PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

NOVEMBER 2017
KINO KULTÚRA
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Streda 1. a sobota 4.11. o 16:45 hod.
PRÍŠERÁKOVCI /HAPPY FAMILY/
Tak trochu strašidelná rodinka.
Wishbonovci nie sú práve šťastná rodinka. Mama Emma má kníhkupectvo, ktoré je pred krachom,
otec Frank je prepracovaný a každý deň trpí pod tyranským šéfom. Dcéra Fay je nešťastná, hanblivá
tínedžerka a syn Max je síce matematický génius, ale v škole ho ostatní šikanujú. Lenže tie skutočné
problémy na Wishbonovcov ešte len čakajú. Mamu Emmu si totiž vyhliadol samotný gróf Dracula
za svoju budúcu partnerku. A tak pošle zlú čarodejnicu Babu Yagu, aby Emmu premenila na upírku.
Yaga ale nedopatrením zmení na príšery aj zvyšok rodiny. Frank sa stáva Frankensteinovým monštrom,
Fay sa zmení na múmiu a malý Max na mocného vlkolaka. Rodina príšer sa vydáva po stopách
čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala prekliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu.
Réžia: H. Tappe
Animovaná rodinná komédia, 96 min., MP7+, De, GB, SD, 2D projekcia/4€
Streda 1.11. o 19:00 hod./2D - predpremiéra
Štvrtok 2./3D a piatok 3.11./2D o 19:45 hod.
Sobota 4./3D a nedeľa 5.11./2D o 19:00 hod.
THOR: RAGNAROK
Ďalší komiksový veľkofilm štúdia Marvel...
V najnovšom príbehu „Thor: Ragnarok” od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci
vesmíru. Bez svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do pretekov s časom, aby sa vrátil včas
do Asgardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú
gladiátorskú súťaž, v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers
– Neuveriteľnému Hulkovi.
Réžia: T. Waititi, hrajú: Ch. Hemsworth, T. Hiddleston, C. Blanchett,I. Elba, J. Goldblum,
T. Thompson, K. Urban...
Dobrodružný, akčný, fantasy, sci-fi, 130 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€, 3D projekcia/6€
Štvrtok 2. a piatok 3.11. o 17:30 hod.
Pondelok 6.11. o 19:00 hod.
VŠETKO NAJHORŠIE /HAPPY DEATH DAY/
Aké to je, keď uviaznete v jednodňovom časovom úseku, ktorý vždy skončí vraždou?
Dosť hrozná predstava. Presne to zažíva študentka Tree /J. Rothe/ a neostáva jej nič iné ako nájsť
svojho vraha skôr, ako ju znova zabije.
Réžia: Ch. Landon
Horor, 96 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 5.11. o 15:00 hod.
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia.
Jej úlohou je zaistiť, aby sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom
Spievankova sa hudba akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada
sa vyparila. Harmónia preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú
chuť hrať, spievať a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova.
Réžia: D. Novotná
Hudobná rodinná komédia, 90 min., MP, SK, SV, 2D projekcia/4€

Eurokino uvádza:
Nedeľa 5.11. o 17:00 hod.
EARTH: DEŇ NA ZÁZRAČNEJ PLANÉTE /EARTH: ONE AMAZING DAY/
Počas jediného dňa budete putovať spolu so slnkom, od najvyšších hôr k tým najvzdialenejším
ostrovom, z hĺbok exotickej džungle až do labyrintov veľkomiest.
V každom kúte Zeme nájdete fascinujúcich obyvateľov, ku ktorým sa vďaka revolučnej technológii
dostaneme bližšie, než ste si dokázali predstaviť.
Filmári z BBC už veľakrát predviedli, že dokážu zachytiť zázraky prírody lepšie než ktokoľvek iný.
Škatuľka „dokumentárny film“ sa pre ich Earth2 asi naozaj celkom nehodí. Chvíľami je to totiž dráma,
chvíľami romantická komédia, niekedy western a celý čas – výborný rodinný film.
Dokumentárny, rodinný film, 95 min., MP, GB, ČD, 2D projekcia/4€
Utorok 7. a streda 8.11. o 18:30 hod.
SNOW FILM FEST 2017
Celovečerné pásmo špičkových filmov o zimných športoch a dobrodružstvách zavíta
v novembri aj do ružomberského Kina Kultúra.
Príďte si užiť príjemné popoludnie a večer so znamením dobrodružstva, adrenalínu a zimných športov.
Vstupné: 3,00€/deň
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Viac info na strane 6
Štvrtok 9. a nedeľa 12.11. o 19:00 hod.
Piatok 10.11. o 20:00 hod.
Sobota 11.11. o 18:00 hod.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE /MURDER ON THE ORIENT EXPRES/
Každý je podozrivý.
Príbeh trinástich cestujúcich podozrivých z vraždy a zároveň uviaznutých v luxusnej vlakovej súprave
Orient expresu patrí medzi najslávnejšie detektívky Agathy Christie. Režisér K. Branagh si zároveň
zahral úlohu detektíva Hercula Poirota.
Ďalej hrajú: P. Cruz, W. Dafoe, J. Dench, J. Depp, M. Pfeiffer, D. Ridley a J. Gad...
Dráma, krimi, mysteriózny, 123 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Piatok 10.11. o 17:30 hod.
THOR: RAGNAROK
Ďalší komiksový veľkofilm štúdia Marvel...
Väznený Thor sa ocitne v smrtiacej gladiátorskej súťaži proti Hulkovi, jeho bývalému spojencovi.
Thor musí bojovať o prežitie a pretekať s časom, aby sa vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok
- skazu svojho domova a koniec asgardskej civilizácie, ktorý sa snaží rozpútať nový nepriateľ Hela..
Réžia: T. Waititi, hrajú: Ch. Hemsworth, T. Hiddleston, C. Blanchett, I. Elba, J. Goldblum,
T. Thompson, K. Urban...
Dobrodružný, akčný, fantasy, sci-fi, 130 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 11.11. o 16:00 hod.
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia.
Jej úlohou je zaistiť, aby sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom
Spievankova sa hudba akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada
sa vyparila. Harmónia preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú
chuť hrať, spievať a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. Réžia: D. Novotná
Hudobná rodinná komédia, 90 min., MP, SK, SV, 2D projekcia/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 12.11. o 16:45 hod.
PRÍŠERÁKOVCI /HAPPY FAMILY/
Tak trochu strašidelná rodinka.
Wishbonovci nie sú práve šťastná rodinka. Mama Emma má kníhkupectvo, ktoré je pred krachom,
otec Frank je prepracovaný a každý deň trpí pod tyranským šéfom. Dcéra Fay je nešťastná, hanblivá
tínedžerka a syn Max je síce matematický génius, ale v škole ho ostatní šikanujú. Lenže tie skutočné
problémy na Wishbonovcov ešte len čakajú. Mamu Emmu si totiž vyhliadol samotný gróf Dracula
za svoju budúcu partnerku.... Réžia: H. Tappe
Animovaná rodinná komédia, 96 min., MP7+, De, GB, SD, 2D projekcia/4€

Pondelok 13.11. o 19:00 hod.
SUBURBIKON: TEMNÉ PREDMESTIE /SUBURBIKON/
Hviezdami obsadená čierna komédia v réžii Georgea Clooneyho, podľa scenára bratov
Coenovcov.
M. Damon a J. Moore v čiernej kriminálnej komédii o jednej navonok dokonalej rodinke žijúcej
v zdanlivo idylickom mestečku Suburbicon.
Krimi, komédia, 115 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 14.11. o 19:00 hod.
HAPPY END
Príbeh buržoáznej francúzskej rodiny odohrávajúci sa na pozadí utečeneckej krízy.
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľudských
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že už nevnímame
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými.
Réžia: M. Haneke, hrajú: I. Huppert, T. Jones, M. Kassovitz, J.- L. Trintignant,...
Dráma, 107 min., MP15+, Fr/De/Au, T, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 15.11. o 18:00 hod.
OBCHOD NA KORZE
Jeden z najúspešnejších a umelecky najhodnotnejších československých filmov, ocenený
v roku 1966 Oscarom, je tragikomickým podobenstvom o nemožnosti kompromisu so zlom
– o malosti človeka a o prekonaní seba samého...
Veľkou prednosťou filmu, ktorý osvetľuje temné obdobie našich národných dejín, sú nezabudnuteľné
herecké výkony hlavných predstaviteľov – Jozefa Krónera a Idy Kaminskej.
Réžia: J. Kadár, E. Klos,
Dráma, 128 min., MP12+, ČR/SR, OV, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Štvrtok 16./2D a piatok 17.11./3D o 19:00 hod.
Sobota 18.11./2D o 19:30 hod.
Nedeľa 19.11./2D o 17:00 hod.
JUSTICE LEAGUE
Tím komiksových superhrdinov z dielne spoločnosti DC Comics musí čeliť útokom
Steppenwolfa a jeho armády.
Vďaka obnovenej viere v ľudskosť, inšpirovanej nesebeckým činom Supermana, Bruce Wayne využíva
pomoc svojho nového spojenca – Diany, aby tak čelil ešte silnejšiemu nepriateľovi. Spoločne pracujú
na nájdení a nábore tímu metaľudí a chcú tak odvrátiť novodobú hrozbu. Napriek vzniku neštandardnej
ligy hrdinov - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash – môže byť však príliš neskoro....
Réžia: Z. Snyder, Hrajú: B. Affleck, H. Cavill, G. Gadot, E. Miller, J. Momoa...
Akčný, fantazijný, 120 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€, 3D projekcia/6€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 18.11. o 15:00 hod.
PRÍŠERÁKOVCI /HAPPY FAMILY/
Tak trochu strašidelná rodinka.
Wishbonovci nie sú práve šťastná rodinka. Mama Emma má kníhkupectvo, ktoré je pred krachom,
otec Frank je prepracovaný a každý deň trpí pod tyranským šéfom. Dcéra Fay je nešťastná, hanblivá
tínedžerka a syn Max je síce matematický génius, ale v škole ho ostatní šikanujú. Lenže tie skutočné
problémy na Wishbonovcov ešte len čakajú. Mamu Emmu si totiž vyhliadol samotný gróf Dracula
za svoju budúcu partnerku.... Réžia: H. Tappe
Animovaná rodinná komédia, 96 min., MP7+, De, GB, SD, 2D projekcia/4€
Sobota 18.11. o 17:15 hod.
Nedeľa 19.11. o 19:30 hod.
WIND RIVER
Nič nie je ťažšie, ako zistiť pravdu.
Mrazivý krimithriller o pátraní po vrahovi mladej ženy v uzavretej indiánskej rezervácii Wind River
nadchol na festivaloch v Cannes, Sundance i Karlových Varoch a je považovaný za jeden z najlepších
filmov roka. Réžia: T. Sheridan, hrajú: J. Renner, E. Olsen...
Thriller, krimi, mysteriózny, 107 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 19.11. o 14:45 hod.
MY LITTLE PONY VO FILME /MY LITTLE PONY/
Priateľstvo má mnoho farieb.
Šesticu obľúbených farebných koníkov čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias.
Keď strašný Búrkový kráľ napadne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc,
budúcnosť Equestrie je ohrozená. Všetky poníky sa musia vydať na nebezpečnú hrdinskú cestu....
Animovaná rozprávka, 99 min., U, USA, SD, 2D projekcia/4€
Eurokino uvádza:
Utorok 21. a streda 22.11. o 19:00 hod.
ZÁHRADNÍCTVO III: NÁPADNÍK
Romantická komédia o predstavách rodičov, ako by malo vyzerať šťastie ich detí, sa odohráva na
sklonku 50. rokov a predstavuje záver „pelíškovskej“ rodinnej kroniky „Záhradníctvo“.
Réžia: J. Hřebejk, hrajú: A. Fialová, I. Lupták, A. Geislerová, M. Finger, F. Březina, G. Míčová...
Komédia, dráma, 110 min., MP12+, ČR, ČV, 2D projekcia/4€
Štvrtok 23., sobota 25. a nedeľa 26.11. o 19:00 hod.
Piatok 24.11. o 19:45 hod.
MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ /BAD MOM CHRISTMAS/
Tentoraz si musia poradiť s ich vlastnými matkami, ktoré ich na sviatky prišli navštíviť...
Tri matky rebelky (M. Kunis, K. Bell, K. Hahn) už majú dosť večného upratovania, varenia, vyzdobovania
a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu (a občas aj pre seba, aby oteckovia nemali starosti).
Preto sa vzbúria a rozhodnú, že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony.
Réžia: J. Lucas, S. Moore
Komédia, 116 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/4€
Piatok 24.11. o 17:15 hod.
JUSTICE LEAGUE
Tím komiksových superhrdinov z dielne spoločnosti DC Comics musí čeliť útokom
Steppenwolfa a jeho armády.
Vďaka obnovenej viere v ľudskosť, inšpirovanej nesebeckým činom Supermana, Bruce Wayne využíva
pomoc svojho nového spojenca – Diany, aby tak čelil ešte silnejšiemu nepriateľovi. Spoločne pracujú
na nájdení a nábore tímu metaľudí a chcú tak odvrátiť novodobú hrozbu. Napriek vzniku neštandardnej
ligy hrdinov - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash – môže byť však príliš neskoro....
Réžia: Z. Snyder, Hrajú: B. Affleck, H. Cavill, G. Gadot, E. Miller, J. Momoa...
Akčný, fantazijný, 120 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 25.11. o 17:00 hod.
MALÝ YETI /THE SON OF BIGFOOT/
Zoznámte sa s najbláznivejšou rodinkou v okolí.
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, ktorý sa
stratil za záhadných okolností. Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je nikto iný, ako
legendárny Yeti. Celé roky sa ukrýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, ktorí
ho chceli využiť na vedecké pokusy kvôli jeho špeciálnej DNA. Adam sa postupne začína s otcom
zbližovať a prichádza na to, že po ňom zdedil neuveriteľné schopnosti. Lenže už sa o tom dozvedeli aj
iní – nechali Adama sledovať a on ich nevedomky priviedol až k otcovi. Musia im uniknúť, a preto sa
vydajú na dobrodružnú záchrannú výpravu... Réžia: J. Degruson, B. Stassen
Animovaný, 91 min., MP, BEL, FRA, SD, 2D projekcia/3€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 26.11. o 16:45 hod.
ESÁ Z PRALESA /LES AS DE LA JUNGLE/
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá.
Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak, ale vo vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol
vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým snom je stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete.
So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavať
v džungli poriadok. Na vedúce miesto v pralese si však brúsi zuby zákerný žoldnier paviánov, koala
Igor, so svojou armádou hlúpych opíc. Esá z pralesa sa neohrozene a nebojácne postavia tomuto
zloduchovi na odpor, začína sa boj o prales.
Animovaný, 97 min., MP7+,FR, SD, 2D projekcia/3€

Filmový klub Ilúzia uvádza:
Pondelok 27.11. o 19:00 hod.
KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ /LE SENS DE LA FETE/
Od režisérov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“ prichádza nová komédia o tom, čo všetko sa môže stať
pri prípravách veľkej luxusnej svadby, ktorá poteší srdce každého, aspoň trochu škodoradostného
diváka.
Réžia: E. Toledano, O. Nakache.
Komédia, 115 min., MP12+, Fr., ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Utorok 28.11. o 18:00 hod.
PÁN REKTOR
Bol sám, aby sme my neboli sami.
Z vrcholu zostúpil až na dno svojich síl. Hoci skončil vo funkcii rektora Katolíckej univerzity
v Ružomberku, neprestal slúžiť. Tadeusz Zasepa. Pán rektor. Jeho slabé srdce naposledy dotĺklo
v milovanom Ružomberku 18. septembra 2016. Rok nato sa k divákom dostáva audiovizuálna
spomienka na človeka, pre ktorého „viera a láska znesú všetko. Idú až do večnosti.“
Vo filme spoznáte členov rodiny Zasępovcov, navštívite nielen jeho rodnú Čenstochovú, ale aj miesta,
ktoré mal rád, a ľudí, s ktorými spolupracoval – a spoločne premýšľal. A vydáte sa na tú
najdobrodružnejšiu životnú cestu – cestu lásky i bolesti. Cestu odpustenia.
Dokument, životopisný, 60 min., MP, SR, OV, 2D projekcia, vstupné dobrovoľné
Eurokino uvádza:
Štvrtok 30.11., piatok 1. a sobota 2.12 o 16:45 hod.
PADDINGTON 2
Roztomilý medvedík sa vracia.
Náš kamarát Paddington sa už šťastne usadil s rodinou Brownovcov a je obľúbeným členom miestnej
komunity. Aby mohol kúpiť ten najlepší darček k 100. narodeninám jeho tety Lucy, začne pracovať.
Cesta za dobrodružstvom začne, keď je tento darček ukradnutý... Réžia: P. King,
Hrajú: B. Whishaw, H. Grant, B. Gleeson, J. Walters, J. Broadbent...
Rodinný, 99 min., MP, FR, GB, SD, 2D projekcia/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 30.11., piatok 1. a sobota 2.12. o 19:00 hod.
SEDEM SESTIER /SEVEN SISTERS: WHAT HAPPENED TO MONDAY/
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita.
Originálny akčný dystopický thriller o siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred
okolitým svetom, až kým jedna z nich nezmizne. V jednom byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije
sedem sestier. Volajú sa Pondelok, Utorok, Streda.....Vyzerajú rovnako, no predsa je každá z nich iná...
Réžia: T. Wirkola, hrajú: N. Rapace, W. Dafoe, G. Close, M. Kenzari...
Akčný, sci fi, dystopický thriller,127 min., MP12+, USA/GB/FR, ČT, 2D projekcia/4€

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

SNOW FILM FEST 2017
07. - 08.11.2017

Kino Kultúra v Ružomberku

18:30

SNOW FILM FEST 2017
Celovečerné pásmo špičkových filmov o zimných športoch a dobrodružstvách zavíta v novembri aj do
ružomberského Kina Kultúra.
Festival je svojim rozsahom a návštevnosťou najväčšou akciou svojho druhu v ČR aj SR. Program, ktorý sme pre Vás
pripravili, obsahuje 7 starostlivo vybraných filmov - zo zahraničných festivalov, ale aj z domácej produkcie. Na svoje si
prídu milovníci čerstvého prašanu, hôr, psích záprahov či arktickej divočiny.
Príďte si užiť príjemné popoludnie a večer so znamením dobrodružstva, adrenalínu a zimných športov.
Snow Film Fest vás pozýva na filmy o šokujúcich výkonoch športovcov, aj o tom ako prežívajú svoje životy, keď opadne
adrenalín a je potrebné sa vyrovnať so situáciami na pokraji života a smrti. Na festivale zažijete ohlušujúce ticho, nádheru
zasnežených hôr a ľadovcov. Prežijete s aktérmi situácie, ktoré vám možno odhalia, prečo sa vydávajú na hranice svojich
možností a možno zistíte, že je kúsok "toho" aj vo vás.
Program:
Utorok 07.11.2017
18:30 Beseda s režisérom Rasťom Hatiarom
18:50 OBYČAJNÍ CHLAPCI
krajina: Slovensko, dĺžka: 31 min., réžia: Rasťo Hatiar, jazyk: slovenský
Dodnes nie je na Slovensku nikto, kto by sa vyrovnal ich športovým výkonom, a predsa sú títo dvaja horali nedocenení.
Film sleduje športovú kariéru dvojice lyžiarov, pôsobiacich v 90. rokoch, víťazov Európskeho skialpinistického pohára,
Dušana Tryznu a Milana Madaja. Práve preto vznikol tento film, ktorý sa snaží podať neskreslený obraz známej dvojice
v najslávnejšom období slovenského skialpinizmu a poukazuje na pravdivé ľudské hodnoty, ktoré by mali zostať vždy
v popredí pred športovými výkonmi.
19:25 VÝSTUP NA LINK SAR
(Link Sar West), krajina: USA, dľžka: 31 min., réžia: Jonathan Griffith, jazyk: anglický, české titulky
Na jednej strane výšková choroba a hrozné búrky, na druhej strane milé zoznamovanie s miestnymi a nedotknutá, divoká
a ohromujúca krása najodľahlejších miest na svete. Človek mieni, príroda mení. Štyri roky sa pokúšal protagonista
a zároveň režisér filmu Jonathan Griffith zdolať vrchol hory Link Sar v pohorí Karakoram bez úspechu...
20:00 ROZPRÁVKA JOHNA SHOCKLEEHO
(A Fairy Tale), krajina: USA, dĺžka: 7 min., réžia: Ryan Heffernan a Grayson Schaffer, jazyk: anglický, české titulky
Aj táto rozprávka je o Jánovi. Tento ale neleží na peci, ani neseká hlavy drakom aby ohúril princeznú. John Shocklee žije
svoj život presne tak, ako ho to baví. Jeho rozprávka je pozitívna, inšpiratívna, zábavná. Nechajte sa pozvať do lyžiarskeho
raja Silverton v Colorade, do jeho kráľovstva, trebárs na vajíčka na fazuli.
20:10 SKI FOR FREEDOM
krajina: Nemecko, dĺžka 10 min., réžia: Jan Eric Euler, jazyk: nemecký, anglický, české titulky
Priamo pod zasneženými svahmi a horami takými krásnymi, že sa zastavuje dych, žijú ľudia, ktorí sa viac než o snehovú
nádielku musia starať o to, ako prežiť. Čo je prirodzené pre nás, môže byť úplne nemysliteľné pre niekoho iného.
Ski4freedom je neziskový projekt, ktorý má za úlohu rozšíriť lyžovanie v Pakistane, poskytnúť potrebné lyžiarske
vybavenie a učiť lyžovať formou rôznych workshopov.
Streda 08.11.2017
18:30 DOG POWER
krajina: USA, dĺžka 25 min., réžia Jordan Schevene, jazyk: anglický, české titulky
V jednom okamihu iba ty a tvoj štvornohý parťák. Ženie vás túžba byť najlepší. Ani jeden z vás nepoľaví, dokiaľ nevydá
zo seba všetky sily. Ste tím, ty a tvoj pes. Film Dog Power je ukážkou jedinečného puta medzi človekom a zvieraťom.
Každá osobnosť vo filme má iný príbeh a inú motiváciu pretekať, ale všetci majú spoločné jedno.
19:00 VENCA
krajina: ČR, dĺžka: 35 min., réžia: Jiřina Levá, Filip Louma, jazyk: český
Treskúci mráz. Sneh. Ľad. Tma. Vlci. Samota. Eufória. Kríza. Naplnenie. Jediné pravidlá – pravidlá divočiny. Taký je jeden
z najdrsnejších pretekov planéty – Yukon Artic Ultra. Teploty môžu klesnúť až na -60°C a priemerná teplota vo februári je
-20,1°C. Sú to nonstop preteky bez podpory vedúce zimnou divočinou Yukonu, kedy si každý účastník ťahá za sebou sane
a na nich všetko potrebné na prežitie. Trať je možné absolvovať bežecky, na bežkách či na snow biku. Najdlhšia trasa má
takmer 700 km a časový limit pre dokončenie je 13 dní. Film je športovou reportážou z minulého ročníka a zároveň pohľad
do duše extrémneho športovca Jana Franckého.
19:40 POCIT VINY
(Guilt Trip), krajina: USA, dĺžka: 37 min., réžia: Anthony Bonello, Mike Douglas, jazyk: anglický, české titulky
Mont Forel je so svojou nadmorskou výškou 3391 metrov druhým najvyšším vrcholom Grónska. Pre skupinu lyžiarov
a zároveň hlavných protagonistov filmu je túžba ho prejsť na lyžiach obrovská. Ale niečo za niečo. Veľká je i uhlíková stopa,
ktorú vytvoril tím tak, že pod kopec doleteli. Práve preto starostlivo vyberajú jedlo a materiál, preto nabíjajú všetky prístroje
iba solárnou energiou a práve preto prizvali na svoju cestu profesora Aluna Hubbarda, ktorý sa venuje problematike
globálneho otepľovania a vzostupu morskej hladiny. Tento film nie je len o športe a prírode, veľkú úlohu hrá veda,
ale i radosť a zodpovednosť za ľudské konanie.
Vstupné: 3,00€/deň
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KULTÚRNE PODUJATIA
30.10.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU: VIANOČNÁ RUŽA Z FOAMIRANU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Opäť budeme pracovať s foamiranom, z ktorého budeme modelovať a zhotovovať Vianočné ruže a iné kvety či ozdoby.
Potrebujeme foamiran, pravítko, drevenú ostrú špajdlu, tavnú pištoľ (prípadne sekundové lepidlo), žehličku, nožnice,
olejové pastely (alebo farebné kriedy a vlhčené utierky), piestiky do kvetov, špongiu na tupovanie, drôt a zelenú
floristickú pásku na stopku. Foamiran je možné zakúpiť si u lektorky priamo v múzeu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
30.10.2017

Materské centrum Nevedko v Ružomberku

15:30

BESEDA O BYLINKÁCH, KTORÉ POMÁHAJÚ UPEVŇOVAŤ ZDRAVIE

Materské centrum Nevedko v Ružomberku Vás srdečne pozýva na besedu o bylinkách, ktoré pomáhajú upevňovať zdravie
alebo prevencia respiračných chorôb v zimnom období bylinkami.
Vstup zdarma a možný aj s detičkami.
30.10.2017

Synagóga v Ružomberku

18:00

GALAVEČER RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ

RK Jazz Band a Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok vás pozývajú na Galavečer, na ktorom budú slávnostne
vyhlásené výsledky a odovzdané ocenenia fotografickej súťaže Ružomberčania fotografujú.
Moderujú: Peter Kravčák a Jaroslav Antol
Vstupné dobrovoľné
31.10.2017

Björnsonov dom v Ružomberku

17:00

MÁTE CHAOS V STRAVOVANÍ? ČO JE ZDRAVÁ VÝŽIVA
Občianske združenie Život a Zdravie v spolupráci s Mestom Ružomberok a KDAH, a.s. vás pozývajú v rámci Klubu zdravia
na prednášku na tému Máte chaos v stravovaní? (Čo je zdravá výživa).
Program: recepty, ochutnávky, zásady pre zostavenie jedálnička
Prednášajúci: MUDr. Janka Nosková, MPH
03.11.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

08:00 - 13:00

V ZNAMENÍ SV. HUBERTA
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na vzdelávací program V znamení sv. Huberta.
Jednotlivé vstupy, na ktoré je potrebné vopred sa prihlásiť, budú každú hodinu – so začiatkom o 08:00 hod.
Posledný vstup je o 13:00 hod.
Preto ak máte záujem absolvovať príjemnú, veselú, dobrodružnú a poučnú hodinu poľovníckeho dejepisu, kde budete
spoznávať podoby lovu v stredoveku, vypočujete si dávne poľovnícke povesti z Liptova a stretnete sa naživo s kráľom
Matejom Korvínom - vychýreným milovníkom lovu a poľovačiek, ktorý si zamiloval rozľahlé revíry našich hôr a prežil v nich
nejedno dobrodružstvo, príďte do Liptovského múzea v Ružomberku.
Všetci budete srdečne vítaní.
Vstupné: 0,50€
V prípade záujmu prosíme sa prihlásiť na tel. č.: 044 /432 24 68, 0907 847 232, e-mailom na adrese
kultura.lmr@gmail.com, alebo osobne v Liptovskom múzeu.
04.11.2017

telocvičňa ZŠ na Dončovej 4 v Ružomberku

09:30 – 12:00

JESENNO - ZIMNÝ BAZÁRIK DETSKÉHO A TEHOTENSKÉHO
OBLEČENIA A POTRIEB
Materské centrum Nevedko v Ružomberku vás pozýva na Jesenno - zimný bazárik detského a tehotenského
oblečenia a potrieb.
Podmienky predaja:
- označené a nacenené veci je potrebné doniesť v piatok 03.11. od 15:00 do 17:00 do priestorov telocvične ZŠ Dončova 4
(pri Evanjelickom kostole)
- predávajúci si svoje predajné miesta zabezpečia sami (doniesť sušiak či deku)
- maximálny počet na jedného predávajúceho je 40 kusov
- predávajú sa všetky veľkosti oblečenia (0 – 18 rokov)
- dobrovoľný príspevok je 1,00€ + 10% z predanej sumy
Vyzdvihnutie nepredaných vecí bude v sobotu 04.11. od 12:00 do 13:00.
Registrácia na tel. č. 0944 049 192

04.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: WIRE WRAPPING (ALEBO DRÔTIKOVANIE)
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Vyskúšame si techniku drôtikovania a vyrobíme brošňu. Ak máte svoj obľúbený kamienok, môžete si ho priniesť.
Zasadíme ho do brošne a uvidíme, čo nám vyrastie. Pripojíme sa k aktuálne prebiehajúcemu hudobnému festivalu
a použijeme aj materiály vydávajúce zvuk.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
05.11.2017

Kultúrny dom v Hrboltovej

15:00

III. HRBÔTSKA MAŠKRTA
Pozývame vás na III. ročník podujatia Hrbôtska maškrta, na ktorom šikovné gazdinky napečú sladké
a slané maškrty.
Sprievodnými aktivitami na akcii budú kútik zdravých dobrôt pre deti, ukážky prípravy raw sladkostí a iné. Najlepšie
produkty budú vyhodnotené porotou aj účastníkmi.
05.11.2017

Klub Panoptikum v Ružomberku

17:00 – 20:00

VEGÁNSKA VEČERA
Slovenská vegánska spoločnosť v spolupráci s Občianskym združením Plejády si vás dovoľuje pozvať na
historicky 1. vegánsku večeru v ružomberskom Panoptiku.
Vítaný je každý! Vegán, vegetarián, karnista, bezlepkáč, frutarián, bretharián, skrátka ktokoľvek, kto sa chce inšpirovať
novými chuťami a zároveň zdieľať svoje obľúbené vegánske recepty s ostatnými.
Ako taká večera prebieha?
- každý prinesie nejaké vegánske jedlo
- všetko jedlo sa položí na 1 spoločný stôl
- každý ochutnáva čo len chce a koľko chce
Aké jedlo je vegánske?
Pod vegánskym jedlom sa myslí všetko, čo neobsahuje mäso, ryby a živočíšne zložky (mlieko, syr, vajcia, med či živočíšne
E-ka). Môžeš teda upiecť koláč, pripraviť raw zákusok, spraviť jednoduchú pomazánku či niečo dobré navariť. Priniesť
však môžeš aj surové ovocie alebo zeleninu, príp. nejaké vegánske maškrty z obchodu (sušienky, cukríky, čokoláda a pod).
Ak prinesieš vlastné jedlo, napíš na papierik zloženie alebo aspoň zoznam alergénov. Túto informáciu ocenia najmä alergici.
Prosíme, nezabudnite si priniesť aj vlastný riad: misku či tanierik a príbor.
Vstup zdarma
06.11.2017

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: liptmuzeum@mail.t-com.sk
06.11.2017

Filozofická fakulta KU v Ružomberku (Hrabovská cesta)

15:30

ŽIVOTNÝ PRÍBEH LIKAVSKÉHO RODÁKA FRANTIŠKA BÍROŠA
Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozýva na prednášku Martina Poscha
z Historického ústavu SAV na tému: Životný príbeh likavského rodáka Františka Bíroša (poručík pechoty a člen výsadku
v Manganese).
Všetci ste srdečne vítaní.
08.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: FULLAMPIÓN
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Počas dielne v galérii vyrobíme originálne lampióny - inšpirujeme sa grafickou a maliarskou tvorbou majstra Fullu.
Lampióny rozsvietime počas lampiónového sprievodu sv. Martina v piatok 10. novembra o 16:30 hod.
Vstupné: 3,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, tel: 044/245 21 11
08.11.2017

Synagóga v Ružomberku

16:30

MÓDNA PREHLIADKA
Pozývame vás na módnu prehliadku.
Návštevníci prehliadky uvidia modely pani Kataríny Mravcovej, majiteľky salónu Hella v Žiline – spoločenské šaty
a svadobné šaty, módnej návrhárky – vyučujúcej v Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku Mgr. art. Slavomíry
Vlasovej – prierez tvorbou a práce žiakov Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku študijných odborov odevný dizajn
a scénická kostýmová tvorba.
Vstup zdarma

09.11.2017

Mestská knižnica Ružomberok

16:00

RENDEZVOUS POD SCHODMI 21: JAROSLAV HOLIGA
Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov Žilina a Mestská knižnica
Ružomberok Vás pozývajú na ďalší diel z cyklu literárnych soiré.
Hosť večera: Jaroslav Holiga - prozaik, autor poviedok, aforista
Jaroslav Holiga (*1958, Spišská Sobota) - Píše pre relax. Už počas strednej školy sa úspešne uchytili jeho poviedky
a aforizmy pre rozhlasové relácie Maratón a Sobotník. Vážnejšie sa literatúre začal venovať vo chvíľach, keď akútny
nepriaznivý zdravotný stav narušil jeho profesijný harmonogram. Na svojom konte má doteraz 4 úspešné, ale pritom
rôznorodé tituly, ktorých spájajúcimi prvkami sú najmä široký autorský rozprávačský záber, humor a dôvtip. Polohumorné
poviedky (2006) ponúkajú zbierku satirických príbehov na humorné i menej humorné témy. Veľmi voľne na túto zbierku
nadväzuje titul Jahody s chrenom (2008), v ktorých autor opisuje mladosť desiatich kamarátov, štúdium a ich začiatky
v práci. V dospelom veku sú všetci úspešnými ľuďmi, každý vo svojom obore, a po čase viacerých z nich spojí zaujímavý
obchod. V roku 2013 vyšiel román Tieň radosti (2013). Aj jeho hrdinami sú muži - jeden vysoko špecializovaný vedecký
pracovník, druhý uznávaný psychológ - pričom ich cesty sa skrížia najmä vďaka existencii žien. Zatiaľ posledným titulom
J. Holigu je román Dva (k)roky od šťastia (2015). Stretneme sa v ňom s Valérom, špičkovým chirurgom z Banskej Bystrice,
o ktorého prácu sa zaujímajú viaceré zahraničné osobnosti...
Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner
projektu.
Vstup zdarma
09.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

MIX-KULT-PULT S MIROU PODMANICKOU
Diskusia o umení.
Ružomberčanka Mira je umelkyňa, sochárka, odborná asistentka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Ako s jednou z u nás aktuálne vystavujúcich autorov sa s ňou budeme rozprávať o jej autorskej tvorbe, ale aj o procesoch,
ktoré sa s ňou spájajú. O inšpiráciách, uvažovaní, príprave. O dobrodružnom a objavnom putovaní autorky po ceste
k hotovému dielu.
Vstupné: 1,00€
10.11.2017

Mestský cintorín v Ružomberku

11:00

PIETNA SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA VOJNOVÝCH
VETERÁNOV
Mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s. v spolupráci so Zväzom vojakov Slovenskej republiky klub
posádky Ružomberok, Vojenským útvarom 1115 Ružomberok, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov
– oblastný výbor Ružomberok, Asociáciou policajtov vo výslužbe Ružomberok, Komisiou školstva a mládeže pri
MsZ Ružomberok a Liptovským múzeom v Ružomberku si vás dovoľujú pozvať na Pietnu spomienku pri
príležitosti Dňa vojnových veteránov.
Program:
10:55 Zhromaždenie účastníkov pri pamätníku
11:11 Rozozvučanie zvonov, Štátna hymna Slovenskej republiky, Slávnostný príhovor, Pietny akt kladenia vencov
Ukončenie pietnej spomienky symbolickou „vojenskou večierkou"
10.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: FARBOPLOCHY
Večerný ateliér pre dospelých.
Ste obdivovateľmi abstrakcie a chcete nadobudnúť novú skúsenosť? Potom je pre vás pripravený ateliér, v ktorom môžete
hravou formou reagovať na médium maľby akrylom. Zoznámime sa s výrazovými možnosťami nefiguratívneho umenia,
ktoré slobodne pracuje s farebnými škvrnami, plochami, čiarami, či geometrickými prvkami.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. Jozef Matuška, 044/245 21 11, jozef.matuska@sng.sk
10.11.2017

centrum Ružomberka

16:30

VII. LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD SV. MARTINA
Mesto Ružomberok Vás už po siedmykrát pozýva na Lampiónový sprievod sv. Martina.
Sprievod sa začne o 16:30 na Námestí A. Hlinku pri radnici.
Program:
Lampiónová rozprávka (Námestie A. Hlinku, pri radnici)
Lampiónový sprievod sv. Martina (trasa: Námestie A. Hlinku - Malý závoz – Podhora - Mostová ulica - Veľký závoz - radnica)
Lietajúce šťastie (Park Š. N. Hýroša) - ukončenie podujatia spojené s vypúšťaním lampiónov šťastia
Sprievodný program:
Famíliart - tvorivá dielnička "Fullampión" - výroba originálnych lampiónov na Fullove motívy
(streda 08.11.2016 o 15:30 hod. v Galérii Ľ. Fullu)
„Pretože viac je dať" - zbierka kojeneckého oblečenia, detskej obuvi, posteľného prádla, uterákov, hygienických potrieb
a čistiacich prostriedkov pre rodiny v núdzi
Podujatie organizačne zabezpečujú Občianske združenie RosArt, Ružomberské divadlo RosaThea, Materské centrum
Nevedko, Galéria Ľ. Fullu a ďalší partneri.

11.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE VIANOCE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých.
Príďte si vlastnoručne vyrobiť hračku pre dieťa či kamaráta. Tvorivá dielňa, na ktorej si ušijeme ponožkáča alebo
sock doll bábiku.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
11.11.2017

Liptovská Teplá

16:00 – 19:00

MARTINSKÝ SPRIEVOD
Srdečne vás pozývame na Martinský sprievod.
Program:
16:00 - 17:00 tvorivá dielňa v Kultúrnom dome v Liptovskej Teplej
17:00 - 18:30 sprievod obcou s lampiónikmi
18:30 detská svätá omša vo Farskom kostole sv. Filipa a Jakuba
18:30 prekvapenie
Na tvorivú dielňu si prineste zavárací pohár (0,7 l).
Súčasťou podujatia je zbierka hygienických potrieb pre Krízové centrum v Liptovskom Mikuláši.
11.11.2017

Klub Panoptikum v Ružomberku

17:00 – 20:00

II. BURZA PLATNÍ
Pozývame vás na druhú burzu vinylových platní.
Čaká vás veľký výber platní už od 1 eura, takmer všetky žánre, príďte kúpiť, predať, povymieňať a posedieť si
v príjemnom prostredí. Hrať nám bude hudba na želanie.
Vstup zdarma
11.11.2017
Hrboltová

MARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Pozývame vás na Martinský lampiónový sprievod.
13.11.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV

Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie siedmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
15.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FULLAKUK: LOGOPRINT II.
Galerijná žurnalistika pre junior tím vo veku 7 - 15 rokov.
Malí žurnalisti, pokračujeme! Počas minulej dielne sme navrhli logá. Využijeme ich v potlači: navrhneme obálku časopisu,
potlačíme, čo sa dá.
Vstupné: 3,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, 044/245 21 11
15.11.2017

Burgerbar Na blbom mieste v Ružomberku

16:30

AKO PREDCHÁDZAŤ OCHORENIU SRDCA A CIEV
KC Energy v Ružomberku vás pozýva na prednášku na tému Ako predchádzať ochoreniu srdca a ciev.
S kým: MUDr. Július Šípoš, lektor firmy Energy, špecialista na liečbu srdcovo - cievnych ochorení
Téma prednášky: životospráva chrániaca pred ochorením srdca a ciev, vhodné bylinné preparáty, iné možnosti úpravy
zdravotného stavu
Vstupné: 2,00€, člen Energy 1,00€
16.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: KRÁĽOVNÁ TICHA
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu kreatívneho dokumentárneho filmu.
Dokumentárny príbeh hluchého dievčaťa z ilegálnej rómskej osady v Poľsku. Film má dve roviny – prísne observatívny
dokument a muzikál v bollywoodskom štýle. Cesta do sveta hudby, tanca a fantázie, 2014. V spolupráci s Kinedok.
Čas: 80 min., réžia: Agnieszka Zwiefka, Pôvodné znenie: poľský jazyk, slovenské titulky, Krajina: Poľsko
Film rozpráva príbeh desaťročného hluchého cigánskeho dievčaťa, žijúceho v ilegálnej osade v Poľsku. Kým celej komunite
hrozí vysťahovanie, brutálne útoky od susedov a extrémna bieda, Denisa sa snaží nájsť svoju vlastnú cestu, ako sa
vyrovnať s utrpením každodenného života. Ako tak jedného dňa hľadá v lokálnych kontajneroch oblečenie a drevo, narazí
na krabicu s bolywoodskymi filmami. Fascinovaná kúzlom sveta, ktorý sleduje na malej televíznej obrazovke, odsťahuje
sa do magického sveta tanca a imaginácie.
Vstupné: 1,00€

16.11.2017

Zrkadlová sála ZŠ Klačno v Ružomberku

18:30 – 20:00

RETRO ZUMBA PÁRTY
Pozývame Vás na Retro zumba párty s inštruktorkou zumby Renátkou.
90-minútová tanečná párty: retro kostýmy, retro & latino music, crazy dance
Zumba je cvičenie inšpirované latinsko - americkými tancami (salsa, merengue, flamengo, cumbia, reggaeton...).
Vstupné: 2,00€
Info: 0907 393 467, e-mail: proing.tkacova@mail.t-com.sk
18.11.2017

Švošov

09:00

ŠVOŠOVSKÁ ZABÍJAČKA 2017
Švošovskí hasiči vás pozývajú na III. ročník Švošovskej zabíjačky.
Tento rok majú pripravené novinky, zvýšia aj počet domácich jaterníc, o ktoré bol veľmi veľký záujem pre ich kvalitu a chuť,
pripravená bude aj obarová polievka, grilované zabíjačkové špeciality a vynikajúce domáce škvarky.
Samozrejmosťou bude Turbo punč od Sama a o hudobný doprovod sa postará DJ Peťo.
Tešíme sa na vašu účasť.
18.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE VIANOCE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Nebudeme Vám to tajiť, Vianoce sa blížia a my nenakupujeme, ale vlastnoručne vyrábame. Príďte si namaľovať hodvábnu
šatku a uvidíte, že sa zamilujete. Do farieb vpíjajúcich sa do hodvábu.
Vstupné: 10,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Petra Feriancová Baldovičová, lektori.ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
19.11.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

FINÁLOVÝ GALAVEČER MISS LIPTOV 2017
Tradičná súťaž krásy v netradičnom šate alebo spojenie ženskej krásy s krásou nášho regiónu.
Aj takáto je pripravená súťaž krásy Miss Liptov. Súťaž je obohatená okrem krásy dievčat o prezentovanie regionálnych
zaujímavostí a zvykov.
Moderuje: Roman Juraško
Vystúpia:
- Veronika Rabada - spev
- Jozef Holly - klavír
- Veronika Strapková - spev
- Ján Majerčík – spev + gitara
- Michaela Šipeková - saxofón
Módne kolekcie od: Lenka Sršňová, Lýdia Eckhardt, Martin Hrča, Mišena Juhász, Ivana Kuráňová
Finalistky Miss Liptov: Zuzka Baníková, Mirka Ševčíková, KaMi Lehotská, Natália Štupáková, Katarína Havčová,
Michaela Balážová, Mária Piecková, Natali Horváthová, Nika Kupková, Laura Fričová, Soňa Slimáková, Izabela Matúšová
Info: 0918 354 553, e-mail: info@missliptov.sk
Vstupné: 30,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
20.11.2017

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: liptmuzeum@mail.t-com.sk
21.11.2017

Björnsonov dom v Ružomberku

17:00

STRAVA PRE SRDCE
Občianske združenie Život a Zdravie v spolupráci s Mestom Ružomberok a KDAH, a.s. vás pozývajú v rámci
Klubu zdravia na prednášku na tému Strava pre srdce.
Program: ukážka zdravého jedálnička pre ľudí s vysokým tlakom, chorým srdcom a pre ľudí po porážke, recepty,
ochutnávka
Prednášajúci: MUDr. Janka Nosková, MPH
22.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: PRECHÁDZKA DIZAJNOM PRE MALÉ HLAVIČKY
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Čo je interiérový dizajn a ako na nás vplýva? Čím sa obklopujeme a prečo? O tom všetkom, ako aj o inom bude reč počas
našej jesennej dielne. Najskôr rozfúkneme naše 2D kresby a potom z nich vystrihneme 3D model vázy. Pracujeme s tušom,
dychom, nožnicami a mysľou. Inšpirujeme sa aktuálnou výstavou ObjektVÁZA.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, tel: 044/245 21 11

22.11.2017

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku

10:00 – 14:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ŠÚV
Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku vás pozýva na Deň otvorených dverí.
24.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: MIESTO PRE GESTO
Večerný ateliér pre dospelých.
Línie sú prvým prostriedkom vizuálneho vyjadrenia a základom väčšiny výtvarných diel. Gestá zase prvými nástrojmi
medziľudskej komunikácie. Čo vznikne pri ich spojení? Odpoveď na túto otázku nám dá ateliér venovaný gestickej maľbe
a jej schopnosti vyjadriť emóciu.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. Jozef Matuška, 044/245 21 11, jozef.matuska@sng.sk
24.11.2017

Motel Ranč v Černovej

19:00

KATARÍNSKA ZÁBAVA
Motel Ranč vás pozýva na Katarínsku zábavu.
Hudba: Miťo Bomba Duo
Vstupné: 5,00€
V cene vstupného: prípitok a meteník
Info: 0905 864 285
25.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: HOME MADE VIANOCE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých.
Príďte si vlastnoručne vyrobiť hračku pre dieťa či kamaráta. Tvorivá dielňa, na ktorej si ušijeme zvieratko - ponožkáča
alebo sock doll zvieratko.
Vstupné: 5,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky, lektor.
Objednajte sa najneskôr deň vopred.
Kontakt: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
25.11.2017

sála Obecného úradu v Lúčkach

16:00

VIII. KATARÍNSKA ZÁBAVA
Dobrovoľní hasiči v spolupráci s obcou Lúčky vás pozývajú na VIII. ročník Katarínskej zábavy.
Program:
16:00 Disko junior
20:00 Katarínska zábava pre dospelých
Vstupné: 1,50€ (deti vstup zdarma)
25.11.2017

Kongresová sála Hotela Kultúra v Ružomberku

18:00

10. NARODENINY ORIENTALICA
Tanečná skupina Orientalico vás srdečne pozýva na predstavenie s tancom a hudbou, ktoré je oslavou ich
desaťročnej umeleckej cesty.
Show plná tanca, živej hudby v podaní Musica Orientalica, rozprávanie príbehov 1000 a jednej noci, výborné jedlo.
Dress code: semi formal
Vstupné: 15,00€
V cene vstupného: večera, dezert, alko/nealko
Info a predpredaj vstupeniek: 0907 569 669, orientalico@gmail.com
25.11.2017

Kultúrny dom v Hrboltovej

19:00

KATARÍNSKA ZÁBAVA
Pozývame vás na tradičnú Katarínsku zábavu.
Hrá: Miťo Bomba
Informácie a rezervácie miest: p. Jurčiak 0903 453 202
25.11.2017

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

KATARÍNSKA ZÁBAVA
Pozývame vás na tradičnú Katarínsku zábavu.
27.11.2017

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

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

28.11.2017

Základná škola Bystrická cesta v Ružomberku

09:00

ASTROSTOP 2017
Žilinský samosprávny kraj, Krajská hvezdáreň v Žiline a CVČ Elán Ružomberok organizujú XXIV. ročník
astronomickej vedomostnej súťaže Astrostop.
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl okresu Ružomberok. Na jej úspešné zvládnutie sa predpokladajú
u súťažiacich vedomosti z astronómie minimálne v rozsahu školského učiva.
Tematické okruhy: slnečná sústava, všeobecná astronómia, kozmonautika v službách astronómie, história astronómie...
Keďže je súťaž realizovaná pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia, z technických dôvodov sa jej môže
zúčastniť iba prvých 24 prihlásených súťažiacich. Ostatných radi privítame ako divákov.
Srdečne Vás pozývame.
29.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FULLAKUK: TITUL
Galerijná žurnalistika pre junior tím vo veku 7 - 15 rokov.
Počas žurnalistickej dielne si vysvetlíme, prečo je dôležité pomenovať veci správnymi slovami. Čaká na vás slovná hra
a veľa humoru. Využijeme ich v potlači: dokončíme návrh obálky časopisu, bude veselo.
Vstupné: 3,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, 044/245 21 11
30.11.2017

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku

10:00 – 15:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA GSA
Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku vás pozýva na Deň otvorených dverí.
30.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

KINO U FULLU: PO ZÁRUKE
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu kreatívneho dokumentárneho filmu.
V dokumentárnom filme sa Kieran, Alexander, Even a Frikk vydávajú v ústrety epickému dobrodružstvu. Budú bicyklovať
z Nordkappu na severe do Lindesnesu na juhu Nórska. Cieľom je naučiť sa viac o tom, prečo každé tretie jedlo
produkované na celej planéte končí na smetisku. Štyria priatelia budú žiť iba na jedle, ktoré ostatní považujú za odpad.
V spolupráci s Kinedok. Po premietaní rozhovor s režisérom s prekladom do slovenského jazyka.
Pôvodný názov: Utgått på dato
Krajina: Nórsko, Čas: 54 min., Režia: Kieran Kolle, Pôvodné znenie: nórsky, slovenské titulky, Rok: 2017
Vstupné: 1,00€
02.12.2017

Klub Panoptikum v Ružomberku

10:00 – 16:00

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
Pozývame vás na jesennú zónu bez peňazí.
Máte veci navyše, ktoré už nepotrebujete? Niekomu sa isto zídu. Pretrieďte skrine a veci doneste do Panoptika. Rodiny
či deti vám budú vďačné a vy spravíte dobrý skutok, ktorý vás stojí pár minút.
Je vám ľúto zbaviť sa vecí, ktoré sú stále v dobrom stave, ale už ich sami nepotrebujete? Môžete s nimi potešiť niekoho
druhého a zároveň si sami spraviť radosť s vecami niekoho iného. A to všetko bez peňazí. Dané veci podarujete alebo
vymeníte za nejaké, ktoré sa hodia vám či vašim blízkym. Alebo len jednoducho prídete, podporíte akciu úsmevom,
účasťou, dobrým slovom a vychutnáte si atmosféru a strávite s nami príjemný deň.
02.12.2017

Čutkovská dolina

10:00

I. KAPUSTNICA V ČUTKOVE
Pozývame vás na I. ročník súťaže vo varení vianočnej kapustnice.
Program:
09:30 - 09:55 prezentácia
10:00 otvorenie súťaže
10:15 - 14:00 varenie vianočnej kapustnice
14:15 - 15:00 degustácia odbornou hodnotiacou komisiou
15:15 - 16:00 vyhodnotenie súťaže
16:15 ukončenie súťaže
Počas priebehu súťaže bude p. J. Novotný predvádzať výrobu belgických praliniek a čokoládových lízatiek. Tie budú môcť
naši návštevníci ochutnať. Po ukončení súťaže bude možné ochutnať aj uvarenú kapustnicu.
02.12.2017

Čutkovská dolina

16:00

MIKULÁŠ V ČUTKOVSKEJ DOLINE
Pozývame všetky deti s rodičmi na večerné stretnutie s Mikulášom, vianočné rozsvietenie Čutkovskej doliny a Betlehemu.

DIVADLO
DIVADLO
04.11.2017

Synagóga v Ružomberku

19:00

VERONIKINA IZBA
Divadelný spolok partnerského mesta Kroměříž (CZ) a Občianske združenie RosArt pozývajú všetkých milovníkov
dobrého divadla na divadelný horor „Veronikina izba“ amerického dramatika Iru Levina.
Slovo o hre: Študenti Susan a Larry sa ocitnú v honosnej usadlosti, kam ich privedú správcovia domu, manželia Mackeyovci.
Tí tvrdia, že Susan je až nápadne podobná Veronike, mŕtvej dcére ich zamestnávateľov. Susan je v porovnaní
s nedôverčivým Larrym láskavejšia a chce starému páru naozaj pomôcť. Prijme teda podivný návrh premeniť sa na jedno
popoludnie na dávno mŕtvu Veroniku. Lenže keď sa dvere, za ktorými sa Susan pripravovala na svoju „rolu“, následne
otvoria, všetci sa k dievčaťu chovajú akoby bola skutočnou Veronikou... A nayše tvrdia, že je rok 1935...
Nenechajte si ujsť príbeh, v ktorom nie je až do poslednej chvíle jasné, čo vlastne sledujeme. Sci-fi fantázia? Diabolsky
vykonštruovaný vtip? Temný psychologický thriller?
Posúďte sami.
Réžia: Ladislav “Láry” Kolář
Účinkujú: Jana Hostičková/Michaela Vachová, Miroslav Michajlovič/Jan Raclavský, Jana Štěpánová, Jiří Kašík
Vstupné: 3,00€ (predpredaj), 5,00€ (na mieste)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
05.11.2017

Kultúrny dom v Černovej

18:30

MASAKRA V ČERNOVEJ
Pozývame vás na reprízu divadelnej hry Masakra v Černovej, v podaní divadelného ochotníckeho súboru Máj v Černovej.
Autor: Anton Lauček
Réžia: Martin Papčo
17.11.2017

Klub Panoptikum v Ružomberku

19:00

PUSH UP 1-3
Občianske združenie RosArt a Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea Vás pozývajú na derniéru
divadelného predstavenia Push Up.
Kde inde ako doma?! Ak ste Push Up v podaní Ružomberského divadla RosaThea ešte nevideli, toto je posledná výzva.
Príbeh divadelnej hry sa odohráva v prostredí nadnárodného koncernu. V osobnej konfrontácii sa stretávajú tri dvojice
pracovníkov spoločnosti. Cieľ každého je jasný – uspieť, byť najlepší a „pochovať súpera". Mužsko - ženský princíp, stret
rovnakých pohlaví, rôznych generácií, odlišného postavenia v rámci firemnej hierarchie a vždy spoločný menovateľ - honba
za dosiahnutím pracovného úspechu za akúkoľvek cenu. V inscenácii ide o generačnú výpoveď o svete, ktorý žijeme tu
a teraz, snahe o sústavný kariérny rast, aj na úkor osobného života, citov, pocitov, ľudskej emočnej blízkosti. Je to aj príbeh
o hľadaní osobného šťastia a naplnenia, ktorých zdrojom by sa mohol javiť pracovný úspech, povýšenie, vystrelenie vpred
– push up. ...je toto naozaj to pravé, čo nás robí šťastnými?
Osoby a obsadenie: Angelika: Jana Jellušová, Sabina: Iveta Kloptová, Patrícia: Alžbeta Jacková, Mária: Tatiana Ševčíková,
Róbert: Juraj Matula, Frank: Jozef Mišák, Hans: Rastislav Málik, Heinrich: Martin Maga
Realizačný tím: Kostýmy: Iveta Kloptová, Hudba a médiá: Jakub Pišek, Technická spolupráca: Július Stančok,
Andrej Klačko, Preklad: Peter Lomnický, Réžia: Marianna Stančoková
Vstupné: 2,50€
18.11.2017

Klub Panoptikum v Ružomberku

19:00

DIVADLO F*ACTOR: 345
Inscenácia 345 zobrazuje v krátkych pohľadoch život a fungovanie skupiny ľudí od sedemnásť do dvadsaťšesť
rokov, ktorých spojil neúspech na pohovoroch do zamestnaní a úspech na jednom konkrétnom pohovore, ktorý
z nich vytvoril kolegov.
Vzťah kolegov prerastá postupne do bližšieho vzťahu a navzájom sa ovplyvňujú, učia a odmietajú sa vzdať negatívnemu
pohľadu na fungovanie vecí. Veľmi podstatný motív je potreba a nutnosť priateľov a ich cena. Inscenácia je vhodná pre
diváka od 15 rokov a obsahuje vulgarizmy. Inscenácia je však úprimná ako život sám a aj práve vďaka tomu ponúka veľkú
dávku chytľavého humoru.
Vstupné: 2,50 €
22.11.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

CHLIEB S MASLOM
Pozývame vás na divadelné predstavenie Chlieb s maslom.
Dominika Žiaranová, Juraj Loj, Branislav Deák a Martin Mňahončák v divadelnej komédii v réžii Aleny Lelkovej.
„Ženy sa skrátka k mužom nehodia“. Som slobodný!!! Kľúčová veta tohto nádherného príbehu troch mužov hľadajúcich
zmysel partnerských vzťahov a ideálneho spôsobu ako v nich zotrvať. “Najlepšie by bolo, keby muži a ženy žili zvlášť
a navštevovali by sa len občasne, za odmenu…” Striedanie pocitov šťastia a beznádeje „slobodného muža“, na druhej
strane lákavý svet lásky a istoty sú hlavnou dilemou mužského sveta. Treba počítať so všetkým... aj s tým dobrým… a aj
s hrozbou, že skončíte “ o chlebe s maslom”...
Vstupné: 16,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

11.12.2017

Športová hala Koniareň v Ružomberku

19:00

NA SKLE MAĽOVANÉ
Legendárny muzikál Na skle maľované opäť ožíva!
Kultový slovenský muzikál v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka, ktorý znova ožíva v slovenských mestách.
V úlohe Jánošíka sa môžete tešiť na Janka Slezáka, ďalej uvidíte Martu Sládečkovú, Zuzanu Tlučkovú, Katarínu Hasprovú,
Ivana Vojteka, Pavla Topoľského, Karola Čálika, Romana Fédera, Martina Hudeca a mnohých ďalších.
Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút (vrátane prestávky)
Vstupné: 25,00€ / 22,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
02. - 04.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

FESTIVAL SOUND ART VS. MULTIMEDIA
Galéria Ľudovíta Fullu a Občianske združenie Simach Art vás pozývajú na medzinárodný festival soundartu
a multimediálneho umenia Sound Art vs. Multimedia.
Po úspešnom festivale Sound Art vs. Nu Dance z jesene 2016 pokračuje OZ Simach Art v realizácii zaujímavého
medzinárodného festivalu, ktorý ma tentoraz za cieľ živú konfrontáciu zvukového umenia (sound-art, radioart, noise music,
audio media apod.) s aktuálnymi tendenciami súčasného multimediálneho umenia.
Svoje soundartové a multimediálne diela na ňom počas troch večerov predstavia Stroon & Kubriel, pedagógovia Fakulty
umení Technickej univerzity v Košiciach Richard Kitta, Zbyněk Prokop a Peter Machajdík, hosť z Ukrajiny Yury Bulka,
výtvarníčky Mária Bodorová a Zuzana Hrušková, scenárista, filmár a šéfdramaturg Rádia_FM Maroš Hečko
a intermedialista Norbert Math z Rakúska. Súčasťou podujatia budú diskusie, prednášky a prezentácie multimediálneho
umenia a soundartu.
Program:
Štvrtok 02.11.2017 od 18:00: Stroon & Kubriel AV live set, Rišo Kitta Ubiquitous Poetry
Piatok 03.11.2017 od 18:00: Yury Bulka (UA), Mária Bodorová, Maroš Hečko (šéfdramaturg Rádia_FM) - Multižánrové
prieniky v rozhlasovom vysielaní
Sobota 04.11.2017 od 18:00: Norbert Math (AT) 8000 eyes, Zuzana Hrušková - Štúdie z tančiarne, Sound Art
Performance (Peter Machajdík & Zbyněk Prokop)
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vstupné: 3,00€/1 večer, 6,00 €/celý festival, študenti 50 % zľava
03.11.2017

Synagóga v Ružomberku

18:30

SPOMIENKOVÝ KONCERT NA JULIÁNA VEVERICU

Srdečne vás pozývame na spomienkový koncert pri príležitosti nedožitých 70. narodenín Juliána Vevericu.
Účinkujú: Vysokoškolský umelecký súbor Technik, Folklórny súbor Liptov, Julián Veverica - viola,
Alžbeta Stračinová – husle
Vstupné dobrovoľné
03.11.2017

jedáleň Centra sociálnych služieb Likava v Likavke

19:00

GASPADYNI
Obec Likavka vás srdečne pozýva na vystúpenie bieloruského speváckeho folklórneho súboru „Gaspadyni“.
Srdečne vás pozývame na spoznanie inej podoby slovanského folklóru a kultúry.
Ženský spevácky folklórny súbor "Gaspadyni" (Panie/Dámy) vznikol v roku 1988. Počas svojej dlhoročnej činnosti sa súbor
pridržiava národných ľudových tradícií. Repertoár súboru pozostáva prevažne z bieloruských národných, ľudových piesní
a to predovšetkým kolied a obradových piesní, a taktiež obsahuje piesne vyjadrujúce zážitky z každodenného a rodinného
života, ako aj piesne žartovné. Priemerný vek členiek súboru je 50-60 rokov, niektoré z nich pôsobia v súbore odo dňa
jeho vzniku. Spevácky folklórny súbor "Gaspadynі" sa v rámci tvorivej spolupráce s inými umeleckými skupinami zúčastnil
medzinárodných festivalov v Taliansku, Belgicku, Holandsku a dvakrát v Poľsku. Spevácky súbor je stálym účastníkom
koncertných programov, ktoré sa uskutočňujú v "Centre kultúry" a vítaným hosťom na festivaloch v Bielorusku, ako sú
napríklad: "Gukanie vjasny", "Kupalle", "Dazhynki", "Kalyady".
04.11.2017

Športová hala Koniareň v Ružomberku

18:30

DESMOD - MOLEKULY ZVUKU TOUR 2017
Pozývame vás na koncert skupiny Desmod.
Predkapely: The Paranoid, Jelen (CZ)
17:30 otváranie brán Športovej haly 18:30 začiatok koncertu
Desmod je rocková skupina, ktorá pôvodne vznikla v roku 1996 ako metalová formácia v Nitre. Názov skupiny je
inšpirovaný menom druhu netopiera Dezmoda červeného (Desmodus rotundus), ktorý sa živí saním krvi cicavcov.
Postupnými personálnymi zmenami sa zmenil aj ich hudobný štýl od heavy metalu až k pop rocku. Skupina získala
dvakrát po sebe cenu "Zlatý slávik" a spevák skupiny Mario "Kuly" Kollár sa stal dvakrát po sebe držiteľom ocenenia
OTO. Ich najznámejšími hitmi sú: Lavíny, Vyrobená pre mňa alebo úspešná coververzia piesne V dolinách.
Vstupné: 13,00€ (predpredaj), 15,00€ (na mieste), 25,00€ (vstupenka Meet & Greet zahŕňa fotenie s kapelou)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

04.11.2017

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

JARUN + DRACO HYPNALIS + ARCHEONIC
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Jarun (black metal / POL), Draco Hypnalis (death-black / Zlín)
a Archeonic (metal / Mohelnice).
Prvopočiatky smerujúce k zrodeniu kapely Jarun siahajú do roku 2008, kedy gitarista Jakub „Zagreus“začal experimentovať
s hudbou spájajúcou v sebe prvky black metalu a folklóru. Avšak podoba sólového projektu mu časom prestala stačiť, keď
v roku 2010 došlo ku vzniku plnohodnotnej kapely.
Skupina Draco Hypnalis hrá melodic technical death/black metal. Ich diskografia obsahuje celkom 4 štúdiové zápisy: split
kazetu „Nobleness of the storm – gatherer“ z roku 2000, debutové CD „Weavers of unrest“ z roku 2005, druhé CD
„Imagination“ z roku 2007 a zatiaľ posledný disk „Balance of moments“.
Skupina Archeonic je kvinteto ostrieľaných muzikantov nabitých skúsenosťami zo skoršieho pôsobenia v kapelách ako
Scenery, Absurd conflict či Personal signet. Tentokrát popustí uzdu svojej fantázie trochu iným smerom. Príďte si vychutnať
ich priamočiare, avšak hudobne veľmi vyzreté ponatie groove metalu.
Vstup zdarma
04.11.2017

Klub Panoptikum v Ružomberku

20:00

VÝKVET POÉZIE NADŠENCA
Klub Panoptikum vás pozýva na koncert skupiny Výkvet poézie nadšenca.
Kapela "Výkvet Poézie Nadšenca" vznikla ako posledný výkrik slovenskej umierajúcej kultúry, ktorá sa pod váhou cudzích
hodnôt, skrývajúcich sa za krídla imperializmu, pomaly vytráca do jaskyne zabudnutia. Toto umieranie je tak prepracované,
presne nasmerované, že je až tak pomalé, aby si to nikto nevšimol. Každý z nás formuje realitu tam, kde dáva svoju energiu.
To jest do spoločenstva uvedomelých, slobodných bytostí, bez nejakého izmu, ktoré chcú, aby všetky bytosti boli šťastné.
Tieto všetky okolnosti s láskou vytryskli do vzniku štýlovo neonálepkovatiteľnej kapely. Oslovilo? Ak áno, sme veľmi radi,
že sa môžme s Vami podeliť so svojou kapelou plnou energie a šťastia.
Podujatie organizuje Občianske združenie Plejády s podporou OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“.
Tešíme sa na Vás.
Vstupné: 3,00€
06.11.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

MARIE ROTTROVÁ & NEŘEŽ
Pozývame vás na koncert Marie Rottrovej - českej pophviezdy, stálice československej hudobnej scény,
ostravskej Lady Soul.
Hudobnú kariéru odštartovala s kapelou Flamingo (Plameňáci), na slovenskej tour 2017 ju sprevádza skupina Neřež.
Medzi jej nezabudnuteľné hity patria: Kůň bílý, Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív, To nic, Lásko, Markétka, Lásko voníš
deštěm, Střapatá nohatá, Skořápky ořechů, Ten vůz už jel a mnoho ďalších. Autormi vynikajúcich textov jej piesní sú
špičkovi umelci ako: Jaromír Nohavica, Jaroslav Wykrent a Jiřina Fikejzová. Zažiarila v slovenskom nezabudnuteľnom
muzikálovom filme Neberte nám princeznú. Úspech zožala jej 22-dielna televízna relácia Divadélko pod věží, kam si
pozývala celebrity z rôznych oblastí verejného a kultúrneho života.
Vstupné: 30,00€ / 25,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
10.11.2017

Klub Panoptikum v Ružomberku

19:00

DŽUKI
Pozývame vás na koncert pesničkára Džukiho.
Lokálny pesničkár a pouličný muzikant, ktorý prvý verš napísal na základnej škole ako približne 10-ročný o holandskom
kakau. Neskôr, bez akejkoľvek znalosti hrania na nejaký nástroj, začal písať pesničky a básničky: fanúšikovské, humorné,
milostné, o učiteľoch i spolužiakoch, ale taktiež na vážne témy.
Pri tvorbe piesní s gitarovým sprievodom inšpiráciou a vplyvom boli a sú slovanskí autori: Nohavica, Balašević, Pengov,
Grechuta atď. Nechýbajú tiež iné vplyvy, o.i. írske (G. Hansard, L. Hannigan, D. Rice) a anglo-americká folková scéna
(Ben Howard, G.A. Isakov, Laura Marling). Piesne majú rôznorodý charakter od melanchólie po veselosť a rozoberajú
rozmanité témy. Žánrovo ich možno definovať ako folk s prímesou poézie, slovenskej ľudovej muziky, troškou bluesu
i jazzu, alebo tiež ako "spievané obrazy".
Podujatie organizuje občianske združenie Plejády s podporou OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“.
Vstupné: 2,00€
11.11.2017

Synagóga v Ružomberku

16:00

MIRIAM KAISER & BAND: FAREBNÁ HUDBA V SYNAGÓGE
Pozývame vás na koncert spievajúcej huslistky Miriam Kaiser.
Hudba, ktorú tvorí, je štýlovo farebná. Miriam Kaiser vychádza z klasickej hudby, smeruje do hudby populárnej a pridáva
prvky folklóru a jemnej elektroniky. Na jej aktuálnu tvorbu má vplyv prúd súčasnej modernej klasickej hudby, predovšetkým
kompozície The Cinematic Orchestra, francúzsky skladateľ a režisér Woodkid, či islandský skladateľ a klavirista Ólafur
Arnalds.
Pôvodne profesionálna huslistka v orchestri SND sa vydala na sólovú dráhu s vlastnou tvorbou a vlastnou kapelou.
Všestranne nadaná autorka piesní, textov a hudobných podkladov sa sprevádza na husliach a zároveň spieva. Základ
autorkinej hudby tvorí popový žáner s jazzovým a folkovým nádychom. Pre jej tvorbu sú typické sláčikové aranžmány
podporené orchestrálnymi samplami a jemnou elektronikou.
Vstupné: 9,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

11.11.2017

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

20:00

BAD KARMA BOY
V Ružomberku, rodnom meste svojho bubeníka Romana Lauka, sa kapela Bad Karma Boy rozhodla odohrať veľmi
špeciálny až exkluzívny koncert.
Bude jedinou možnosťou vidieť setlist zostavený takmer kompletne z nového materiálu ešte pred jeho odpremiérovaním
v Bratislave a Prahe. Vivat Ružomberok!
Vstupné: 5,00€
14.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30

KONCERT ŽIAKOV ZUŠ Ľ. FULLU KU DŇU ŠTUDENTSTVA
Základná umelecká škola Ľ. Fullu vás pozýva na koncert žiakov ku Dňu študentstva.
Vstupné: 0,50€
14.11.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

SIMA MARTAUSOVÁ A DIEVČENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR
SLOVENSKÉHO ROZHLASU
Pozývame vás na koncert Simy Martausovej a Dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu.
Po minuloročnom vypredanom turné, prichádza Sima s novým programom. Spolu so svojou kapelou a hosťom,
Dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu, pod vedením dirigenta Adriana Kokoša, pripravia fanúšikom
nezabudnuteľné momenty. Sima Martausová zaujala muzikantským a textárskym talentom, bezprostrednosťou, no najmä
výnimočným hudobným prejavom.
Účinkujú: Sima Martausová – spev, gitara, Martin Gašpar – kontrabas, Igor Ajdži Sabo – bicie, Matko Zajko - gitara, ukulele,
mandolína, Pišta Lengyel - el. gitara, lap steel gitara, Martin Wittgruber - klávesy, akordeon
Hosť: Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením Adriana Kokoša
Vstupné: 15,00€ / 14,00€
!!! VSTUPENKY VYPREDANÉ !!!
18.11.2017

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

EISEN + RISE OF TYRANTS
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Eisen (ITA) a Rise of Tyrants (ITA).
Mix progresívneho metalu a elektronických synťákov. Pre fanúšikov: Korn, Meshuggah, Noisia.
19.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

HUDBA U FULLU: JORDANA PALOVIČOVÁ A IVAN PALOVIČ
Pozývame vás na ďalší z koncertov z cyklu Hudba u Fullu.
Účinkujú: Jordana Palovičová (klavír), Ivan Palovič (viola)
Jordana Palovičová /klavír/ sólisticky účinkovala s poprednými slovenskými a zahraničnými orchestrami ako Slovenská
filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina,
Cappella Istropolitana, Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, Sinfonietta Orchestra of Royal
College of Music, Londýn; Lambeth Orchestra, Londýn; Lübecker Philharmoniker, Nemecko. Spolupracuje so súbormi
Solamente Naturali, Moyzesovo kvarteto, s inštrumentalistami ako Garth Knox, Vladimir Mendelssohn, brat Ivan Palovič,
Jozef Lupták, Eugen Prochác, Milan Paľa ako aj so sopranistkou Evou Šuškovou a tenoristom Martinom Gyimesim.
Ivan Palovič /viola/ sa koncentruje na komornú tvorbu, sólovú violovú literatúru a je i aktívnym orchestrálnym hráčom.
Sólisticky účinkoval so Štátnou filharmóniou Košice, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnym komorným
orchestrom Žilina, s Komornou filharmóniou, pôsobil v Junge Philharmonie Wien, European Philharmonic Orchestra,
Inviertler Sinfonie Orchester, Komorní sólisti Bratislava a Unici Ensemble.
Program: Eugen Suchoň, Claude Debussy, Iris Szeghy, Peter Machajdík, Johannes Brahms, Ľuboš Bernáth
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vstupné: 3,00€
21.11.2017

Organová sieň KU v Ružomberku

18:00

KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU SV. CECÍLIE
Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na koncert pri príležitosti
sviatku sv. Cecílie.
Koncertné podujatie sa koná v rámci vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Ars et Educatio IV."
Vstup zdarma
25.11.2017

Evanjelický kostol v Ružomberku

17:00

MODLITBIČKY
Pozývame vás na koncert na motívy Modlitbičiek Milana Rúfusa.
Hudobný projekt Modlitbičky je ideou slovenskej klaviristky a skladateľky Jany Bezek, ktorá svojou autorskou tvorbou
na rovnomenné básne slovenského básnika Milana Rúfusa spojila predstaviteľov detského spievajúceho sveta so svetom
dospelých, profesionálnych a vyzretých hudobníkov. Základným participantom v tejto spolupráci je Bratislavský detský zbor
pod vedením dirigenta Roberta Tišťana. Modlitbičky zachytávajú krehkosť a jedinečnosť detského života, o ktorom
slovenský básnik Milan Rúfus často písal a aj ho podporoval. Hudba Jany Bezek vytvára dokonalú harmóniu
s Rúfusovým slovom.

25.11.2017

Klub Panoptikum v Ružomberku

20:00

TOLSTOYS
Tolstoys je mladá bratislavská kapela, ktorá ponúka zrelo znejúci dream pop s prvkami akustickej hudby
aj elektroniky.
Citlivým prejavom speváčky a zaujímavými inštrumentálnymi prvkami prinášajú na slovenskú hudobnú scénu úplne nový
zvukový zážitok - zmes príjemnej melanchólie a energických rytmov. Počuť hrať kapelu Tolstoys je vždy magický
a neopakovateľný zážitok, preto vás srdečne pozývame.
Po koncerte sa o afterparty postará: fi-Lo
Podujatie organizuje Občianske združenie Plejády s podporou OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“.
Vstupné: 5,00€
26.11.2017

Evanjelický kostol v Partizánskej Ľupči

17:00

HRAD PREPEVNÝ
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča a Penzión Motýľ Liptovská Teplá vás
srdečne pozývajú na operu Hrad prepevný.
Účinkujú:
Martin Luther - barytón - Roman Krško
Katarína von Bora - soprán - Marianna Gelenekyová
Diabol/Výčitka - alt - Andrea Hulecová
Starý kňaz - barytón - Peter Šubert
Spoluúčinkuje: Dievčenský zbor RTVS a miešané zbory: Anima Cantanda a spevácky zbor ECAV Kežmarok pod vedením
Romana Porubäna
Hudba: Víťazoslav Kubička, Libreto: Víťazoslav Kubička, Violončelo: Gregor Regeš, Klavír: Denisa Stašková,
Dirigent: Adrián Kokoš
„Opera „Hrad prepevný“, je výrazom mojej úcty k Martinovi Lutherovi. Je to moja 16-ta opera, napísaná na vlastné libreto.
Odznie v čiastočne scénickom predvedení. Doteraz bolo uvedených mojich 11, zväčša duchovných opier, ktoré mali spolu
63 repríz a počulo a videlo ich vyše 34 tisíc divákov. Asi najviditeľnejším úspechom bola opera ,,Kristov dotyk“, ktorá
zaznela na festivale Smetanova Litomyšl v roku 2007. Všetky moje opery naštudoval dirigent Adrián Kokoš a boli uvedené
najmä vďaka bratovi farárovi Romanovi Porubänovi.“, uvádza hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička.
Vstupné: 10,00€
Predpredaj vstupeniek: Penzión Motýľ 0905 833 069, e-mail: info@penzionmotyl.sk
02.12.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

JOZEF HOLLY & BAND - VIANOČNÁ PIANO SHOW
Pozývame vás na unikátnu vianočnú piano show Jozefa Holleho s komorným orchestrom, detským speváckym
zborom a skupinou.
Jozef Hollý - umelec, ktorý hre na klavír dáva úplne iný rozmer.
Svojim virtuóznym a výnimočným spôsobom spája rôzne hudobné žánre a vytvára tak jedinečné symfónie emócií, ktorými
zaplavuje srdcia širokého spektra svojich fanúšikov.
Po úspešnom jarnom turné sa v predvianočnom čase na pódiá vracia opäť. Tentokrát Vás na sviatočné chvíle naladí
za doprovodu komorného orchestra a detského speváckeho zboru.
Zaznejú klavírne úpravy svetoznámych filmových melódií, skvosty klasickej hudby, ale najmä charizmatickým hlasom
spievané skladby z nového vianočného albumu "Christmas is love”, ktorý umelec na koncertoch pokrstí.
Je sa na čo tešiť! Obdarujte sa neopakovateľným zážitkom a vychutnajte si vianočnú náladu s Jozefom Hollým.
Účinkujú: Jozef Holly (klavír, spev), Peter Szabo (basgitara), Pavol Balo (bicie), Matej Šajgalík (klávesy),
Peter Adamov (gitara, perkusie)
Vstupné: 22,00€ / 18,00€ / 15,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
17.12.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

MIRO JAROŠ: TEŠÍME SA NA JEŽIŠKA
Nalaďte sa na najkrajšie sviatky v roku vianočným koncertom Mira Jaroša, ktorý poteší celú rodinu.
Na rodinnom turné pre veľkých aj malých zaznejú naživo pesničky z albumu "Tešíme sa na Ježiška", za ktorý Miro získal
trojnásobnú platinovú platňu. Koncert bude doplnený o najväčšie hity (Na pokraji síl, Na dne mora a ďalšie), ktoré Miro
zaspieva v unikátnom prevedení s kapelou. Detské publikum určite poteší Cesta do rozprávky, Vločka či Vianočná pekáreň.
Jedinečné spojenie a výber pesničiek potešia celú rodinu.
Po koncerte bude autogramiáda.
Koncert nie je vhodný pre deti do 3 rokov a deti zle znášajúce hlasnú hudbu.
Každý návštevník koncertu (dieťa každého veku) musí mať zakúpenú platnú vstupenku, inak nebude vpustený na koncert.
Vstupné: 10,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

19.12.2017

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

MÁRIA ČÍROVÁ & ROBO OPATOVSKÝ: VIANOČNÉ TURNÉ
Pozývame vás na vianočný koncert Márie Čírovej a Roba Opatovského.
Mária Čírová: speváčka, skladateľka, klaviristka, spieva a hudbe sa venuje už od detstva. V roku 2008 vyhrala autorskú
súťaž Coca-Cola PopStar. Na konte má veľa hitov, medzi najznámejšie patria Búrka, Chýbaš, Kto vie a v súčasnosti
valcuje slovenský rádioéter hitom Unikát. Na Vianočnom turné zaspieva svoje naj hity, skladby z minuloročného Vianočného
albumu a niekoľko duetov s Robom. Nebude chýbať ani ich úspešný minuloročný hit „Vianoce“.
Robo Opatovský: spevák a skladateľ patrí už 20 rokov k úspešným stáliciam na slovenskej hudobnej scéne. Na svojom
konte má niekoľko albumov a množstvo hitov (Natália, Prší, Prílev energie, Niečo máš, Hovorila po španielsky atď.), ktoré
oslovujú takmer všetky vekové kategórie. Na Vianočnom turné zaspieva hity zo svojich dvoch platinou ocenených
Vianočných albumov (Vianočná pošta, Čas sviečok, Dieťa spí, Na vločkách), ale aj úplne nové skladby z najnovšieho
albumu Vianočné duetá.
Otvorenie brány: 17:30 hod.
Vstupné: 21,00€ / 19,00€ / 17,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
11.02.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

16:00

KOLLÁROVCI - NEÚPROSNÝ ČAS
Pozývame vás na koncert ľudovej hudby Kollárovci.
Kollárovci svojim hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma i za hranicami Slovenska.
Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári
úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Hlavným pilierom ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň. Kapelu tvoria piati členovia,
z toho traja bratia Kollárovci.
Zloženie kapely: Tomáš Kollár (husle - primáš), Štefan Kollár (akordeón, klarinet, saxofón), Marek Kollár (2. husle),
Štefan Repka (kontrabas), Martin Budinský (cimbal)
Doprajte si pravú Goralskú zábavu a zažite príjemné chvíle s Kollárovcami.
Vstupné: 15,00€ / 13,00€ / 12,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
21.09. - 26.11.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

KOLABORATÓRIUM: OBJEKT VÁZA
Cyklus Kolaboratórium prezentuje umelcov cez ich spoločné projekty a spolupráce.
Leitmotívom aktuálnej výstavy sú objekty - vázy. Vznikajú v limitovaných číslovaných kolekciách priebežne od roku 2013
na základe spolupráce dizajnérky keramičky Markéty Novákovej a sochárky Miry Podmanickej. Na ich prezentácii smerom
k divákovi sa podieľa fotograf Peter Ančic. Štvrtým autorom v spolupráci je grafický dizajnér Marcel Benčík, ktorý rieši
spôsob vhodnej prezentácie. Samotná inštalácia výstavy sa stáva výtvarným dielom.
Kurátorka: Zuzana Gažíková
Výstava je realizovaná v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 1,00€/0,50€
27.10. - 01.12.2017

Fotogaléria Liptovského múzea v Ružomberku

RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ
Výstava fotografií.
Vstupné: 0,50€
03.11.2017 - 04.01.2018

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€
30.11. - 04.02.2017

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

VIAC FULLU DO SKLA
V druhom pokračovaní cyklu Viac Fullu s podtitulom Do skla predstavujeme šesticu mladých sklárskych výtvarníkov,
aktuálne študentov Ateliéru skla na VŠVU v Bratislave, ktorí sa nechali vo svojich dielach inšpirovať tvorbou Ľudovíta Fullu.
Fulla sám je aj autorom niekoľkých vitráží v kostole sv. Ondreja, takže aj tento cieľ môže byť súčasťou vášho výletu do
Ružomberka na vernisáž našej výstavy.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 30.11.2017 o 16:00 hod.
Kurátorka: Zuzana Gažíková
Realizované v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vstupné: 1,00€/0,50€

ŠPORT
04.11.2017

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku

09:00

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Srdečne Vás pozývame na volejbalový turnaj.
Prihlásiť sa môžu tímy s počtom hráčov 6-10. Štartovné je 2,50€ na osobu. Je zabezpečený pitný režim + bageta, taktiež
bude možné kúpiť si kávu alebo čaj. Svoj tím zaregistrujte na čísle 0903 144 500 do štvrtku 02.11.2017.
04.11.2017

Zimný štadión Stana Mikitu v Ružomberku

17:00

MHK RUŽOMBEROK – HK LEVICE
8. kolo 2. hokejovej ligy.
Vstupné: 2,00€
11.11.2017

Zimný štadión Stana Mikitu v Ružomberku

17:00

MHK RUŽOMBEROK – OSMOS BRATISLAVA B
9. kolo 2. hokejovej ligy.
Vstupné: 2,00€
17.11.2017

Stolnotenisová hala ŠKST (Žilinská cesta) v Ružomberku

17:30

ŠKST RUŽOMBEROK – INTERSPEAD NOVÉ ZÁMKY
Extraliga mužov v stolnom tenise.
Vstup zdarma
18.11.2017

Stolnotenisová hala ŠKST (Žilinská cesta) v Ružomberku

10:00

ŠKST RUŽOMBEROK – HONTIANSKE TRSŤANY
Extraliga mužov v stolnom tenise.
Vstup zdarma
18.11.2017

Futbalový štadión MFK Ružomberok

14:00

MFK RUŽOMBEROK – ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
16. kolo futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
25.11.2017

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – ŠKP BANSKÁ BYSTRICA
9. kolo basketbalovej extraligy žien.
Vstupné: 2,00€ / 1,00€
25.11.2017

Zimný štadión Stana Mikitu v Ružomberku

17:00

MHK RUŽOMBEROK – HK SENICA
11. kolo 2. hokejovej ligy.
Vstupné: 2,00€
25.11.2017

areál OŠK Likavka

II.TURNAJ LIKAVSKÝCH ULÍC

Pozývame vás povzbudiť hráčov na II. ročníku hokejbalového turnaja likavských ulíc.
Turnaj sa uskutoční len v prípade priaznivých poveternostných podmienok.
29.11.2017

Športová hala Koniareň v Ružomberku

17:00

MBK RUŽOMBEROK – GOOD ANGELS KOŠICE
6. kolo basketbalového EuroCupu FIBA žien.
Vstupné: 3,00€ / 2,00€
02.12.2017
Stolnotenisová hala ŠKST (Žilinská cesta) v Ružomberku

10:00

ŠKST RUŽOMBEROK – VIKTÓRIA TRNAVA
Extraliga žien v stolnom tenise.
Vstup zdarma
02.12.2017

Stolnotenisová hala ŠKST (Žilinská cesta) v Ružomberku

16:00

ŠKST RUŽOMBEROK – TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
Extraliga žien v stolnom tenise.
Vstup zdarma
02.12.2017

Zimný štadión Stana Mikitu v Ružomberku

MHK RUŽOMBEROK – HC PRIEVIDZA
12. kolo 2. hokejovej ligy.
Vstupné: 2,00€

17:00

TURISTIKA
10. - 12.11.2017

UKONČENIE TURISTICKEJ SEZÓNY 2017 – MÁJEKOVA CHATA:
MALINÔ BRDO 970 m (Veľká Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok Vás pozýva na tradičné ukončenie letnej turistickej sezóny na Májekovej
chate.
Premietanie filmov, prehliadka fotografií z činnosti členov klubu/hostí.
- v piatok po večeri priateľské posedenie
- v sobotu o 09:00 hod. odchod z Májekovej chaty na turistiku smer Vtáčnik, Šiprúňske sedlá, Smrekovica a späť (cca 6 hod.
+ prestávky, dĺžka 20 km, prevýšenie 1180 m), podľa počasia a dohody možnosť aj kratšej túry týmto/iným smerom
- v sobotu po večeri živá hudba
- v nedeľu turistika podľa dohody účastníkov
Akcia pre členov a hostí – môžete sa prihlásiť na piatok, sobotu alebo na obidva dni, aj cez internet, ale záväzná je prihláška
až s uhradeným poplatkom:
členovia KST Ružomberok: 17,00€ /osoba/ 1 noc s polpenziou alebo 34,00€ /osoba/ 2 noci s polpenziou
ostatní: 22,00€ /osoba/ 1 noc s polpenziou alebo 44,00€ /osoba/ 2 noci s polpenziou
Prednosť majú účastníci prihlásení na obidva dni!
Prihlášky posielajte do 03.11.2017 na e-mail Dušana Mišíka: 11dmisik@gmail.com
Za prihláseného sa účastník považuje až po uhradení poplatku prevodom na účet KST Ružomberok, č. účtu: SK04 0900
0000 0000 5672 3494, alebo osobne v hotovosti p. D. Mišíkovi na adrese Texing Prest, Nám. Slobody 8, Ružomberok, tel.
0905 297 685.
Zraz účastníkov: v piatok 10.11.2017, resp. v sobotu 11.11.2017, na Májekovej chate, v každý deň do 18:00 hod.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Výbor KST Ružomberok
26.11.2017

CHATA POD KĽAČIANSKOU MAGUROU 1125 m (Malá Fatra)

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Turčianskych Kľačian na Chatu pod Kľačianskou Magurou a
zostup späť do T. Kľačian na tradičný jarmok.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Hatňanková 0918 126 660

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

