému „ženského dozrievania“ a účtovanie
s ňou. Ľahko zapamätateľné piesne a ich vtipné texty.
Predstavenie je akousi „babskou jazdou“ plnou humoru, ktorý je asi tým najlepším a najúčinnejším liekom na starosti dneška.
Takú vtipnú a úprimnú hru, so zmyslom pre humor a s decentnosťou spracovania témy ešte nikdy nikto nenapísal. Až teraz!
V podobe dnes už legendárneho komediálneho hitu európskych divadelných scén. Klimaktérium je nielen divadelným
fenoménom, ktorý má za sebou už vyše 2200 repríz, ale je predovšetkým očistným kúpeľom a posilňujúcim energetickým
nápojom.
Trefné bonmoty, postrehy zo života. Zábava a relax v podobe postáv, ktoré sú také isté, ako ste vy. Jednoducho: Túto
komédiu s pesničkami musíte vidieť!
Hrajú: Zuzana Kocúriková / Zuzana Tlučková, Gizka Oňová / Daniela Gudabová, Katarína Brychtová /
Daniela Kuffelová, Zuzana Vačková / Jeannete Švoňavská, Jana Valocká
Réžia: Svetozár Sprušanský, preklad: Berta Bartsch, texty piesní: Martin Sarvaš, hudobná nahrávka: Ľubo Horňák,
vokálne naštudovanie: Lenka Paulíková, pohybová spolupráca: Vašo Púčik, scéna a kostýmy: Diana Strauszová
Dĺžka predstavenia: 2 hod. 40 min. (vrátane prestávky)
Vstupné: 18,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
30.12.2018

Kultúrny dom v Ivachnovej

17:00

AMADEO QUARTETO A ČAROVNÝ KONIEC ROKA 2018
Amadeo quarteto Vás všetkých srdečne pozýva prežiť čarovný koniec roka 2018.
V programe zaznejú nestarnúce melódie stáročí i svetoznáme vianočné skladby v podaní interpretov sláčikového kvarteta
a sopránovej speváčky Mgr. art. Márie Kizak.
Vstupné dobrovoľné

05.01.2019

Kultúrne a agroturistické centrum v Stankovanoch

17:00

BOLI ČASY, BOLI...
FSk Podšíp zo Stankovian Vás pozýva na trojkráľový koncert Boli časy, boli...ale sa minuli.
Predstavia sa domáci FSk Podšíp spolu s hosťami FSk Kýčera zo Zázrivej a Ľudovou hudbou Zázrivá.
V programe budú mať možnosť diváci zhliadnuť scénické spracovanie zvykov od Kataríny do Vianoc a následne aj
svadobné obrázky svadobných obyčají zo Stankovian a Zázrivej.
Vstupné dobrovoľné
06.01.2019

Rímskokatolícky kostol sv. Matúša v Partizánskej Ľupči

15:00

VIANOČNÝ KONCERT
Pozývame vás na Vianočný koncert.
V programe účinkujú spevokoly z Liptovského Hrádku, Bobrovca, Liptovského Michala, Liptovských Sliačov
a Partizánskej Ľupče.
06.01.2019

Synagóga v Ružomberku

17:00

NOVOROČNÝ KONCERT: MICHAL ŽÁČEK A MARIO ŠEPAROVIČ
Pozývame vás na Novoročný koncert M. Žáčeka a M. Šeparoviča.
Saxafónový mág v spojení s fenomenálnym gitaristom a spevákom M. Šeparovičom.
Svojou virtuozitou sa ako fenomenálny saxafonista presadil v rodnom Česku, na Slovensku, ale i v USA a Mexiku.
Od roku 2010 je firemný hráč Yamahy. Pravidelne spolupracuje s Petrom Lipom, Richardom Müllerom, Janou Kirschner,
Vojtechom Dykom a B Side Bandom, Simou Martausovou a často spolupracuje aj ako hudobný hosť rôznych hudobných
formácií. Do Ružomberka zavíta so skvelým multiinštrumentalistom a spevákom Máriom Separovičom, ktorý pre svoj talent
a všestrannosť patrí medzi najvyhľadávanejších gitaristov.
Vstupné: 12,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
15.01.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30

KONCERT U FULLU: LAURA NIŽŇANSKÁ, DANIEL TRUCHAN
Talentovaní Ružomberčania, študenti Konzervatória v Bratislave, pre Vás opäť pripravili zaujímavý, hudobne
rozmanitý program. Odznejú známejšie aj menej známe skladby od J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina a E. Suchoňa.
Vstupné: 0,50€
19.01.2019

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

PALMER
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert švajčiarskej skupiny Palmer (post metal).
Energická štvorica priamo zo Švajčiarska sa predstaví po prvykrát na Slovensku, a to konkrétne v Ružomberku.
Mix extremného metalu, progresívneho rocku, dokonca aj jazzového zvuku si vás určite získa.
Vstupné: 1,00€
13.02.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

VOLNIJ DON: BALALAJKA 2019
Sólisti Donského kozáckeho chóru Volnij Don prinášajú z rodného Rostova na Done v Rusku svoje piesne.
Tešiť sa môžete na známe ruské melódie, tradičné piesne donských kozákov, na nových hostí, nové piesne a na niekoľko
milých prekvapení.
Koncert je súčasťou jubilejného desiateho európske turné, počas ktorého vystúpia na viac ako 40 koncertoch. Prinášajú
energiu, nezameniteľné vokály, virtuozitu na tradičných ruských hudobných nástrojoch a špecifický humor.
Ako hosť vystúpi na koncerte aj spevácka skupina Folklórneho súboru Liptov.
Vstupné: 10,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
08.03.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

ČECHOMOR + ARZÉN TOUR 2019
Pozývame vás na koncert skupín Čechomor a Arzén.
Čechomor je česká hudobná skupina hrajúca české, moravské a slovenské ľudové piesne v rockovom prevedení.
Precestovali už celú Európu, Severnú Ameriku, Rusko, Čínu, Mongolsko a Austráliu. Spolupracovali s mnohými
významnými umelcami. V roku 2001 získali tri ceny Anděl.
Skupina vznikla v roku 1988 ako folkové združenie s názvom Prvá Českomoravská nezávislá hudební společnost.
Prvý album Dověcnosti vyšiel na prelome rokov 1990 a 1991. V roku 2002 bol uvedený do kín film Rok ďábla režiséra Petra
Zelenku, v ktorom účinkovali spolu s Jaromírom Nohavicom, Karlom Plíhalom a britským hudobníkom Jazom Colemanom.
Stálym hosťom skupiny je speváčka Lenka Dusilová.
Vstupné: 18,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
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!
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€
03.12.2018 – 31.01.2019
Liptovské múzeum v Ružomberku

LAVÍNY: V HORÁCH MUSÍME ŽIŤ AJ S NIMI
Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
10.12.2018 – 10.01.2019

Univerzitná knižnica KU v Ružomberku

FOTOTROJLÍSTOK
Liptovské kultúrne stredisko vás pozýva na výstavu Fototrojlístok.
Výstava fotografií Fototrojlístok je symbolickým fotoprepojením liptovských fotografov z Liptovského Mikuláša, Ružomberka
a Liptovského Hrádku.
11.12.2018 – 14.01.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

VIANOČNÁ POHĽADNICA 2018: VIANOČNÉ SVETLO
Súkromná základná umelecká škola Dotyk v Ružomberku vás pozýva na výstavu výtvarných prác žiakov školy
s názvom Vianočná pohľadnica 2018: Vianočné svetlo.
Vstupné: 0,50€
Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2018.
18.12.2018 – 15.03.2019

Hotel Galeria Thermal Bešeňová

ŽIVLY ZEME
Pozývame vás na výstavu umeleckých fotografií Ľubomíra Schmidu Živly Zeme.
Fotografie pochádzajú z čarovného prostredia Liptova, Malej i Veľkej Fatry, Oravy i Tatier.
Vstup zdarma
19.12.2018 – 23.01.2019

Synagóga v Ružomberku

10 ROKOV ZUŠ ĽUDOVÉHO TANCA A HUDBY
Pozývame vás na výstavu pri príležitosti 10. výročia založenia Základnej umeleckej školy ľudového tanca a hudby
na Madačovej ulici v Ružomberku.
Výstava je pre verejnosť sprístupnená v tieto dni:
Streda 19.12.2018 o 17:00 hod. vernisáž spojená s koncertom Zima nám je zima: Vianočný koncert FS Liptov
Piatok 21.12.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 28.12.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 02.01.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 04.01.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 09.01.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 11.01.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 16.01.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 18.01.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 23.01.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Vstupné: na vernisáž spojenú s koncertom vstupné dobrovoľné, ďalšie dni: 0,50€
Akcia je súčasťou série podujatí Ružomberský adventný kalendár 2018.
24.01. – 22.02.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

SPÁJAME SA PRE ROZVOJ DOLNÉHO LIPTOVA 2019

Pozývame vás na výstavu prác z III. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže s názvom Spájame sa pre rozvoj dolného
Liptova 2019.
Vernisáž výstavy spojená so slávnostným vyhlásením výsledkov sa uskutoční 24.01.2019 o 15:30 hod.
Vstupné: 0,50€

ŠPORT
03.01.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – JENISEJ KRASNOJARSK
Basketbalový EuroCup FIBA žien.
Vstupné: 3,00€ / 2,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
05.01.2019

Švošov

10:00

HOKEJBALOVÝ TURNAJ ULÍC 2019
Pozývame vás na hokejbalový turnaj obyvateľov obce Švošov.
Pre divákov bude pripravený bohatý bufet, grilované špeciality, pre deti cukrová vata a pre všetkých chutný guláš.
25.01.2019

Stolnotenisová hala ŠKST v Ružomberku

18:00

ŠKST RUŽOMBEROK – STK RYBNÍK
Extraliga mužov v stolnom tenise.
Vstup zdarma
26.01.2019

Stolnotenisová hala ŠKST v Ružomberku

10:00

ŠKST RUŽOMBEROK – STO VALALIKY
Extraliga žien v stolnom tenise.
Vstup zdarma

TURISTIKA
30.12.2018

PLOSKÁ 1532 m - BORIŠOV 1510 m (Veľká Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup na Ploskú a Borišov.
Popis trasy: trasa vedie z Vyšnej Revúcej do sedla Ploskej, potom na Ploskú 1532m. Z vrcholu sú výhľady na Nízke Tatry,
Veľkú Fatru, Malú Fatru, Chočské vrchy. Z vrcholu pokračujeme k chate pod Borišovom. Po občerstvení na chate
pokračujeme na Borišov 1509 m. Späť sa vraciame tou istou trasou.
Časový harmonogram: Vyšná Revúca (705 m) - žltá 2:05 hod. Sedlo Ploskej (1390 m) – žltá 0:30 hod. Ploská (1532 m) –
červená 0:35 hod. Chata pod Borišovom, rázc. (1260 m) – žltá 0:45 hod. Borišov (1510 m) – žltá 0:30 hod. Chata pod
Borišovom, rázc. (1260 m) – žltá 0:20 hod. Sedlo Ploskej (1390 m) - žltá 1:30 hod. Vyšná Revúca (705 m).
Spolu: vzdialenosť 17,8 km, čas 6:55 hod.
Prevýšenie: stúpanie 1327 m, klesanie 1327 m
Vybavenie: Zimná turistická výstroj.
Obtiažnosť: Peši II.-III.
Mapa: č.121 Veľká Fatra z edície VKÚ Harmanec.
Zraz: 06:05 hod. autobusová stanica Ružomberok, autobus RK 06:15 –> V. Revúca , Jednota (07:00)
Predpokladaný návrat: autobus V. Revúca 13:05h., 15:10h., 16:30h., 17:35h.
Informácie: Hýll Roman , tel. 0903 452 236, e-mail: romahy@mail.telekom.sk
31.12.2018

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VEĽKÝ CHOČ 1611 m (Chočské vrchy)

Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín organizuje tradičný Silvestrovský výstup na Veľký Choč z Valaskej Dubovej.
Na výstupe sa zúčastňujú aj Klub slovenských turistov Ružomberok a Občianske združenie Radičiná.
Peši
Obtiažnosť: II, III
Informácie KST Ružomberok: Výbor KST Ružomberok
Informácie OZ Radičiná: Král 0905 874 903
31.12.2018

SILVESTROVSKÁ VYCHÁDZKA K BRANKOVSKÉMU VODOPÁDU (Nízke
Tatry)
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Biely Potok organizuje Silvestrovskú vychádzku k Brankovskému vodopádu.
Zraz: o 12:00 hod, pri vodopáde
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Mišíková 0908 354 876

31.12.2018

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA HRDOŠ 1067 m (Šípska Fatra)

Turistický oddiel OŠK Švošov organizuje Silvestrovský výstup na Hrdoš (Ostré) 1067 m (Šípska Fatra).
Spoločný výstup sa začína o 08:00 hod. od bývalého lyžiarskeho vleku vo Švošove. Počas tejto akcie je aj spoločná
opekačka na Hrdoši, kde sa každý občerství s tým, čo si aj sám vynesie.
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie: OÚ Švošov 044/439 12 30
31.12.2018

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA FEDORKU 1304 m (Nízke Tatry)
TJ Partizán Liptovská Lúžna organizuje Silvestrovský výstup na Fedorku.
Zraz na vrchole: 11:00 hod.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Črep 0911 325 459
31.12.2018

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA KONČITÚ 1248 m (Nízke Tatry)
Obec Liptovské Revúce organizuje Silvestrovský výstup na Končitú.
Zraz: o 10:00 hod. na parkovisku pod vlekom v Liptovských Revúcach
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Obecný úrad Liptovské Revúce 044/439 71 71
01.01.2019

MALINÔ BRDO - MÁJEKOVA CHATA 970 m (Veľká Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje tradičné privítanie nového roku na Májekovej chate spojené s vychádzkou
z Ružomberka.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Mišík 0905 297 685
01.01.2019

XXVIII. NOVOROČNÝ VÝSTUP NA RADIČINÚ 1127 m (Chočské vrchy)
Občianske združenie Radičiná organizuje XXVIII. ročník Novoročného výstupu na Radičinú.
Zraz a odchod: o 09:00 spred hasičskej zvonice v Hrboltovej
Predpokladaný návrat: 14:00 - 15:00 hod.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Král 0905 874 903
06.01.2019

XXI. TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA TLSTÚ HORU 1208 m (Veľká Fatra)
Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok organizuje XXI. ročník Trojkráľového výstupu na Tlstú horu.
Na výstupe sa zúčastňuje aj Klub slovenských turistov Ružomberok.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie KNAC Ružomberok: Fajta 0907 227 379
Informácie KST Ružomberok: Molnár 0905 830 535
06.01.2018

TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA PREDNÚ MAGURU 1171 m (Nízke Tatry)
Klub slovenských turistov Darmošľap Partizánska Ľupča organizuje tradičný Trojkráľový výstup na Prednú Maguru.
Zraz: o 07:30 hod. na námestí v Partizánskej Ľupči
Stretnutie na vrchole o 10:30 hod.
Peši alebo bežky
Obtiažnosť: II
Informácie: Sokol 0904 669 333
20.01.2019

KOZÍ CHRBÁT 1330 m (Starohorské vrchy)

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Korytnice cez Hiadeľské sedlo na Kozí chrbít, zostup na Donovaly.
Peši
Obtiažnosť: II
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

