PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

FEBRUÁR 2019
KINO KULTÚRA
Štvrtok 31.1. o 19:45 hod.
Piatok 1.2. o 19:30 hod.
Sobota 2.2. o 19:45 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 15:00 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.
Animovaný, komédia, 112 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Sobota 2.2. o 17:30 hod.
Nedeľa 3.2. o 19:45 hod.
TRHLINA
Mysteriózny thriller 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:
Nedeľa 3.2. 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€

Eurokino uvádza:
Nedeľa 3.2. o 17:00 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€
Eurokino uvádza:
Pondelok 4. a utorok 5.2. o 19:30 hod.
ŽENY V BEHU
Komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.
Věra (Z. Adamovská) prežila s Jindřichom nádherný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho posledné
prianie – zabehnúť maratón. Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém.
Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilometrov ako rodinná štafeta. Žiadna
z nich síce zatiaľ neodbehla ani meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojta (V. Polívka)
pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať...
Réžia: M. Horský
Komédia, 93 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Streda 6.2. 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 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/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 8.2./2D o 17:00 hod.
Sobota 9./3D a nedeľa 10.2./2D o 15:00 hod.
Pondelok 11.2./2D o 17:00 hod.
LEGO® PRÍBEH 2
Opäť sa stretneme s hrdinami z mestečka Brickburg.
V novom dobrodružstve sa obyvatelia pustia do boja za záchranu svojho milovaného domova. Uplynulo
takmer 5 rokov, odkedy bolo „všetko super“, a teraz musia čeliť novej obrovskej hrozbe, nájazdníkom
z LEGO DUPLO®, ktorí ničia všetko rýchlejšie, ako to stíhajú obyvatelia znova vystavať.
Animovaný, 107 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Piatok 8. a sobota 9.2. o 19:30 hod.
Nedeľa 10.2. o 19:45 hod.
POTOMOK /THE PRODIGY/
Malý chlapec ukrýva desivé tajomstvo.
V rovnakom čase ako prišiel na svet malý Miles, sa na inom mieste odohrala tragédia. Dve zdanlivo
nesúvisiace udalosti sa o niekoľko rokov prepoja desivým spôsobom. Milesova mama Sarah
so znepokojením sleduje synovo nevyspytateľné a agresívne správanie...
Réžia: N. McCarthy, hrajú: T. Schilling, P. Mooney, C. Feore...
Horor, thriller, 92 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Sobota 9.2. o 17:30 hod.
ŽENY V BEHU
Komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.
Věra (Z. Adamovská) prežila s Jindřichom báječný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho posledné
prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém.
Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilometrov ako rodinná štafeta. Žiadna
z nich síce zatiaľ neodbehla ani meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojta (V. Polívka)
pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať...
Réžia: M. Horský
Komédia, 93 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Nedeľa 10.2. o 17:30 hod.
TRHLINA
Mysteriózny thriller 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€
Pondelok 11.2. o 19:30 hod.
MÁRIA, KRÁĽOVNÁ ŠKÓTSKA /MARY QUEEN OF SCOTS/
Dve kráľovné, jedna budúcnosť.
Dve výnimočné ženy v spore o jeden trón. Takáto kombinácia nikdy nemôže dopadnúť dobre. Na troch
Oscarov nominovaná S. Ronan v titulnej roli, ukazuje, kadiaľ vedie cesta na popravisko.
Réžia: J. Rourke, ďalej hrajú: M. Robbie, J. Lowden, J. Alwyn, G. Chan, M. Compston...
Historický, dráma, životopisný, 124 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Utorok 12.2. o 17:30 hod.
ČO SME KOMU UROBILI? /QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU?/
Manželia Verneuilovci sú klasickí Francúzi ako remeň: vážení občania, veriaci katolíci, milovníci
histórie.
Konzervatívny pár veľmi dbal na výchovu svojich štyroch dcér. Zmeny v rodine však vyvrcholia svadbami
prvých troch dcér, ktoré si postupne berú za mužov moslima, Žida a Číňana. Rodinné seansy sú odlišné,
no črtá sa posledná nádej: najmladšia Laura stretla usporiadaného katolíka Charlesa a črtá sa skvelá
svadba i príchod dobrého člena do rodiny...
Film bude premietnutý v rámci Národného týždňa manželstva 2019.
Komédia, 97 min.,MP12+, FR, ČD, 2D projekcia/4€-pár
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 12.2. o 19:30 hod.
STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ
Rozpad manželstva pre násilného otca a boj o opatrovníctvo, uprostred ktorého je dvanásťročný
syn.
Snímka ukazuje, že domáce násilie nie je jednoduché, že to nie je niečo, čo príde a odíde. Musíte byť
stále v strehu. Človek, ktorý vás ohrozuje, vás nechce nechať len tak odísť. A ak s ním máte syna,
stáva sa jeho najväčšou zbraňou. Pri boji o opatrovníctvo stojí vaše svedectvo proti jeho. A sudkyňa
nemusí rozhodnúť vo váš prospech.
Réžia: X. Legrand, hrajú: D. Ménochet, L. Drucker, T. Gioria...
Dráma, 93 min., MP15+, FR, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€

Eurokino uvádza:
Streda 13.2. o 19:30 hod.
HRANICA /GRÄNS/
Tvrdé, zvrátené, šokujúce.
Podvratné podobenstvo o tolerancii k odlišnostiam, o pohlaví a citovom precitnutí. Spojenie realistickej
drámy a severského mýtu.
Tina pracuje ako dôstojníčka colnej služby, čo sa v prípade ženy, ktorá šokuje okolie zdeformovanou
tvárou, môže zdať nelogické. Lenže Tina má neuveriteľný čuch. Dokáže na diaľku odhaliť tých, ktorí
majú strach a v batožine nepovolené látky a materiály. Počas jedného rutinného dňa v službe stretne
Voreho, zanedbaného a mastného vlasáča v koženej bunde, ktorého pach nepripomína nič z toho,
čo Tina dosiaľ cítila. Vore je kľúčom k jej záhadnej identite.
Réžia: A. Abbasi
Fantasy, romanca, thriller, 110 min., MP15+, SE/DK, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Štvrtok 14. a piatok 15.2. o 17:30 hod.
Sobota 16.2. o 20:00 hod.
NEDOTKNUTEĽNÍ /THE UPSIDE/
Príbeh, ktorý stojí za to vyrozprávať odznova.
Príbeh, ktorý má takú silu, že si ho ľudia pripomínajú a rozprávajú stále odznova. Úplne ochrnutý
boháč z vyššej spoločnosti si za svojho opatrovateľa vyberie tú najmenej pravdepodobnú osobu. Drzého
nespútaného mladíka čiernej pleti, ktorého práve pustili z väzenia. So svojou verziou stretnutia dvoch
ľudí z úplne rozdielnych svetov teraz prichádzajú filmoví rozprávači a rojkovia z Hollywoodu.
Réžia: N. Burger, hrajú: B. Cranston, K. Hart, N. Kidman...
Komédia, dráma, 125 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 14./2D a piatok 15.2./3D o 20:00 hod.
Sobota 16.2./2D o 17:30 hod.
Nedeľa 17.2./2D o 19:30 hod.
Pondelok 18.2./3D o 19:00 hod.
ALITA: BOJOVÝ ANJEL /ALITA: BATTLE ANGEL/
Pád anjela, zrodenie bojovníčky.
Alita je normálne dievča s robotickým telom, predurčená k veľkým veciam. Len o tom zatiaľ nevie.
J. Cameron a R. Rodriguez, dve výnimočné mená svetovej kinematografie, vás pozývajú na neobyčajný
príbeh o páde anjela a zrodení bojovníčky.
Hrajú: R. Salazar, J. Connelly, Ch. Waltz, M. Rodriguez, M. Ali...
Sci-fi, akčný, 122 min., USA, SD, MP12+, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 16.2. o 15:00 hod.
Nedeľa 17.2. o 15:00 hod.
LEGO® PRÍBEH 2
Opäť sa stretneme s hrdinami z mestečka Brickburg.
V novom dobrodružstve sa obyvatelia pustia do boja za záchranu svojho milovaného domova. Uplynulo
takmer 5 rokov, odkedy bolo „všetko super“, a teraz musia čeliť novej obrovskej hrozbe, nájazdníkom
z LEGO DUPLO®, ktorí ničia všetko rýchlejšie, ako to stíhajú obyvatelia znova vystavať.
Animovaný, 107 min., MP, USA, SD, 2D projekcia /5€/4€
Eurokino uvádza:
Nedeľa 17.2. o 17:15 hod.
TRHLINA
Mysteriózny thriller 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...
Réžia: P. Bebjak, hrajú: M. Marušin, M. Havranová, D. Hartl, T. Maštalír, J. Loj...
Thriller, 111 min., MP15+, SK, OV, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Utorok 19.2. o 19:30 hod.
LETO S GENTLEMANOM
Letná romantická komédia o túžbe po slobode, neskorej láske a nádeji…
Anna (A. Antalová) prežíva so svojim manželom (I. Bareš) každé leto v chatovej oblasti pár kilometrov
za Prahou. Manželia sú už snáď celú večnosť, takže ich vzťah skĺzol, ako to tak už býva, do rutiny
a stereotypu. Dni plynú ospalo jeden za druhým. Jedného dňa sa na dedine objaví muž nazývaný
Artur (J. Hanzlík).
Réžia: J. Adamec
Komédia, 98 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Streda 20.2. o 20:00 hod.
GOLIÁŠ /GOLIATH/
Pre sedemnásťročného Kimmieho prichádza dospelosť až príliš rýchlo.
Jeho otec nastupuje do väzenia, aby si odpykal trest, a od syna sa očakáva, že nadviaže na jeho
kriminálnu činnosť. Kimmie však nie je na niečo podobné pripravený. Dráma zasadená do neutešeného
priemyselného mesta kdesi vo Švédsku je znepokojujúcim obrazom spoločenských premien krajiny
i rozpadu tradičných patriarchálnych štruktúr.
Réžia: P. Grönlund
Dráma, 88 min., MP15+, SE, ST, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 21., piatok 22., nedeľa 24. a pondelok 25.2. o 19:30 hod.
Sobota 23.2. o 19:45 hod.
OSTRÝM NOŽOM
Ľudovítovi zavraždili neonacisti jediného syna.
Kvôli nefunkčnému súdnemu systému sú však tí istí páchatelia prepustení na slobodu a Ľudo sa
všetkými silami snaží dosiahnuť ich opätovné zadržanie. Bojuje s apatickou políciou, oportunistickou
sudkyňou, ale aj s faktom, že svojho syna dostatočne nepoznal a nebol mu oporou. Čím viac sa sám
viní za jeho smrť, tým viac sa rozpadá jeho vzťah s manželkou Zuzanou a dcérou Jankou ...
Réžia: T. Kuhn, hrajú: R. Luknár, E. Lehotská, M. Krobot, M. Mitaš...
Dráma, 89 min., MP12+, SK, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 22./2D, nedeľa 24./2D a pondelok 25.2./2D o 17:00 hod.
Sobota 23.2. o 15:15 hod./2D a o 17:30 hod./3D
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 /HOW TO TRAIN YOUR DRAGON:THE HIDDEN WORLD/
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú.
Spoločne budú hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva.
Réžia: D. DeBlois
Animovaný, 104 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Eurokino uvádza:
Utorok 26.2. o 17:30 hod.
KAFARNAUM /CAPERNAUM/
Príbeh dvanásťročného chlapca, ktorý zažaluje svojich rodičov za to, že mu dali život,
je strhujúcou výpoveďou o živote v najchudobnejších slumoch súčasného Libanonu.
Snímku, ktorá na tohtoročnom festivale v Cannes ohromila divákov, kritiku i porotu, vďaka zmesi
realizmu a intenzívnych emócií prirovnávajú k slávnemu Milionárovi z chatrče.
Réžia: N. Labaki
Dráma, 120 min., MP15+, LBN/ FRA /USA, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€

Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 27.2. o 19:30 hod.
DIEVČA
Príbeh dievčaťa, ktoré sa narodilo v mužskom tele, s veľkou túžbou byť naozajstnou ženou.
Lara je trans žena, ktorá sa narodila s telom a menom chlapca. Podstupuje hormonálne a chirurgické
procedúry, ktoré z nej spravia ženu. Zároveň sa zapisuje na prestížnu baletnú školu, kde oddych nemá
miesto. Všetci v jej okolí jej snahu a túžbu chápu a podporujú ju, film nie je o boji s okolím.
Je o vnútornom boji Lary, o túžbe, ktorá je taká silná, že jej v nej nič nezabráni.
Réžia: L. Dhont, hrajú: V. Polster, A. Worthalter, K. Damen, V. Dhaenens...
Dráma, 105 min., MP15+, BE, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 28.2. o 17:30 hod.
ČO SME KOMU ZASE UROBILI 2 /QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU?/
Claude a Marie Verneuilovci sa s ťažkým srdcom zmierili s tým, že sa ich dcéry vydali za
mužov rozličných pôvodov a podarilo sa im prekonať všetky ich zakorenené predsudky.
Ale teraz čelia novej kríze. Ich štyria zaťovia Rachid, David, Chao a Charles sú odhodlaní
z rôznych dôvodov opustiť Francúzsko...
Réžia: P. de Chauveron, hrajú: Ch. Clavier, Ch. Lauby, A. Abittan, M. Sadoun, F. Chau, E. Fontan...
Komédia, 98 min., MP12+, FR, ČD, 2D projekcia, 5€/4€
Piatok 28.2. o 19:30 hod.
VŠETKO NAJHORŠIE 2 /HAPPY DEATH DAY 2U/
Môže byť niečo horšie než opakovane prežívaný narodeninový deň, na ktorého konci vás niekto
zabije?
Môže! Napríklad to, že túto nočnú moru porazíte, potom nejaký čas spokojne žijete a naraz bum, ona
sa vráti. Hororoví špecialisti z Blumhouse natočili pokračovanie hororového hitu.
Réžia: Ch. Landon, hrajú: J. Rothe, I. Broussard, S. Sharma, P. Vu, R. Modine...
Horor, komédia, 100 min., MP15+, USA, ST, 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
30.01.2019

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
30.01.2019

Materské centrum Nevedko v Ružomberku

09:30

ABY SNY NEOSTALI SNAMI
Materské centrum Nevedko vás srdečne pozýva na montessori dielničky pre rodiny s deťmi od 0 do 6 rokov
s akýmkoľvek (finančným, sociálnym alebo zdravotným) znevýhodnením.
Prvých šesť rokov v živote dieťaťa je kľúčových, vtedy sa naša osobnosť formuje, vtedy sa často rozhoduje, čo v živote
dosiahneme a kým budeme.
Bezplatný 5-mesačný program Učenie pre život pomáha znevýhodneným rodinám správne rozvíjať osobnosť detí vo veku
0 - 6 rokov, aby ich sny nemuseli ostať len snami.
Nutné prihlásiť sa osobne alebo telefonicky: 0944 049 192
Vstup zdarma
31.01.2019

Kultúrny dom v Liptovskej Osade

15:00

KARNEVAL
Všetkým deťom: veľkým aj malým, na známosť sa dáva, že sa pre vás všetkých chystá nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu krásavci a krásky prichystajú nádherné......čo? No predsa na karneval masky.
31.01.2019

Café Bistro chez les Moustiques v Ružomberku (Nám. A. Hlinku 17)

17:00

POTULKY MESTOM: ŽIVOT V PRAVEKU A STAROVEKU
Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov a Informačné centrum Ružomberok
vás pozývajú na diskusiu na tému Život v Ružomberku v praveku, staroveku a stredoveku.
Diskusia je súčasťou série besied a prehliadok Ružomberka s názvom Potulky mestom.
Vstup zdarma
01.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: PORTRÉT II.
Ranný ateliér pre dospelých.
Pri portrétnej kresbe si priblížime techniky tieňovania v rôznych materiáloch: od grafitu, cez uhlík a rudku, až po suchý
pastel. Záujemcom o kresbu portrétu, ktorí nestihli prvý ateliér venovaný výstavbe kompozície a skúmaniu proporčných
vzťahov ľudskej tváre, ponúkame individuálny prístup.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
01.02.2019

Solid Club v Ružomberku

21:00

LOCAL DRUM AND BASS PARTY
Solid Club vás pozýva na Local Drum and Bass Party.
02.02.2019

Valaská Dubová (na Zvonici)

08:30

V. OBECNÁ ZABÍJAČKA
Pozývame Vás na V. ročník Obecnej zabíjačky.
Budú sa podávať tradičné zabíjačkové špeciality, na zabíjačkovom menu nebudú chýbať jaternice, tlačenka, klobásky
a podhrdlina. Bude sa podávať aj tradičná zabíjačková kapustnica. Pre povzbudenie chuti nebude chýbať hriatô a punč.
Pre dobrú náladu všetkých vystúpi o 11:00 hod. Folklórny súbor Choč.
Vstup zdarma
02.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ŠKOLA PLETENIA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Zima nekončí. Pripleťte sa k nám. Začiatočníci sa naučia pliesť, pokročilí zvládnu čelenku a šikovný aj čiapku.
Pravák/ľavák - popletieme každého! Povinná výbava: ihlice a vlna.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 1,00€
V cene zahrnuté: lektor
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Silvia Ongerová 044/245 21 11

02.02.2019

Lyžiarske stredisko Vyšné Krátke v Ľubochni

KARNEVAL NA SNEHU
Obec Ľubochňa, OŠK Ľubochňa a Rodičovské združenie pri ZŠ Ľubochňa pozývajú všetky deti a dospelých na Karneval
na snehu. Cena skipasu pre lyžiara v maske: 5,00€ (dospelý), 3,00€ (dieťa)
03.02.2019

Zimný štadión Stana Mikitu v Ružomberku

15:15 - 16:15

IV. KARNEVAL NA ĽADE
Centrum voľného času Elán v Ružomberku a Zimný štadión Stana Mikitu v Ružomberku vás pozývajú na IV. ročník
podujatia Karneval na ľade pre všetky vekové kategórie.
Vstup na ľadovú plochu minimálne so škraboškou. Súčasťou programu bude aj tombola a ocenenie najlepších masiek.
Vstupné: 1,00€ (deti do 10 rokov), 2,00€ (deti nad 10 rokov a dospelí)
04.02.2019
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
05.02.2019

Materské centrum Nevedko v Ružomberku

09:30

FEBRUÁROVÁ PODPORNÁ SKUPINA DOJČENIA:
DLHODOBÉ DOJČENIE
Materské centrum Nevedko a Občianske združenie Mamila vás pozývajú na februárovú podpornú skupinu dojčenia
v Ružomberku s témou: Dlhodobé dojčenie.
Vezmite svoje bábätko, príďte si pre podporu a pomoc pri dojčení, spoznajte mamičky zo svojho okolia a podeľte sa
o svoje skúsenosti. Teší sa na vás certifikovaná laktačná poradkyňa Bc. Silvia Jamrichová.
Dobrovoľné vstupné: 2,00€
05.02.2019

Katolícka univerzita v Ružomberku

10:00 – 16:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Srdečne pozývame všetkých na Deň otvorených dverí Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Zmyslom podujatia je umožniť nielen budúcim študentom, aby sa priamo na univerzite mohli oboznámiť s možnosťami
štúdia na štyroch fakultách: Pedagogickej, Filozofickej, Teologickej a Fakulte zdravotníctva.
Program zahŕňa informačný blok a sprievodné aktivity priamo na príslušnej fakulte, kde sa záujemcovia budú môcť stretnúť
so zástupcami jednotlivých katedier, ktorí im individuálne poskytnú informácie o študijných programoch ponúkaných katedrou.
05.02.2019

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku

13:00

XXVI. A SLOVO BOLO U BOHA
Gymnázium sv. Andreja organizuje krajské kolo XXVI. ročníka recitačnej súťaže poézie a prózy A Slovo bolo u Boha.
Prezentácia súťažiacich bude od 12:15 do 13:00 hod.
Prosíme o registráciu účastníkov /súťažiacich/ do 03.02.2019 do 12:00 hod.
Víťazi postúpia do celoštátneho kola.
09.02.2019

pred Obecným úradom v Liptovskej Osade

08:30

FAŠIANGOVÁ BURSA
Obec Liptovská Osada vás pozýva na tradičnú fašiangovú bursu.
Vítaní sú všetci krojovaní a maskovaní. V speve a tanci hore dolu dedinou vás bude sprevádzať veselá muzika pod vedením
Radka Milana. Od 09:00 hod. bude v tanečnej sále ochutnávka zabíjačkových špecialít.
Pokračovať budeme o 20:00 hod. v tanečnej sále. Príďte sa poveseliť, nech je fašiang, aký má byť.
09.02.2019

Liptovská Štiavnica (za Lúčnym Hríbom)

09:00

XIII. PRETEKY GAZDOVSKÝCH KONÍ
Obec Liptovská Štiavnica vás srdečne pozýva na XIII. ročník Pretekov gazdovských koní.
Na pretekoch budú súťažiť gazdovia s koňmi zapriahnutými do drevených saní v 3 disciplínach:
1.) Preteky v rýchlosti a vytrvalosti: Kôň zapriahnutý do saní prekonáva okruh 800 m po mierne členitom teréne. Hodnotí
sa dosiahnutý čas.
2.) Preteky v ovládaní koňa a zručnosti kočiša: Kočiš musí krátko po štarte absolvovať slalom pomedzi bránky, otočiť sa
okolo prekážky po pravej ruke, potom prejde alejou, otočí sa okolo prekážky po ľavej ruke, prejde pomedzi kláty (mostík)
a pokračuje do garáže. Každý kôň musí začať cúvať. Ak sa mu to nepodarí do 30 sekúnd, bude mu prirátaných 30 trestných
sekúnd k výslednému času a pokračuje sa ďalej. Hodnotí sa rýchlosť a precíznosť prevedenia.
3.) Štiavnický silák (nepovinná disciplína): Dobrovoľná disciplína, hodnotená samostatne. Kone budú ťahať kmeň stromu
po vyznačenej dráhe. Na rozbehnutie bude mať gazda s koňom vyznačené 2-metrové územie, v ktorom môže koník
spätkovať, ale do 30 sekúnd musí toto územie opustiť a rozbehnúť sa. Rozhodca označí miesto, kde kôň prvýkrát zastavil.
Víťazom sa stáva koník, ktorý kmeň stromu potiahne najďalej.
Tešiť sa môžete aj na bohatú tombolu (cena tombolového lístka 1,00€), guláš, viacero stánkov s občerstvením, hračkami
a so suvenírmi.
Vstupné: 1,00€ (domáci), 2,00€ (ostatní)
Viac informácií: 0903 520 644

09.02.2019

Sála Obecného úradu v Lúčkach

14:00

KARNEVAL
Združenie rodičov v Lúčkach Vás pozýva na Karneval.
Program:
14:00 hod. - Materská škola a 1. - 4. ročník Základná škola
18:00 hod. - 5. - 9. ročník Základná škola
od 20:00 hod. do rána - zábava s tombolou
Nezabudnite na masku a dobrú náladu.
09.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: I AM LAKY - BROŠŇA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Ako nalakovať vzduch? Fyzika v praxi. No najprv si spravíme kovovú drôtikovanú konštrukciu.
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
09.02.2019

Kultúrny dom v Martinčeku

15:00

KARNEVAL
Obec Martinček pozýva všetky deti na Karneval.
Pripravené sú pre vás: promenáda masiek, súťaže, diskotéka, občerstvenie
09.02.2019

Kultúrny dom v Partizánskej Ľupči

15:00

KÚZELNÝ KARNEVAL
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Partizánska Ľupča v spolupráci s Obcou
Partizánska Ľupča vás pozývajú na Kúzelný karneval.
Pre deti je zabezpečené občerstvenie.
Každá maska bude odmenená tombolou.
Vstupné dobrovoľné
09.02.2019

Kultúrny dom v Štiavničke

19:00

FAŠIANGOVÁ BURSA
Dobrovoľný hasičský zbor a bursovníci zo Štiavničky Vás srdečne pozývajú na Fašiangovú bursu.
Do tanca hrá: hudobná kapela ESO
O zábavu a program je postarané.
11.02.2019

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
11. – 17.02.2019

Café Bistro chez les Moustiques v Ružomberku

08:00 – 21:00

HRA DUET 2
Hra Duet 2 ponúkne okrem vzájomného prehĺbenia poznania partnerov aj rozvoj najdôležitejších partnerských
zručností.
Je to zábavná komunikačná hra pre manželov i zaľúbené dvojice. Cieľom hry je uhádnuť hádanky a akčné úlohy, vďaka
ktorým sa dozviete, ako dobre ovládate 7 partnerských zručností.
Podujatie sa uskutoční v rámci Národného týždňa manželstva 2019.
Dobrovoľný príspevok na podporu NTM 2019 je srdečne vítaný.
Info: sramojulius@gmail.com
13.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: PO TME JE KAŽDÁ FARBA ČIERNA
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Zrak je jedným z našich piatich zmyslov. Prijímame ním až 80 % informácií. Vyskúšame si hry, v ktorých ho nepoužijeme
vôbec.
Vstupné: 5,00€ rodina
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11

14.02.2019

Obchodná akadémia v Ružomberku

07:45 – 12:10

JEDEN DEŇ STREDOŠKOLÁKOM
Obchodná akadémia Ružomberok ponúka žiakom 9., prípadne 8. ročníka základných škôl možnosť zapojenia sa
do projektovej aktivity „Jeden deň stredoškolákom“.
Cieľom projektovej aktivity je priblížiť žiakom základných škôl vyučovací proces na strednej škole. Vyučovanie bude
realizované v čase od 07:45 do 12:10 hod., teda 5 vyučovacích hodín. Na konci vyučovania budú zúčastneným žiakom
odovzdané certifikáty o absolvovaní vyučovania jedného dňa na strednej škole.
Prihlášku je potrebné doručiť na Obchodnú akadémiu najneskôr do 01.02.2019.
Prihlášku je možné doručiť e-mailom, poštou alebo osobne na adresu: oark.mail@gmail.com,
Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok
14.02.2019

Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej v Ružomberku

10:00 – 15:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí.
Pre záujemcov máme pripravené informácie o študijnom odbore praktická sestra. Okrem toho Vás čaká prehliadka
priestorov školy, otvorené vyučovacie hodiny anatómie, praktickej odbornej výučby, jazykovej výučby, ukážky prvej pomoci,
ako aj možnosť odmerať si krvný tlak alebo hladinu cukru v krvi.
14.02.2019

Reštaurácia Čierny kameň v Ružomberku

19:00

WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ KINO: INDONÉZIA
Reštaurácia Čierny kameň vás pozýva na Whiskyho cestovateľské kino s témou Indonézia.
Jeden z posledných rajov na svete: orangutany na Sumatre, výstup na 4-tisícovku na Borneu, odľahlé Togianské ostrovy,
kde dodnes nie je elektrika a domorodci žijú tradičným spôsobom života, bizarné pohrebné jaskyne a rituály na ostrove
Sulawesi, turistami zatiaľ neobjavené nádherné súostrovie Karimunjawa alebo hinduistická kultúra ostrova Bali. O tom
všetkom 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 5500 m.n.m.), Severnú Kóreu, Venezuelu, Irán, Laos, Kamerun,
Indonéziu, Gruzínsko, Vietnam, Borneo, Peru, Austráliu, Čínu, Srí Lanku, Bolíviu, Kosovo, Filipíny, Afganistan, Kambodžu,
Sulawesi, Chile, Maroko, Ladakh, Podnestersko, Sikkim a mnohé ďalšie. Jeho dlhoročné skúsenosti filmového
kameramana naznačujú profesionálnu úroveň fotografií.
Whiskyho cestovateľské kino sa uskutoční v mnohých slovenských mestách formou posedení, na ktorých spevák osobne
premietne fotografie a porozpráva zážitky z jednotlivých výprav. Priestor dostanú samozrejme aj otázky divákov.
15.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: AKVAREL V ILUSTRÁCII
Ranný ateliér pre dospelých.
Akvarel je v ilustrácii najpoužívanejšia technika. Je tiež ideálnym prostriedkom pre návrhy a štúdie veľkých obrazov.
Takto pracoval aj Ľudovít Fulla. Zoznámime sa s jeho dielom a zároveň vytvoríme svoje vlastné.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
15.02.2019

Solid Club v Ružomberku

21:00

MALALATA
Solid Club vás pozýva na zábavu s Malalatou.
Malalata je už 11 rokov synonymom pre jedinečnú fúziu balkan beats, gypsy music, cumbie a reggae. Každé vystúpenie
DJského dua je nespútanou show plnou nákazlivej energie a 100% nasadenia. Pod jeho taktovkou pulzovali nielen kluby
po celej Európe, ale aj vzdialené Mexiko a Japonsko. Duo predviedlo svoju show aj na festivaloch Colours of Ostrava,
Pohoda, Grape či na jednom pódiu s esami ako Parov Stelar Band, Goran Bregović a Fanfare Ciocarlia.
16.02.2019

Kultúrny dom v Ludrovej

14:00

DETSKÝ KARNEVAL
Ludrovské mamičky pozývajú deti na Detský karneval.
16.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ZAŠIFROVANÁ/ZAKÓDOVANÁ SPRÁVA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Máte pár kúskov, ktoré je vám ľúto vyhodiť, lebo majú svoj príbeh? Doneste ich. Vytvoríme šál s príbehom.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 2,00€ (v cene je zahrnutý lektor)
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Silvia Ongerová 044/245 21 11

16.02.2019

Kultúrny dom v Bielom Potoku

15:00

DETSKÝ KARNEVAL
ZR pri ZŠ Biely Potok a Výbor MsČ Biely Potok pozývajú deti na Detský karneval.
16.02.2019

Reštaurácia Panský dom v Ružomberku

17:00 – 21:00

POSEDENIE S MOTIVAČNOU PREDNÁŠKOU A DOBROU VEČEROU
Pozývame vás na príjemné posedenie s motivačnou prednáškou /interaktívny workshop/ a dobrou večerou.
Vstupné: 20,00€ za pár
Prihláste sa do 14.02.2019 na e-mailovej adrese sramojulius@gmail.com.
Záväzným prihlásením je zaplatenie zálohy 10,00€ na úcet IBAN: SK36 5600 0000 0083 0328 8001 s poznámkou „NTM“.
Stráženie detí je zabezpečené.
Podujatie sa uskutoční v rámci Národného týždňa manželstva 2019.
Dobrovoľný príspevok na podporu NTM 2019 je srdečne vítaný.
Info: sramojulius@gmail.com
16.02.2019

Kultúrny dom v Černovej

19:00

MAŠKARNÝ BÁL
Divadelný ochotnícky súbor Máj Černová pozýva svojich priaznivcov na Maškarný bál.
Vstupné: 8,00€
Predpredaj vstupeniek: K. Kováčová 0907 490 500
Vstup len v maskách.
16.02.2019

lyžiarske stredisko Malinô Brdo

EXPRES SNOW PARTY
Pozývame vás na Expres Snow Party.
16.02.2019

Kultúrny dom v Hubovej

DETSKÝ MAŠKARNÝ KARNEVAL
Pozývame deti na Detský maškarný karneval.
18.02.2019

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
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.
19.02.2019

Kino Kultúra v Ružomberku

09:00

AKO NÁS NEPOZNÁTE
Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku organizuje žiacku konferenciu s názvom Ako nás nepoznáte.
19.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30 – 18:00

KULTÚRNE OCHUTNÁVKY: GUINEA - BISSAU
Kultúrny workshop pre mladých nielen vekom.
Krajinu na západnom pobreží Afriky medzi Guineou a Senegalom, kedysi pod nadvládou Portugalcov, dnes nezávislú
krajinu, predstaví v dynamických premenách Jejée Silva prostredníctvom tanca. Stavte sa zažiť Afriku a vyjadriť náladu
pohybom a tanečnými krokmi.
Vstupné: 1,00€
Kontakt: andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11

21.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

LEP: LADISLAV BALÁŽEC
Pozývame vás na diskusný podvečer s Ladislavom Balážecom, ktorý stál za Panoptikom.
Čo obnáša prevádzkovanie kultúrneho centra v Ružomberku? Organizátor hudobných festivalov v súčasnosti pôsobí ako
starosta v Partizánskej Ľupči. Čo tieto dve povolania spája a v čom sú odlišné? Diskutujme spolu aj o kultúrnej politike
na Liptove. Spolupracujeme s Fotobežkou.
Vstupné: 1,00€
Kontakt: 044/245 21 11, ruzomberok@sng.sk, fotobezka.zuzana@gmail.com
21.02.2019

Zrkadlová sála ZŠ Klačno v Ružomberku

18:30 – 20:00

LOVE ZUMBA PÁRTY
Pozývame Vás na Love zumba párty s inštruktorkou zumby Renkou Tkáčovou.
- ružové a červené oblečenie, love songs
Špeciálny hosť: inštruktor zumby Vladimír Ševčík z Liptovského Mikuláša
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
22.02.2019

Solid Club v Ružomberku

21:00

GLEB
Gleb sa ukáže úplne prvýkrát so svojou show v Ružomberku.
Chrbát mu bude kryť DJ Mefek. O podporu a hudobnú selekciu počas celej akcie sa postará Big Horse, Dufus a Arax.
Na mikrofóne môžete očakávať špeciálnych hostí.
23.02.2019

Kultúrny dom v Švošove

14:00

DETSKÝ KARNEVAL
Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Švošove pozýva všetky deti, aby sa prišli zabaviť a ukázať sa
vo svojich kreatívnych maskách.
Pre všetky deti budú pripravené varené párky, čaj, cukrová vata a pre najkrajšie masky skvelé ceny.
23.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: MICROMACRAMÉ
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Zaostríme pozornosť na okraje tapisérií, ktoré visia v galérii. Uzly, ktoré sa nám najviac budú zdať, si vyskúšame na náramku.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 2,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
23.02.2019

Kultúrny dom v Ivachnovej

15:30

IVACHŇANSKÝ DETSKÝ KARNEVAL
Obec Ivachnová vás pozýva na Ivachňanský detský karneval.
Pripravené sú pre vás: súťaže pre deti, detská diskotéka, sladká odmena pre každé dieťa v maske, občerstvenie
Vstup zdarma
23.02.2019
Liptovské Sliače

SLIAČANSKÁ BURSA
Obec Liptovské Sliače vás pozýva na tradičnú Sliačanskú bursu.
Tešiť sa môžete aj na zabíjačkové špeciality.
23.02.2019

Kultúrny dom v Likavke

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA V KROJOCH
Pozývame vás na Fašiangovú zábavu v krojoch.
24.02.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

15:00

DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na tradičný detský fašiangový karneval.
Vstup v maskách zdarma
24.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00 – 16:30

HRY U FULLU: ART INVESTORI/Y
Kreatívne hry pre všetkých 7+.
Zberateľstvo je vášeň. Investovať do umenia je tiež umenie. V našej novej hre si môžete vyskúšať oboje. Príďte sa zahr/i/ať.
Vstupné: 3,00€
V cene sú zahrnuté: hra, lektor
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11

25.02.2019

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
27.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: UBYTOVÁVAME CELOROČNE_CYKLUS
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
V našej galérii býval Ľudovít Fulla a stále tu bývajú jeho obrazy a kresby. Spoločne s deťmi a ich rodičmi budeme celý rok
budovať domy a domčeky pre obľúbené hračky. Tie si treba doniesť. Morská panna a dinosaurus ako susedia? Lekcia
o znášanlivosti. Vždy ste si chceli spraviť vlastný domček pre bábiky ale nenašli ste si čas? My ho máme, príďte.
Vstupné: 5,00€ rodina
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
28.02.2019

Mestská knižnica Ružomberok

17:00

POTULKY MESTOM: AKO SA ŽILO V STAROM RUŽOMBERKU
A NA LIPTOVE
Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov a Informačné centrum Ružomberok
vás pozývajú na besedu na tému Ako sa žilo v starom Ružomberku a na Liptove.
Diskusia je súčasťou série besied a prehliadok Ružomberka s názvom Potulky mestom.
Vstup zdarma
01.03.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR
Ranný ateliér pre dospelých.
Info: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
02.03.2019

Liptovská Lúžna

08:00

FAŠIANGOVÁ BURSA
Folklórna skupina Lúžňan vás pozýva na tradičnú fašiangovú bursu po obci a ľudovú veselicu v Kultúrnom dome.
02.03.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Info: Silvia Ongerová 044/245 21 11
02.03.2019

Kultúrny dom v Černovej

17:00

V. FARSKÝ VEČIEROK
Farnosť Černová vás srdečne pozýva na V. ročník filmového Farského večierka.
Večierok je vhodný pre diváka aj (ne)herca každého veku.
Čaka vás: pestrý program, posedenie s priateľmi a rodinou, tanečná zábava, občerstvenie z vášho batôžka, tombola
Dresscode: ľubovoľná filmová postava
Vstupné: 5,00€
Info: M. Papčová 0944 358 028, T. Jarinová 0918 279 305
02.03.2019

Kultúrny dom v Bielom Potoku

BELANSKÝ FAŠIANG
OZ Centrum Belanov a Výbor MsČ Biely Potok vás pozývajú na ľudovú zábavu spojenú s pochovávaním basy.
02.03.2019

Švošov

BURSA A BURSOVNÍCKA ZÁBAVA

Obec Švošov vás pozýva na tradičnú fašiangovú bursu a bursovnícku zábavu.
02.03.2019
Martinček

BATÔŽKOVÁ ZÁBAVA
Obec Martinček vás pozýva na Batôžkovú zábavu.
02.03.2019

Bešeňová

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Obec Bešeňová vás pozýva na Fašiangový karneval.

19:00

04.03.2019

centrum mesta a Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

15:30

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MESTOM
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na tradičné ukončenie fašiangového obdobia plesov, bálov a zábav.
Vyrobte si masku, zapojte sa do sprievodu.
Trasa sprievodu: ul. Madačova - Mostová (Hotel Kultúra) - Podhora - OC Adria - späť Podhora - ul. A. Bernoláka
(do Veľkej dvorany KDAH)
Program:
15:30 Začiatok sprievodu (ul. Madačova)
po návrate sprievodu: Fašiangový program (Veľká dvorana KDAH)
18:30 Pochovanie basy (Veľká dvorana KDAH)
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40-dňový pôst
(zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.
27.04.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:00

MIRO JAROŠ: ŤUKI TOUR 3
Turné Ťuki Tour 3 je voľné pokračovanie turné k tretiemu albumu Pesničky pre (ne)poslušné deti 3 obľúbeného
speváka Mira Jaroša, ktorý prináša úplne novú šou, zloženú z nových skladieb ale aj overených hitov.
Energický koncert ponúka okrem hudobného zážitku aj úplne nový vizuál pódia a niekoľko prekvapení. Objavte s vašimi
deťmi svet strašidiel, ktorých sa netreba báť, vyberte sa spolu s Mirom do vesmíru preskúmať všetky planéty, alebo sa
vráťte do čias dinosaurov a zistite, ako to s nimi celé vlastne bolo. A ak máte doma občas balón, naučte ho hravou formou
sa vyfučať a nezdúvať sa.
Po predstavení bude autogramiáda a fotenie s Mirom a kohútikom Ťukim. Každé dieťa dostane po koncerte (pri odchode
zo sály) k vstupenke darček - plyšáka Ťukiho. Raz, dva, tri a... turné sa začína!
Koncert trvá cca 55 minút. Nie je vhodný pre deti do 3 rokov a pre deti zle znášajúce hlasnú hudbu.
Vstupenku musí mať každý návštevník koncertu (dieťa aj dospelý).
Na koncerte nie je dovolené konzumovať jedlo (hlavne popcorn) a nápoje.
Vstupné: 10,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
DIVADLO
02.02.2019

Kultúrny dom v Štiavničke

17:00

XI. FARSKÝ PLES
Srdečne vás pozývame na XI. Farský ples.
Začíname sv. omšou o 17:00 hod.
Program: DJ
Vstupné: 10,00€ (dospelí), 6,00€ (mladí do 15 rokov), deti do 6 rokov zdarma
V cene vstupenky: večera, tombola a ďalšie prekvapenia
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

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

19:00

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 Ludrovej

19:00

XX. OBECNÝ PLES
Obec Ludrová vás pozýva na XX. Obecný ples.
Program: hudobná skupina Spektrum z Tvrdošína
02.02.2019

Kultúrny dom v Bielom Potoku

19:00

IX. BIELOPOTOCKÝ PLES
OZ Centrum Belanov a Výbor MsČ Biely Potok organizujú IX. Bielopotocký ples.
Vstupenky vypredané
09.02.2019

Kultúrny dom v Hrboltovej

19:00

VI. PLES HRBOLTOVEJ
Výbor MsČ Hrboltová si Vás dovoľuje pozvať na VI. Ples Hrboltovej.
Program: do tanca hrá p. Martin Vráb
Vstupné: 15,00€
V cene vstupenky: prípitok, večera, 0,35 l vína, káva
Predpredaj vstupeniek: p. Juriňáková 0908 962 173
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

19:00

IV. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE ŠVOŠOV
Obec Švošov vás pozýva na IV. Reprezentačný ples.
Program: DJ Brok, tombola (cena tombolového lístka 1,00€)
Vstupné: 20,00€
V cene vstupenky: večera, kapustnica, káva, pol litra vína, minerálka, sladké prekvapenie
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad v Švošove 044/439 12 30
09.02.2019

Kultúrny dom v Kalamenoch

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

19:00

15.02.2019

Kultúrny dom v Štiavničke

20:00

BRAVČOVÉ HODY
Telovýchovná jednota Družstevník Štiavnička organizuje ples Bravčové hody.
16.02.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

XV. BENEFIČNÝ PLES KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Katolícka univerzita v Ružomberku vás pozýva na XV. Benefičný ples KU.
Program: Tanečná škola Maestro, Ľudová hudba Konôpka, DJ Marek, RK Jazz Band, tombola
Vstupné: 24,99€ (študenti), 34,99€ (ostatní hostia)
V cene vstupenky: welcome drink, prípitok, 1 fľaša vína/ dve osoby, voda, večera, predpolnočná kapustnica
K dispozícii bude aj bufet s alko a nealko nápojmi a s občerstvením.
Predpredaj vstupeniek: Informačné centrum Ružomberok 044/432 10 96, Rektorát KU - p. PaedDr. Martin Pinkoš,
UPaC Jána Vojtaššáka
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

19:00

IX. DYCHOVKÁRSKY PLES
Dychová hudba Lúžňanka vás pozýva na IX. Dychovkársky ples.
Program: Dychová hudba Kolárovičanka, spevácke kvarteto Elegance, 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
22.02.2019

Pizzeria California v Ružomberku

19:00

I. PLES NA KLAČNE
Pizzeria California vás srdečne pozýva na I. Ples na Klačne.
Program: Miťo Bomba
Vstupné: 10,00€
V cene vstupenky: prípitok, polievka, hlavné jedlo, 0,5 l víno, minerálka, káva
Predpredaj vstupeniek: M. Bulla 0907 149 418
23.02.2019

Sála Obecného úradu v Lúčkach

18:00

OBECNÝ PLES
Obec Lúčky vás pozýva na Obecný ples.
Program: hudobná skupina Orion, atraktívna tombola
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
23.02.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

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, tombola
Vstupné: 24,00€
V cene vstupenky: večera a základný balík na stôl
Predpredaj vstupeniek: Informačné centrum Ružomberok 044/432 10 96
Informácie: mikos.tkac@gmail.com, kukokrisanda@gmail.com

19:00

23.02.2019

Kultúrny dom v Ludrovej

19:00

POĽOVNÍCKY PLES
Poľovné združenie Salatín organizuje Poľovnícky ples.
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

Kultúrny dom v Liptovskej Štiavnici

20:00

V. HASIČSKÝ PLES
Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Štiavnica organizuje V. Hasičský ples.
23.02.2019

Kultúrny dom v Hubovej

XI. TEMATICKÝ PLES: Z OBDOBIA VZNIKU ČSR

Mladí z Ľubochne a Hubovej organizujú XI. tematický ples: z obdobia vzniku 1. Československej republiky.
02.03.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

PLES MONDI SCP
Ples Mondi SCP.

DIVADLO
DIVADLO
02.02.2019

Synagóga v Ružomberku

19:00

BLIŽŠIE OD TEBA
Občianske združenie RosArt a Ružomberské divadlo RosaThea vás pozývajú na 2. 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.
Vhodné pre divákov od 18 rokov. V predstavení sa fajčí.
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
O autorovi: Patrick Marber (1964): britský dramatik, režisér, komis-performer je jedným z najznámejších a najhrávanejších
súčasných britských dramatikov. Premiéry jeho hier sa uvádzajú v Royal National Theatre a tiež po celom svete. Preklady
jeho hier vyšli vo viac ako 30 svetových jazykoch a boli uvedené na viac ako 100 najznámejších svetových scénach.
Vstupné: 4,00€

08.02.2019

Arena Ružomberok (ul. K. Salvu 2)

19:00

TEMNÉ KECY PF 2019 TOUR
Temné Kecy sú tu aj v novom roku s ich PF 2019 Tour.
Najdrsnejšia a najpredávanejšia klubová stand-up comedy show na Slovensku, ktorá mieri rovno k Vám a v životnej forme
predstaví premiérový program, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť.
Túto udalosť sa neoplatí zmeškať, pretože v nej ako jediní na Slovensku budeme preberať tabuizované témy a veci,
o ktorých iní mlčia. Povieme to za Vás nahlas a ešte sa pritom aj skvele zabavíte.
Všetky vyrozprávané príbehy a spomínané osoby v Temných kecoch sú fiktívne a nezobrazujú skutočné osoby a ani
udalosti. Temné kecy sú divadelné predstavenie s výrazným umeleckým posunom a štylizáciou.
Baviť Vás budeme v zostave: Ivo "Ladižo" Ladižinský, Jerry Veľmajster Szabó, Heňo Fačkovec
Vstup: 18+
Cena lístkov sa bude postupne zvyšovať!
Vstupné: 15,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
24.02.2019

Kultúrny dom v Bielom Potoku

16:00

RYSAVÁ JALOVICA

Občianske združenie Na doske vás pozýva na divadelné predstavenie Rysavá jalovica v podaní profesionálnych
prešovských hercov z Divadla Jonáša Záborského.
Vstupné: 2,00€
Predpredaj vstupeniek v kancelárii Kultúrneho domu v Bielom Potoku od 04.02.2019.
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
07.02.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

IHRÍKOVE BÁJKY
Folklórny súbor Liptov, Detský folklórny súbor Liptáčik a Základná umelecká škola ľudového tanca a hudby Vás
pozývajú na Galakoncert Ihríkove bájky.
Koncert sa uskutoční pri príležitosti 15. výročia založenia Detského folklórneho súboru Liptáčik a 10. výročia založenia
ZUŠ M. Madačova 1 v Ružomberku.
Hostia: Kliment Ondrejka a Miroslav Kasprzyk
Vstupné: 3,00€

12.02.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30

KONCERT PRE FULLU
Galéria Ľ. Fullu a Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozývajú na koncert k výročiu narodenia Ľ. Fullu.
Účinkujú: žiaci ZUŠ Ľ. Fullu
Vstupné: 0,50 €
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.
15.02.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:30

20 ROKOV SZUŠ JÁNOŠ
Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Ružomberku Vás srdečne pozýva na slávnostný koncert pri príležitosti
20. výročia založenia školy.
16.02.2019

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

19:30

MARTUROS, LABURNUM DIVER, CALIBER X
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Marturos, Laburnum Diver a Caliber X.
Marturos z Prievidze sa vydajú propagovať ich debutový album Nameless. Spolu s nimi sa na Nameless Journey vyberú
Laburnum Diver zo Zvolena s ich debutom The Hard Journey Back. Ako špeciálny hosť vystúpi kapela Caliber X z Nižnej.
21.02.2019

Synagóga v Ružomberku

18:00

JOZEF IVAŠKA
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na koncert Jozefa Ivašku, Doda Ivašku a Fera Turáka.
Jozef Ivaška: spevák a ružomberský rodák absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor koncertný
a operný spev a Hudobnú univerzitu vo Viedni. Od roku 1981 vystupuje v operetných predstaveniach v Mestskom divadle
v Badene pri Viedni. Účinkoval na rôznych festivaloch a koncertných turné. Spolu so synom Dodom vytvorili spevácke duo.
Svoje albumy prezentoval v Japonsku, Austrálii, USA a v krajinách susediacich so Slovenskom.
Vstupné: 6,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
25.02.2019

Kultúrny dom v Liptovskej Teplej

16:30

FAŠIANGOVÝ KONCERT SZUŠ JÁNOŠ
Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Ružomberku Vás srdečne pozýva na Fašiangový koncert žiakov.
26.02.2019

Synagóga v Ružomberku

17:00

KONCERT UČITEĽOV ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na koncert učiteľov hudobného odboru.
Vstupné: 2,00 €
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: 20,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

21.03.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

LA GIOIA
Pozývame vás na Novoročný galakoncert La Gioia v doprovode Simple Lounge Quartet.
La Gioia prichádza do Ružomberka s doprovodom Simple Lounge Quartet, aby fanúšikom predstavili nové skladby zo
svojho posledného CD Best Of Československé.
Čaká Vás večer plný úžasnej hudby, dobrej nálady a charizmatických hlasov. Po koncerte na Vás čaká autogramiáda
a fotenie s umelcami.
Vstupné: 12,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
03.04.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

CIGÁNSKI DIABLI
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na koncert Cigánskych diablov.
Exkluzívny výber virtuóznych aranžmánov v ich podaní Vám zaručene rozprúdi krv v žilách a prinesie veľký príval energie.
Cigánski Diabli (v zahraničí známi pod názvom Gypsy Devils) prinášajú nové originálne virtuózne skladby, fúzie a jedinečné
aranžmány, v ktorých sa snúbia nezvyčajné hudobné kombinácie s nesmiernou dávkou temperamentu. Sú jedným
z najlepších orchestrov v kategórii etno a world music na svete a veľmi priaznivo ich vníma aj široká verejnosť doma aj
v zahraničí. Tradíciu obohacujú svojimi sólovými hudobnými projektami a spoluprácou s viacerými hudobníkmi
a symfonickými orchestrami. Majstrovsky spájajú folklórnu hudbu s ostatnými hudobnými žánrami (jazz, etno, flamenco)
a dopĺňajú ju výnimočnou virtuozitou, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou ich umeleckého prejavu.
Vstupné: 18,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
01.11. - 28.02.2019

Björnsonov dom v Ružomberku

BOJ PROTI DROGÁM
Výstava výtvarných prác.
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€
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
07.01. – 07.02.2019

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

VLKOLÍNEC VČERA A DNES
Mesto Ružomberok a partneri vás pozývajú na putovnú výstavu Vlkolínec včera a dnes.
17.01. – 28.02.2019

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

SOLA GRATIA
Univerzitná knižnica KU v Ružomberku vás pozýva na výstavu Sola Gratia: Spiritualita v umení Jaroslavy Šickovej – Fabrici.
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.
Vstupné: 0,50€

30.01. – 27.02.2019

Synagóga v Ružomberku

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na výstavu prác žiakov výtvarného odboru.
Výstava je pre verejnosť sprístupnená v tieto dni:
Streda 30.01.2019 o 17:00 hod. vernisáž
Piatok 01.02.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 06.02.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 08.02.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 13.02.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 15.02.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 20.02.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 22.02.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 27.02.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Vstupné: na vernisáž vstup zdarma, ďalšie dni: 0,50€
06. – 27.02.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

SLOV - SLOV DIMENZIA
Pozývame vás na medzinárodnú etnografickú výstavu.
Vstupné: 1,50€
28.02. - 12.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

JÁN ĎURINA – HORAL

Talentovaného slovenského fotografa, ktorý žije v Berlíne, predstavujeme cyklom fotografií z rokov 2016 - 17. Jeho diela
sú expresívne a melancholické zároveň; sú zrkadlom autorových senzuálnych i mentálnych pocitov a prežívaní. Sú snahou
o porozumenie sebe samému, ale aj o vzájomné porozumenie s okolitým svetom; prírodným i ľudským.
Kurátorka výstavy: Zuzana Gažíková
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€

ŠPORT
02.02.2019

klzisko pri Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch

09:00

SLIAČANSKÁ HOKEJKA 2019

Obec Liptovské Sliače, OZ FBC Sliače a miestni nadšenci ľadového hokeja organizujú XIV. ročník tradičného hokejového
turnaja Sliačanská hokejka.
Zúčastniť sa môžu len mužstvá z Liptovských Sliačov.
03.02.2019

Areál Pod Čiernym vrchom v Liptovskej Lúžnej

11:00

SKALP ČIERNY VRCH
Pozývame všetkých skialpinistov a skialpinistky, ale aj začínajúcich nadšencov, ktorí nemajú potrebnú odvahu a
skúsenosti na sólo skialpové výlety do zasneženej krajiny na stretnutie amatérskych a registrovaných skialpinistov.
Pre účastníkov bude vytýčená skialpová trasa strednej náročnosti, ktorú absolvujete jedenkrát.
Podmienkou je vlastná výstroj a schopnosť kondične zvládnuť zimnú turistiku v oblasti Čierneho vrchu v Liptovskej Lúžnej.
Časový harmonogram:
09:00 Registrácia
11:00 Štart
Štartovné: 10,00€ (dospelí), 6,00€ (juniori do 18 rokov)
V cene je zahrnuté: účastnícka medaila, občerstvenie pre každého účastníka, vecné ceny, zabezpečenie podujatia
Kategórie: Juniori, Muži, Ženy, Veteráni, Registrovaní členovia SSA
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť podujatie v prípade výrazne nepriaznivých poveternostných podmienok.
07.02.2019

Športové haly Koniareň a T18 v Ružomberku

09:30

KVALIFIKÁCIA NA MŠM ISF V BASKETBALE ŠTUDENTIEK SŠ
Centrum voľného času Elán v Ružomberku organizuje kvalifikačný turnaj na MŠM ISF v basketbale študentiek stredných
škôl.
09.02.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

MFK RUŽOMBEROK – TŘINEC
Prípravný futbalový zápas.
Vstup zdarma

14:00

09.02.2019

Stolnotenisová hala ŠKST v Ružomberku

16:00

ŠKST RUŽOMBEROK – MSK ČADCA
Extraliga mužov v stolnom tenise.
Vstup zdarma
16.02.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

14:00

MFK RUŽOMBEROK – VION ZLATÉ MORAVCE
19. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
16. - 17.02.2019

Zimný štadión S. Mikitu v Ružomberku

07:00

VEĽKÁ CENA RUŽOMBERKA 2019
Klub krasokorčuľovania Ruža Ružomberok vás pozýva na XII. ročník Veľkej ceny Ružomberka.
Program:
Sobota 16.02.2019, plánovaný začiatok o 07:00 hod. (v závislosti od počtu prihlásených pretekárov)
IK Gold, Hviezdičky, Staršie nádeje dievčatá B, Mladšie nádeje dievčatá B, Nádeje 8, Nádeje 10, Mladší žiaci, Staršie nádeje
chlapci, Staršie žiačky B, Staršie žiačky KP, Starší žiaci KP, Juniorky KP
Nedeľa 17.02.2019, plánovaný začiatok o 07:00 hod. (v závislosti od počtu prihlásených pretekárov)
Staršie žiačky VJ, Starší žiaci VJ, Juniorky VJ, Nádeje 7, Nádeje 9, Mladšie žiačky B, Mladšie žiačky
Prví traja v každej kategórií obdržia vecné ceny a všetci účastníci diplomy.
Informácie: riaditeľ pretekov Mgr. Lucia Vozárová 0918 534 631, e-mail: kkr.rbk@gmail.com
23.02.2019

Stolnotenisová hala ŠKST v Ružomberku

10:00

ŠKST RUŽOMBEROK – DUNAJSKÁ STREDA
Extraliga žien v stolnom tenise.
Vstup zdarma
23.02.2019

Stolnotenisová hala ŠKST v Ružomberku

16:00

ŠKST RUŽOMBEROK – ŠKST TOPOĽČANY
Extraliga žien v stolnom tenise.
Vstup zdarma
23.02.2019

lyžiarske stredisko Malinô Brdo

MALINÔ BRDO NIGHT SKIALP CHALLENGE 2019
3. kolo Slovenského pohára v skialpinizme – večerné preteky.
23. - 24.02.2019

lyžiarske stredisko Malinô Brdo

MAJSTROVSTVÁ SR V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ ŽIAKOV
Majstrovstvá Slovenska v zjazdovom lyžovaní žiakov v slalome a obrovskom slalome.
02.03.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

14:00

MFK RUŽOMBEROK – ZEMPLÍN MICHALOVCE
21. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
02.03.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – PIEŠŤANSKÉ ČAJKY
Basketbalová extraliga žien.
Vstupné: 2,00€ / 1,00€

TURISTIKA
08. - 10.02.2019

SLOVENSKÝ RAJ V ZIME
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje tradičný zimný prechod roklinami Slovenského raja.
Náročná trojdňová výberová akcia s ubytovaním. Prechody tiesňav podľa propozícií. Nutný zimný turistický výstroj.
Peši
Obtiažnosť: II,III
Informácie: Tomčík 0910 555 739

17.02.2019

ĎUMBIER 2043 m (Nízke Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Trangošky cez Chatu generála M. R. Štefánika na Ďumbier a
späť.
Peši
Obtiažnosť: III,VHT
Informácie: inštruktor VhT Koštial 0905 453 950
17.02.2019

VEĽKÝ ROZSUTEC 1609 m (Malá Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup zo Štefanovej cez Podžiar a Medzirozsutce na Veľký Rozsutec,
zostup cez Medziholie do Štefanovej.
Peši
Obtiažnosť: III,VHT
Informácie: Hýll 0903 452 236
24.02.2019

BARANEC 2184 m (Západné Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup zo Žiarskej doliny na Baranec a späť.
Peši
Obtiažnosť: III,VHT
Informácie: Fabian 0903 450 923

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

