PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

APRÍL 2018
KINO KULTÚRA
Štvrtok 29.3./2D o 17:00 hod.
Piatok 30./2D a sobota 31.3./3D o 19:45 hod.
Nedeľa 1.4./2D o 19:45 hod.
Pondelok 2.4./3D o 19:00 hod.
READY PLAYER ONE: HRA SA ZAČÍNA
Hranica medzi virtuálnym a reálnym svetom môže byť tenká. A potom ide o život.
V roku 2045 je svet veľmi nehostinné miesto. Stredoškolák Wade Watts, tak ako väčšina ľudstva, uniká
pred bezútešnou realitou do virtuálnej utópie zvanej OASIS, kde môže byť každým, kým len chce.
Existujú tu tisíce planét, na ktorých sa dá žiť, hrať, ale aj zamilovať. Tvorca OASIS-u James Halliday
totiž zomrel bez potomkov a svoje rozprávkové bohatstvo spolu s OASIS-om sa rozhodol darovať
človeku, ktorý rozlúšti hádanky a splní úlohy roztrúsené v jeho výtvore...
Réžia: S. Spielberg, hrajú: T. Sheridan, O. Cooke, V. Diesel, S. Pegg...
Thriller, sci-fi, akčný, 120 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 29.3. o 19:45 hod.
Piatok 30. a sobota 31.3. a nedeľa 1.4. o 17:15 hod.
MÁRIA MAGDALÉNA /MARY MAGDALENE/
Mária Magdaléna je životopisnou drámou o jednej z najtajomnejších ženských postáv našej
civilizácie.
Napráva obraz očitej svedkyne umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista, z ktorej dejiny urobili prostitútku.
Mária Magdaléna patrí k najzáhadnejším biblickým postavám. Je opradená mnohými mýtmi, ktoré z nej
robia prostitútku, ktorú napravilo až stretnutie s Ježišom Kristom, a ten najodvážnejší jej prisudzuje
úlohu jeho manželky. Garth Davis, režisér na Oscara nominovanej drámy Lion, sa rozhodol túto mýtickú
škvrnu zmazať a natočil dojemný a pôsobivý príbeh ženy, ktorá sa previnila tým, že sa narodila do zlej
doby.
Réžia: G. Davis, hrajú: R. Mara, J. Phoenix, Ch. Ejiofor, T. Rahim, T. Barhom, S. Haas...
Dráma, 130 min., MP12+, GB, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 30. a sobota 31.3. o 15:00 hod.
Nedeľa 1.4. o 15:00 hod.
SHERLOCK GNOMES
Animovaná komediálna detektívka plná trpaslíkov.
Réžia: J. Stevenson
Animovaná komédia, 90 min., MP, USA/GB, ČD, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Pondelok 2.4. o 16:45 hod.
KRÁLIK PETER /PETER RABBIT/
Rozprávková komédia podľa svetoznámych príbehov Beatrix Potterovej prichádza na veľké
plátno!
Rebelský králik Peter žije svoj veselý bezstarostný život spolu s ostatnými zvieratami na farme. Nový
majiteľ statku sa však o svoj životný priestor deliť nemieni - a už vôbec nie so zvieratami. Začína sa tak
bizarná vojna o teritórium medzi ním a obyvateľmi záhrady.
Réžia: W. Gluck
Rodinný, animovaný, rozprávka, 99 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Streda 4.4. o 19:00 hod.
ERIC CLAPTON /ERIC CLAPTON: LIFE IN 12 BARS/
“Clapton je Boh”.
Graffiti s týmito slovami zaplavili celý Londýn a Eric Clapton sa stal vďaka svojej unikátnej hre na gitaru
národným hrdinom. Dodnes je nepochybne jednou z najväčších ikon hudobného sveta a patrí medzi
najlepších bluesových gitaristov. Vďaka svojmu osobitému štýlu hry si vyslúžil prezývku Slowhand čiže
Pomalá ruka. Nevšedný intímny pohľad na umelcov osobný život, kariéru, vzostupy a pády. Vierohodný
je aj vďaka tomu, že je doplnený o rozprávanie samotného gitaristu a jeho blízkych, zostavené
z minulých i novo zaznamenaných rozhovorov.
Réžia: L. F. Zanuck
Dokument, 135 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 5. a piatok 6.4. o 17:30 hod.
DEŇ ČO DEŇ /EVERY DAY/
Romantický príbeh o dospievajúcej tínedžerke Rhiannon, ktorá sa zamiluje do niekoho, kto sa
zobúdza deň čo deň v inom tele.
S pocitom, že sú si súdení, sa deň čo deň snažia nájsť jeden druhého, bez toho, aby vedeli, čo alebo
koho im prinesie budúci deň. Čím viac sa milujú, tým viac je ťažšie zmieriť sa so skutočnosťou, že
jeden z nich je každých 24 hodín niekým iným. Teraz musia čeliť najťažšiemu rozhodnutiu, aké kedy
museli urobiť...
Réžia: M. Sucsy, hrajú: J. Smith, M. Bello, A. Rice, D. Ryan...
Romantický, 97 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 5.4. o 19:45 hod.
Pondelok 9.4. o 17:30 hod.
STRATILI SME STALINA /THE DEATH OF STALIN/
Veľký vodca padol.
Priamo na koberec. Volá sa Stalin. Nad jeho mŕtvolou sa začína tragikomický boj o nástupníctvo.
Súdruhovia z politbyra sa pomaly zbavujú dlhoročného strachu a začína sa to ozajstné divadlo. Ak sa
vám to nezdá ako dostatočne dôvtipná zápletka, tak verte, že film vo svojej tragickosti a schopnosti
uťahovať si z vysokých vecí je veľmi vtipný. V Rusku tento film zakázali.
Réžia: A. Iannucci, hrajú: S. Buscemi, S. R. Beale, P. Considine, R. Friend, J. Isaacs, A. Riseborough,
O. Kurylenko...
Komédia, 106 min., MP12+, GB/FR, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Piatok 6.4. o 19:45 hod.
OTCOVA VOLGA
Eva (E. Balzerová) je kostýmová výtvarníčka, pôžitkárka a manželka šarmantného Ludvíka,
ktorý však veľmi nečakane a bez rozlúčenia umrie.
Nestihne jej povedať, že okrem ich spoločnej dcéry Terezy (T. Vilhelmová) mal ešte rovnako starého
nemanželského syna. Tereza prehovorí svoju matku, aby sa spoločne vydali po stopách Ludvíkových
mileniek (V. Cibulková, E. Holubová, H. Macluchová) a zistili o jeho tajomstve viac. Na cestu vyrážajú
Ludvíkovým veteránom Volga GAZ 21.
Réžia: J. Vejdělek
Komédia, dráma, 90 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 7.4. o 15:15 hod.
CHLOE A TRPASLÍCI /GNOME ALONE/
Nový animák od producenta filmu Shrek, Johna H. Williamsa.
Chloe a jej mama Katarína sa už zasa sťahujú. Tentokrát si na novom mieste prenajali nádherný,
rozľahlý, gotický dom, plný záhradných trpaslíkov. Postupne si ale Chloe začína všímať, že sa v dome
dejú zvláštne veci. Všade sa povaľujú obaly od sladkostí, ktoré niekto pojedol. Akoby to mali na svedomí
trpaslíci. Zdá sa jej, akoby ju pozorovali a občas na ňu žmurkali, niekedy si dokonca myslí, že sa hýbu.
Chloe rýchlo pochopí, že nemá vidiny, ale že trpaslíci sú skutočne živí, zistí tiež, že sú tu preto, aby
ochraňovali dom, ktorému hrozí nebezpečenstvo.
Réžia: P. Lepeniotis, S. Shenoy
Detský, animovaný, 89 min., MP7+, Kanada, SD, 2D projekcia/5€/4€

Sobota 7.4. o 17:15 hod.
BACKSTAGE
Ži svoj život.
...v to verí a podľa toho žije mladý zaľúbený pár spod Tatier plný ideálov a snov, Mary a Buddy.
Spoločne so svojou tanečnou skupinou West Coast Crew snívajú o lepšej tanečnej budúcnosti
a bohatstve. Najviac húževnatý je Buddy, ktorý je pre výhru schopný obetovať takmer všetko, aj lásku...
a práve vtedy na scénu prichádza citlivý Hugo, u ktorého hľadá útechu a pochopenie Mary...
Pri tanečnom súboji si ich všimne uznávaný producent a pozve ich na casting do tanečnej súťaže,
ktorá by im otvorila dvere do sveta šoubiznisu. Aby si splnili svoj sen o úspechu a bohatstve, musia
čeliť rôznym tvrdým prekážkam, kde sú ich vzájomné vzťahy a charaktery podrobené veľmi tvrdej
skúške. Postupne sa stávajú miláčikom publika a producent pre väčšiu sledovanosť vyťahuje na
verejnosť ich neľahké životné osudy a skutočnosti, ktoré môžu naštrbiť ich dlhoročné priateľstvo...
Réžia: A. Sedláčková, hrajú: B. Cristovao, M. Havranová, T. Porucha, The Pastels, O. Hraška,
J. Bárdos, R. Luknár, I. Chýlková, K. Hádek...
Romantický, hudobný, tanečný, 100 min., MP12+, Cz/Sk, OV, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 7.4. o 19:30 hod.
Nedeľa 8.4. o 17:15 hod.
APOŠTOL PAVOL /PAUL, APOSTLE OF CHRIST/
Historický príbeh o jednej z najväčších osobností kresťanstva.
Počas prenasledovania kresťanov na začiatku nášho letopočtu je Pavol uväznený rímskym cisárom
Nerom. V tmavej, chladnej cele bojuje s hladom, samotou, no tiež s výčitkami svedomia z vlastnej
farizejskej minulosti. Jeho jediným verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý počas svojich návštev
v Pavlovej cele spisuje zážitky a učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym ako Apoštol národov.
Réžia: A. Hyatt, hrajú: J. Faulkner, J. Caviezel, J. Whalley, O. Martinez, J. Lynch...
Historický, dráma, životopisný, 107 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 8.4. o 15:00 hod.
KRÁLIK PETER /PETER RABBIT/
Rozprávková komédia podľa svetoznámych príbehov Beatrix Potterovej prichádza na veľké
plátno!
Rebelský králik Peter žije svoj veselý bezstarostný život spolu s ostatnými zvieratami na farme. Nový
majiteľ statku sa však o svoj životný priestor deliť nemieni - a už vôbec nie so zvieratami. Začína sa tak
bizarná vojna o teritórium medzi ním a obyvateľmi záhrady.
Réžia: W. Gluck
Rodinný, animovaný, rozprávka, 99 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 8.4. o 19:30 hod.
READY PLAYER ONE: HRA SA ZAČÍNA
Hranica medzi virtuálnym a reálnym svetom môže byť tenká. A potom ide o život.
V roku 2045 je svet veľmi nehostinné miesto. Stredoškolák Wade Watts, tak ako väčšina ľudstva, uniká
pred bezútešnou realitou do virtuálnej utópie zvanej OASIS, kde môže byť každým, kým len chce.
Existujú tu tisíce planét, na ktorých sa dá žiť, hrať, ale aj zamilovať. Tvorca OASIS-u James Halliday
totiž zomrel bez potomkov a svoje rozprávkové bohatstvo spolu s OASIS-om sa rozhodol darovať
človeku, ktorý rozlúšti hádanky a splní úlohy roztrúsené v jeho výtvore...
Réžia: S. Spielberg, hrajú: T. Sheridan, O. Cooke, V. Diesel, S. Pegg...
Thriller, sci-fi, akčný, 120 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Pondelok 9.4. o 19:30 hod.
FLORIDA PROJEKT /THE FLORIDA PROJECT/
Neďaleko Disneylandu na Floride stojí mnoho kedysi populárnych pestrofarebných motelov.
Očarujúca šesťročná Mooney (B. Prince) a jej kamaráti, ktorí si naplno užívajú leto, býva
v jednom z nich. Radosť zo slobody, potulovania a neodolateľných kopčekov zmrzliny nemá nudný
a zložitý svet dospelých šancu ohroziť. Čo na tom, že jej 22-ročná mama (B. Vinaite) každý týždeň
divoko zháňa peniaze na nájomné a neskorými platbami dráždi starostlivého správcu Bobbyho
(W. Dafoe). Je na čase zoznámiť sa s novou susedkou a naplánovať pár ďalších nezbedností.
Réžia: S. Baker, hrajú: B. Vinaite, B. Prince, W. Dafoe, V. Cotto...
Dráma, 111 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/4€ , pre členov FK 3€

Eurokino uvádza:
Utorok 10.4 o 17:30 hod.
Streda 11.4. o 19:30 hod.
DANCER
Obdarený veľkou vytrvalosťou a zanietením, Sergej Polunin vzal tanečný svet útokom a stal
sa historicky najmladším sólistom Kráľovského baletu v Londýne.
V dvadsiatich piatich rokoch bol na vrchole kariéry. Rozhodol sa však odísť a tanec úplne opustiť.
Dokumentárny film režiséra Stevena Cantora sleduje život tohto osobitého umelca, od jeho
márnotratných začiatkov na Ukrajine, cez strhujúce výkony vo Veľkej Británii, Rusku a nakoniec
i v Spojených štátoch, kde ho D. LaChapelle nakrútil pri tanci na Hozierovu skladbu Take Me to Church
a video sa okamžite stalo hitom internetu.
Réžia: S. Cantor, hrajú: S. Polunin...
Dokument, životopisný, tanečný, 82 min., MP12+, USA/GB/Rusko/Ukrajina, ST, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Utorok 10.4. o 19:30 hod.
PRÍSĽUB ÚSVITU /LA PROMESSE DE L'AUBE/
Od ťažkého detstva v Poľsku cez mladosť pod slnkom v Nice až po kariéru letca v Afrike počas
2. svetovej vojny...
Romain Gary prežil výnimočný život. Za túto húževnatosť, ktorá ho viedla k tomu, aby prežil tisíc
životov, aby sa stal veľkým človekom a slávnym spisovateľom, však vďačí svojej matke Nine. Práve
šialená láska tejto zaujímavej a excentrickej matky z neho urobí jedného z najvýznamnejších
románopiscov 20. storočia, bude však aj jeho doživotným bremenom...
Réžia: E. Barbier, hrajú: P. Niney , Ch. L. Gainsbourg, D. Bourbon...
Romantický, dráma, 130 min., MP12+, FR, T, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 12. a piatok 13.4. o 17:30 hod.
Sobota 14.4. o 17:15 hod.
Nedeľa 15.4. o 19:15 hod.
Pondelok 16.4. o 19:00 hod.
FAKJÚ PÁN PROFESOR 3 /FACK JU GÖHTE 3/
Samozvaný učiteľ Zeki Müller je späť.
Silnejší než predtým, plný odhodlania a túžby dostať zo svojich študentov na čele so Chantal to
najlepšie, čo v nich ešte zostáva. Ale už toho veľmi veľa v nich na vyžmýkanie nie je. Uspeje pri
záchrane školy a jej študentov?
Réžia: B. Dagtekin, hrajú: E. M'Barek, K. Riemann, J. Haase...
Komédia, 120 min., MP12+, De, ČD, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 12./2D a piatok 13.4./3D o 20:00 hod.
Sobota 14.4./2D o 19:45 hod.
BESNENIE /RAMPAGE/
„Veľký proti väčšiemu“.
Primatológ Davis Okoye (D. Johnson), ktorý si drží ľudí od tela, zdieľa nepochybnú väzbu
s Georgeom, mimoriadne inteligentnou gorilou, o ktorú sa stará od jej dvoch rokov. Ale vykonaním
nebezpečného experimentu, ktorý sa vymkne spod kontroly, zmení miernu opicu na zúrivé monštrum
obrovských rozmerov. A aby toho nebolo málo, čoskoro sa objavia aj iné druhy zvierat, ktoré boli
podobne zmutované...
Réžia: B. Peyton
Akčný, dobrodružný, 107 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 14.4. o 15:15 hod.
SHERLOCK GNOMES
Animovaná komediálna detektívka plná trpaslíkov.
Dobrodružná detektívna animovaná komédia Sherlock Gnomes opisuje najväčší prípad sadrovej verzie
legendárneho detektíva. Kto iný by mal vyšetrovať hromadné miznutie záhradných trpaslíkov?
Réžia: J. Stevenson
Animovaná komédia, 90 min., MP, USA/GB, ČD, 2D projekcia/5€/4€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 15.4. o 15:00 hod.
CHLOE A TRPASLÍCI /GNOME ALONE/
Nový animák od producenta filmu Shrek, Johna H. Williamsa.
Chloe a jej mama Katarína sa už zasa sťahujú. Tentokrát si na novom mieste prenajali nádherný,
rozľahlý, gotický dom, plný záhradných trpaslíkov. Postupne si ale Chloe začína všímať, že sa v dome
dejú zvláštne veci. Všade sa povaľujú obaly od sladkostí, ktoré niekto pojedol. Akoby to mali na svedomí
trpaslíci. Zdá sa jej, akoby ju pozorovali a občas na ňu žmurkali, niekedy si dokonca myslí, že sa hýbu.
Chloe rýchlo pochopí, že nemá vidiny, ale že trpaslíci sú skutočne živí, zistí tiež, že sú tu preto, aby
ochraňovali dom, ktorému hrozí nebezpečenstvo.
Réžia: P. Lepeniotis, S. Shenoy
Detský, animovaný, 89 min., MP7+, Kanada, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Nedeľa 15.4. o 17:00 hod.
CESTA ZA KRÁĽOM TROLLOV /THE ASH LAD: IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING/
Že sú trollovia len malé roztomilé bytosti? Ani nápad!
Kráľ trollov je zlovestný a hrozivý obor z hôr, ktorý drieme vo svojej jaskyni a čaká na to, až sa niektorá
z princezien do svojich osemnástich narodenín nestihne vydať, aby ju mohol lapiť a zjesť.
Espen ako najmladší z troch synov chudobného farmára je doma bitý a šikanovaný, lebo nerobí nič
užitočné, len chodí po lesoch s hlavou v oblakoch a chytá lelkov. Je náhoda, že práve on v lese stretne
princeznú Kristin, ktorá je na úteku zo svojho rodného hradu. Kristin je poriadne tvrdohlavá, neverí na
staré historky o Kráľovi trollov, ktorý má zálusk na princezné, a hlavne si ani náhodou nechce vziať
namysleného princa Frederika, ktorého jej vybral otec. Bohužiaľ onedlho po stretnutí s Espenom zistí,
že historky o trolloch sú pravdivé.
Réžia: M. Brænne Sandemose
Rodinný, fantasy, 104 min., MP12+, Nórsko, ČD, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 17.4. o 19:30 hod.
ODNIKIAĽ /AUS DEM NICHTS/
Je možné dosiahnuť spravodlivosť vo svete plnom predsudkov a nenávisti?
Katja je vydatá a spolu so svojim mužom Nurim a synom Roccom žije spokojným životom. Stačí však
jeden moment a jej život sa zmení. Manžel aj syn zomierajú pri bombovom útoku. Je rozhodnutá urobiť
všetko, aby dosiahla spravodlivosť. Môže sa jej to podariť?
Réžia: F. Akin, hrajú: D. Kruger, N. Acar, S. Eloglu...
Dráma, 106 min., MP15+, FR/De, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Eurokino uvádza:
Streda 18.4. o 19:30 hod.
VNÚTORNÉ SLNKO /UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR/
Parížska umelkyňa a rozvedená matka sa rozhodne konečne nájsť pravú lásku.
Nádeje však často vkladá do mužov, ktorí sú pravým opakom ideálu takého muža. Film nie je plynulým
príbehom, divák sleduje vybrané pasáže z Isabellinho života, aby si vyskladal jej osobnosť a na konci
pochopil jej kľúč, podľa ktorého si hľadá „toho pravého“.
Réžia: C. Denis, hrajú: J. Binoche, X. Beauvois, S. Dumas, G. Depardieu...
Dráma, 94 min., MP15+, Fr, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€
Štvrtok 19., piatok 20. a pondelok 23.4. o 19:30 hod.
VADÍ NEVADÍ /BLUMHOUSE ΄S TRUTH OR DARE/
Čo by ste robili, keby ste sa dostali do slučky v hre Vadí nevadí, kedy od splnenia úlohy závisí
váš život? Nesplníš … Zomrieš!
Hrávate radi Vadí nevadí? Tak pozor na to, s kým to hrávate, nech pritom neprídete o život.
Vadí nevadí je hororová novinka od tvorcov zo spoločnosti Blumhouse, ktorá divákov v minulom roku
spoľahlivo vydesila filmami Rozpoltený a Uteč.
Vadí nevadí je pomerne nevinná hra, pri ktorej hráči, keď na nich príde rad, volia, či pravdivo odpovedia
na nejakú chúlostivú otázku, alebo splnia náročnú / nepríjemnú / ponižujúcu úlohu. Spojenie „pomerne
nevinná" prestáva platiť vo chvíli, keď v prípade klamstva alebo nesplnenej úlohy zomriete.
Réžia: J. Wadlow, hrajú: L. Hale, T. Posey, V. Beane, H. Szeto...
Horor, 103 min., MP 15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€

Eurokino uvádza:
Piatok 20. a pondelok 23.4. o 17:30 hod.
Sobota 21. a utorok 24.4. o 19:30 hod.
PEPÍK /PEPA/
„Smoliarom proti svojej vôli.“
Kolobeh ľudskej duše je nevyspytateľný a pokiaľ nenájde odpovede na tie správne otázky,
nenájde svoj pokoj.
A takto to má aj hlavný hrdina filmu. Pepa (M. Suchánek) je outsiderom už od narodenia. Má okolo
päťdesiatky a pracuje ako úradník. So svojou ženou (P. Špalková), majú dve deti a vo svojej
domácnosti je viac ako pod papučou. Rešpektu sa mu nedostáva ani od jeho potomkov. Uvedomuje si,
že musí niečo zmeniť a dokonca veľmi dobre vie, čo by to malo byť. Lenže! Cesta k cieľu býva niekedy
veľmi tŕnistá, a tak môžeme sledovať viac či menej márnych, niekedy až tragikomických pokusov
hlavného hrdinu, začať svoj život konečne žiť.
Réžia: J. Novák
Tragikomédia, 90 min., MP12+, ČR, ČV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 21. a nedeľa 22.4. o 15:30 hod.
DVE A POL KAČKY /DUCK DUCK GOOSE/
Rodina, akú by ste nečakali.
Tieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, svoj život si užívajú plnými zobákmi. Byť v husej koži je ťažká
pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. Gunár Peng má špeciálnu úlohu. Musí sa začať
starať o dve malé kačičky a pomôcť im z bahna, ktoré tak trochu sám spôsobil. Ich spoločné
dobrodružstvo ukáže, že rodina môže mať všetky možné podoby aj tvary a dokonca aj perie.
A že priateľstvo a rodina je tá najväčšia zábava a jazda.
Réžia: Ch.Jenkins
Animovaná komédia, 91 min.,MP, USA/Čína, SD, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 21. a nedeľa 22.4. o 17:30 hod.
Streda 25.4. o 19:30 hod.
DUBČEK
Historicky prvý hraný slovenský film o politikovi a štátnikovi Alexandrovi Dubčekovi.
Trvalo to krátko. Eufória z pocitu slobody, viera, že sa napravia chyby minulosti, presvedčenie, že sa
Československo zmení na demokratickú krajinu a ľudia budú slobodní. Na čele mnohých významných
spoločenských zmien stál koncom 60-tych rokov 20. storočia Alexander Dubček.
Réžia: L. Halama, hrajú: A. Jastrabaň, T. Radeva, V. Hrabal, J. Zapletal, R.Šopík...
Historický, dráma, 86 min., MP12+, SK, OV, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Nedeľa 22.4. o 19:30 hod.
FAKJÚ PÁN PROFESOR 3 /FACK JU GÖHTE 3/
Samozvaný učiteľ Zeki Müller je späť.
Silnejší než predtým, plný odhodlania a túžby dostať zo svojich študentov na čele so Chantal to
najlepšie, čo v nich ešte zostáva. Ale už toho veľmi veľa v nich na vyžmýkanie nie je. Uspeje pri
záchrane školy a jej chovancov?
Réžia: B. Dagtekin, hrajú: E. M'Barek, K. Riemann, J. Haase...
Komédia, 120 min., MP12+, De, ČD, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 26.4./2D o 19:00 hod.
Piatok 27.4./2D o 19:30 hod.
Sobota 28.4./3D a pondelok 30.4./2D o 17:00 hod.
Nedeľa 29.4./2D o 16:30 hod.
AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA /AVENGERS: INFINITY WAR/
Film prinesie na plátna kín najsmrtonosnejšiu a najepickejšiu vojnu všetkých čias.
Film je zavŕšením desaťročnej cesty filmovým svetom štúdia Marvel. Avengers a ostatní superhrdinovia
sa musia spojiť, aby skúsili poraziť mocného Thanosa skôr, ako jeho útok navždy zničí celý vesmír.
Réžia: A. Russo, J. Russo, hrajú: R. Downey Jr., Ch. Evans, Ch. Hemsworth, M. Ruffalo, S. Johansson,
J. Renner, E. Olsen, P. Bettany, S. Stan...
Sci-fi, akčný, fantasy, 155 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€

Eurokino uvádza:
Piatok 27.4. o 17:30 hod.
Sobota 28.4. o 20:15 hod.
DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA
Marie je typická mestská singl žena.
Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, ale vo vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov.
Naopak, jej sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svadbu. A tak Marie prichádza za rodinou
na návštevu do rodného mesta. Doma stretáva svoju dávnu lásku Jiřího. Počas niekoľkých okamihov
je jasné, že ich stará láska časom nevyprchala. Ale celá vec má jeden háčik. Jiří je snúbencom jej sestry.
Réžia: T. Svoboda, hrajú: A. Polívková, J. Dolanský, E. Geislerová, E. Holubová...
Komédia, 90 min., MP12+, ČR, ČV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 28.4. o 15:00 hod.
Nedeľa 29.4. o 14:30 hod.
DVE A POL KAČKY /DUCK DUCK GOOSE/
Rodina, akú by ste nečakali.
Tieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, svoj život si užívajú plnými zobákmi. Byť v husej koži je ťažká
pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. Gunár Peng má špeciálnu úlohu. Musí sa začať
starať o dve malé kačičky a pomôcť im z bahna, ktoré tak trochu sám spôsobil. Ich spoločné
dobrodružstvo ukáže, že rodina môže mať všetky možné podoby aj tvary a dokonca aj perie.
A že priateľstvo a rodina je tá najväčšia zábava a jazda.
Réžia: Ch.Jenkins
Animovaná komédia, 91 min., MP, USA/Čína, SD, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 29.4. a utorok 1.5. o 19:30 hod.
Pondelok 30.4. o 20:00 hod.
BLOKOTI /BLOCKERS/
Partička teenagerov si vyrazila, aby si užili prvý sex. Ich rodičia si tiež vyrazili. Aby im v prvom
sexe zabránili.
Komédia o dievčatách, ktoré chcú prísť o panenstvo, a o rodičoch, ktorí im v tom chcú zabrániť doslova
za každú cenu.
Réžia: K. Cannon, hrajú: L. Mann, I. Barinholtz, J. Cena, K. Newton...
Komédia, 102 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 17:00, Sobota: 08:00 – 12:00
Tel: 044 / 432 10 96
Pokladňa kina každý deň hodinu pred začiatkom predstavenia, Tel: 044 / 431 36 36
Online predaj na stránke http://www.kino.ruzomberok.sk/
Rezervácie na kultúrne podujatia trvajú 48 hodín.
Rezervácie na filmové projekcie končia 30 minút pred predstavením.

KULTÚRNE PODUJATIA
01.04.2018

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

19:00

VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA

Dobrovoľný hasičský zbor Vyšný Sliač vás srdečne pozýva na tradičnú Veľkonočnú tanečnú zábavu.
Do tanca hrá DJ Markus.
Vstupné: 2,00€
01.04.2018

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

20:00

JAM SESSION
Čajovňa Relax vás pozýva na šibačkovú Jam Session.
Riadne sa zabavíme a zahráme si rôzne freestylové žánre. Pozývame aj muzikantov z iných okresov. Vítaní ste samozrejme
aj vy, milí diváci. Vystískame sa a riadne to roztočíme.
01.04.2018

Kultúrny dom vo Švošove

20:00

VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA
Futbalový oddiel OŠK Švošov vás pozýva na tradičnú dedinskú Veľkonočnú zábavu.
Hrá: DJ Palo Horváth
Výťažok z tejto akcie poputuje na podporu začínajúceho chlapčenského futbalového družstva vo Švošove. Počas zábavy
bude otvorený pestrý bufet, bude sa variť víno a usporiadatelia budú ponúkať na predaj varené párky. Samozrejmosťou
bude čokoládový tanec po polnoci.
Všetkých srdečne pozývame do Švošova na veľkonočnú zábavu so super hudbou a skvelou náladou.
Vstupné: 2,00€
03.04.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU: SUCHÉ PLSTENIE
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Naučíme sa, prípadne si zopakujeme suché plstenie. Touto technikou si podľa záujmu účastníkov uplstíme pekný šperk
(brošňu, korále, náušnice), alebo ľahučkú dekoračnú bábiku.
Je potrebné priniesť si materiál a pomôcky: farebnú vlnu na plstenie, ihlu na plstenie, špongiu (na riad), formičku
(vykrajovačku na medovníky), nožnice, ihlu, niť, tavnú pištoľ, drôt, filc, zips, uzáver na náhrdelník, zatvárací špendlík
na brošňu, háčiky na náušnice, korálky na zdobenie.
Veríme, že Vás naše aktivity oslovia a v utorok po Veľkej noci prídete medzi nás. Vítaný je každý, bez ohľadu na vek, kto
má čas a chuť stráviť tvorivé dopoludnie v múzeu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
04.04.2018

Pomník SNP v Liptovských Revúcach (Stredné Revúce)

12:30

73. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE LIPTOVSKÉ REVÚCE
Obec Liptovské Revúce v spolupráci so SZPB Liptovské Revúce a Základnou školou v Liptovských Revúcach
si pripomenie 73. výročie oslobodenia obce.
Pietna spomienka sa uskutoční položením vencov padlým hrdinom a obetiam 2. svetovej vojny k Pomníku SNP
v Strednej Revúcej.
04.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FULLAKUK: EDIT
Galerijná žurnalistika pre junior tím vo veku 7 - 15 rokov.
Viete ako sa dá spracovať audiovizuálny záznam? Počas dielne budeme editovať to, čo sme spolu nafilmovali. Vhodné aj
pre začiatočníkov.
Vstupné: 3,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, 044/245 21 11
05.04.2018

Námestie slobody v Ružomberku

13:00

OSLAVY 73. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA
Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s. a Oblastný výbor SZPB Ružomberok Vás pozývajú na Oslavy 73. výročia
oslobodenia mesta.
06.04.2018

Likavka (pred Obecným úradom)

OSLOBODENIE OBCE: PIETNA SPOMIENKA
Obec Likavka organizuje pietnu spomienku pri príležitosti oslobodenia obce počas 2. svetovej vojny.
Program: hymna, báseň, príhovor, položenie venca

13:00

06.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

HRY U FULLU: FULLALAND
Kreatívne hry pre 10+ a hravých dospelákov.
Ovládajte obľúbené žlté postavičky, zažite konštrukčné a hračkárske dobrodružstvo a postavte svoje diela v Galérii
Ľudovíta Fullu. Vašou úlohou je vytvoriť montáž z vybraných obrázkov z diel Ľudovíta Fullu a stavebnice Lega. Možnosti
prepojenia týchto prvkov sú ponechané len na vás.
Vstupné: 3,00€
Objednajte sa: jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
06.04.2018

Mestská knižnica Ružomberok

16:00

RENDEZVOUS POD SCHODMI 27: LEOPOLD MORAVČÍK
A RUŽENA JANIGLOŠOVÁ - MORAVČÍKOVÁ
Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov Žilina a Mestská knižnica
Ružomberok Vás pozývajú na Rendezvous pod schodmi 27.
Hostia večera:
Leopold Moravčík (spisovateľ, autor literatúry faktu, redaktor, moderátor, komentátor, publicista)
Ružena Janiglošová - Moravčíková (spisovateľka, prozaička, poetka)
Leopold Moravčík – jeden z najvýznamnejších slovenských zahranično - politických novinárov sedemdesiatych až
deväťdesiatych rokov 20. storočia. Narodil sa v Lúčkach, vyštudoval žurnalistiku na FF UK a postgraduálne medzinárodné
vzťahy a právo na PF UK v Bratislave a zahranično - politickú žurnalistiku na Fakulte žurnalistiky UK v Prahe. Aktívne
pôsobil v Československej televízii do roku 1990 ako moderátor a komentátor (hlavná redakcia Televíznych novín), neskôr
pôsobil v printových a elektronických médiách. Po roku 2000 bol činný ako pracovník štátnej správy na Ministerstve školstva
SR, tri roky pôsobil v Kancelárii prezidenta SR. Zároveň sa aktívne venoval literatúre faktu. Je známy ako autor kníh Čína
na dlhom pochode (2002), Lži, ktoré menili svet (2005), Ženy, ktoré menili svet (2007), Vzbura proti maďarizácii: Obec Lúčky
v rokoch 1906 – 1911 (2009), Výhybky dejín: Udalosti, ktoré urobili svet takým, aký je (2011). Rodným Lúčkam sa venuje
v titule Pramene zdravia a nádeje: 300 rokov Kúpeľov Lúčky (2012). V roku 2013 vyšli jeho Bastardi v politike, v roku 2015
kniha Sprisahanie proti konšpiráciám. Zatiaľ ostatným titulom je Čína na konci Dlhého pochodu (2017).
Ružena Janiglošová Moravčíková - spisovateľka, prozaička, poetka. Absolventka SVŠ v Ružomberku (1965), promovala
na FF UPJŠ v Prešove. Do literatúry sa výrazne zapísala najmä titulom Zakázané zvony (2010) opisujúcim udalosti
v rakúsku - uhorskej monarchii po parlamentných voľbách v roku 1906, kedy Apponyiho školské zákony upravovali používanie
učebníc, pôsobenie učiteľa a rečovú maďarizáciu obyvateľstva.
Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
hlavný partner projektu.
07.04.2018

Rybné hospodárstvo Štiavnička

10:00

ŠIBI RYBY UDIČKOU
Centrum voľného času Elán v Ružomberku a Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Ružomberok
pozývajú deti základných a materských škôl a ich rodičov na zábavné dopoludnie s názvom Šibi ryby udičkou.
Súčasťou podujatia je súťaž v poznávaní rýb a hádzaní udicou na terč, ukážky miešania krmiva a montáží rôznych typov
nástrah. Pre najmenších súťaž v skladaní puzzle s rybárskou tématikou. Víťazi súťaží budú odmenení vecnou cenou
a diplomom. Pre všetkých účastníkov bude pripravená sladká odmena a malá pozornosť.
07.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: KORÁLKOVÁ VÝŠIVKA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Starobylá technika zdobenia odevov prítomná v rôznych kultúrach rôznych období. V slovenskom kroji, ale aj u amerických
Indiánov. Ukážeme si základy a zhotovíme malú brošňu.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 10,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
07.04.2018

telocvičňa ZŠ s MŠ Likavka

XVI. ZIMNÉ SÚSTREDENIE MLADÝCH HASIČOV
Občianske združenie Florián, Dobrovoľný hasičský zbor Likavka, Základná škola s materskou školou Likavka
a Územná organizácia DPO Ružomberok organizujú XVI. ročník halovej súťaže mladých hasičov.
Súťaž sa koná ako zavŕšenie zimnej prípravy mladých hasičov, ktorí počas zimy neoddychujú, ale stále aktívne trávia svoj
voľný čas na hasičských tréningoch.
„Zimné sústredenie" je organizované za účelom zdokonalenia špeciálnych zručností mladých hasičov v praktickej činnosti
s technickými prostriedkami. Cieľom tejto akcie je rozvoj a popularizácia, ako aj podpora hasičského športu, podpora
aktívneho trávenia voľného času a budovanie a rozvíjanie zručností a schopností detí a mládeže.
Info: predseda DHZ Likavka P. Brtko 0901 788 535, e-mail: brtko.peter@gmail.com

07.04.2018

Kultúrny dom v Černovej

16:00

ÚSMEV AKO DAR
Kultúrny dom v Černovej vás pozýva na podujatie Úsmev ako dar.
Vstupné dobrovoľné
09.04.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV

Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie ôsmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
10.04.2018

Centrum voľného času Elán v Ružomberku (ul. Plavisko)

09:00

X. CARROL'S WONDERLAND
Centrum voľného času Elán organizuje X. ročník okresnej súťaže v prednese anglickej riekanky, rečňovanky,
ukazovačky Carrol´s Wonderland.
Časový harmonogram:
08:00 – 08:30 prezentácia
08:30 – 09:00 organizačné pokyny a otvorenie
09:00 začiatok súťaže
Kategórie:
I. kat. - žiaci 1. roč. ZŠ
II. kat. – žiaci 2. roč. ZŠ
III. kat. – žiaci 3. roč. ZŠ
IV. kat. – žiaci 4. roč. ZŠ
V. kat. – anglofónni žiaci 1.-4. roč. ZŠ (pre žiakov, ktorých jeden z rodičov je native-speaker alebo inej národnosti
s dorozumievacím jazykom anglickým)
Hodnotenie súťaže: Traja najlepší z každej kategórie budú odmenení diplomami a cenami. Porota bude zverejnená pri
otvorení súťaže.
10.04.2018

Björnsonov dom v Ružomberku

17:00

AKO STRAVOU DOSIAHNUŤ LEPŠÍ ŠPORTOVÝ VÝKON
Občianske združenie Život a Zdravie v spolupráci s Mestom Ružomberok a KDAH, a.s. vás pozývajú v rámci
Klubu zdravia na prednášku na tému Ako stravou dosiahnuť lepší športový výkon?
Prednášajúci: Bc. Jozef Kopilec
Hosťom bude úspešný ružomberský rodák, podnikateľ a maratónec Ing. Roman Glut.
Program: recepty, návrh jedálnička, ochutnávka
10.04.2018

Dom Baptistov v Ružomberku

17:00

ZDRAVÁ VÝŽIVA V PRAXI: PREDNÁŠKA S OCHUTNÁVKOU
Centrum celoživotného vzdelávania vás pozýva na prednášku na tému Zdravá výživa spojenú s ochutnávkou.
Zdravie a krása. Častokrát sú to práve nadváha a nesprávna životospráva, ktoré nám z týchto dvoch radostí nebadane
ukrajujú. Úskalia na ceste za vytúženým zdravím a krásou môžu byť veľké, väčšinou však nie sú neprekonateľné. Niekedy
stačí len malá pomoc a my zistíme, že to, čo sme považovali za takmer nemožné, je vlastne ľahko zvládnuteľné.
Takúto pomoc nám dokáže poskytnúť výživová poradkyňa Jana Nehajová. Našu dôveru sme vložili do jej rúk, pretože svoje
odborné vedomosti už uplatnila v pomoci mnohým ľuďom. Pozvali sme si ju, aby viedla prednášku, na ktorej nás prevedie
nástrahami chudnutia, poradí nám, akých chýb sa máme vyvarovať, aby sme nadbytočné kilá zhodili natrvalo a taktiež nám
prinesie ochutnať niečo z dobrôt, ktoré si potom podľa jej receptov môžeme pripraviť.
Pre obmedzený počet miest je potrebné sa vopred prihlásiť na e-mailovej adrese: ccv@ccvrbk.sk,
alebo na tel. čísle 0905 842 696.
Vstupné: 10,00€
11.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: STRUNKY - BRNKY
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Z čoho všetkého sa dajú vyrobiť sláčikové nástroje? Nechajte sa prekvapiť, počas dielne vyrobíme vlastné sláčikové nástroje.
Výsledným dielom bude skupinová brnkačka.
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
12.04.2018

Mestská knižnica Ružomberok

16:00

JOHNY PEŤKO: AUTORSKÉ ČÍTANIE
Mestská knižnica Ružomberok vás pozýva na autorské čítanie Johnyho Peťka.
Johny Peťko: bývalý herec martinského divadla, moderátor Rádia Rebecca a Fun Rádia. Autentická spoveď v reálnom čase,
na reálnom mieste, so skutočnými postavami a pravdivými mrazivými príbehmi o živote s nálepkou „Alkoholik“.
Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner
projektu.

12.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: HOTEL ÚSVIT
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu Hotel Úsvit.
Réžia: Mária Rumanová, 49 min.
Na pozadí letargie rozpadnutej železničnej prekládky na ukrajinsko - slovenských hraniciach sledujeme príbeh štyroch
postáv, ktoré sa pokúšajú prekročiť kruh skepticizmu, vyzbrojení len vlastnou túžbou po šťastí. Postavy filmu si vytvárajú
vlastné cestičky, ako v nepriaznivom systéme fungovať, často na hranici zákona či logiky bežného človeka. Ich spoločnou
realitou je totiž mesto Čierna nad Tisou.
Vstupné: 1,00 €
13.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: LINORYT
Večerný ateliér pre dospelých.
Pozývame všetkých, ktorí si chcú rozšíriť remeselné zručnosti a zároveň uplatniť svoju kreativitu, na ateliér venovaný
linorytu. Táto grafická technika sa vyznačuje svetelným kontrastom, pôsobí dynamicky a vašej tvorbe tak dodá na sile výrazu.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
14.04.2018

Areál ZŠ s MŠ v Likavke

10:00

UKÁŽKA VRÚBĽOVANIA A REZU OVOCNÝCH STROMOV
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Ružomberok vás pozýva na odbornú prednášku a ukážku vrúbľovania
a rezu ovocných stromov.
14.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ZVUČNÉ PLETKY
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Príďte sa zrelaxovať. Stačia ihlice s vlnou, alebo už aj niečo rozpletené. Spoločne ihlicami ozvučíme galériu.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 1,00€
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
14. - 15.04.2018

Motel Ranč v Černovej

GITAROVÝ WORKSHOP S DUŠANOM DOBIÁŠOM
Motel Ranč vás pozýva na gitarový workshop s Dušanom Dobiášom.
D. Dobiáš je vynikajúci gitarista, ktorý hrá country, folk a blues.
Program:
Sobota 14.04.2018 od 16:00 do 18:00 hod.
Nedeľa 15.04.2018 od 10:00 do 12:00 hod.
Cena workshopu: 20,00€
Info a rezervácie: 0905 864 285
16.04.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
18.04.2018

Synagóga v Ružomberku

10:00

GAŇOVA TARNAVA 2018
Pozývame vás na krajské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl.
Víťazi krajského kola postúpia do celoštátnej súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať v Spišskej Novej Vsi.
18.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FULLAKUK: EDIT II.
Galerijná žurnalistika pre junior tím vo veku 7 - 15 rokov.
Pokračujeme v postprodukcii audiovizuálneho záznamu. Počas dielne budeme editovať to, čo sme spolu nafilmovali.
Nováčikovia, pridajte sa.
Vstupné: 3,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, 044/245 21 11

18. - 19.04.2018

Hotel Kultúra v Ružomberku

RUŽOMBERSKÁ KLASICKÁ GITARA 2018
Základná umelecká škola Ľ. Fullu organizuje VIII. ročník žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare
Ružomberská klasická gitara 2018.
Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Zámerom organizátorov je ponúknuť možnosť vzájomného
obohatenia sa žiakov a ich učiteľov v hre na klasickej gitare.
Program:
Streda 18.04.2018 o 18:00 Koncert zoskupenia Siempre Nuevo (Átrium Hotela Kultúra)
Štvrtok 19.04.2018 Gitarová súťaž Ružomberská klasická gitara 2018 (Kongresová sála Hotela Kultúra)
07:30 - 08:45 prezentácia súťažiacich
09:00 - 14:00 samotná súťaž
14:00 vyhodnotenie + krátky seminár
15:00 koniec súťaže
Časový rozvrh sa môže zmeniť podľa počtu prihlásených.
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto naštuduje súťažný program a:
- bude hrať spamäti; bude dodržiavať stanovené časové limity;
- je žiakom základnej umeleckej školy, nie je konzervatoristom. V prípade porušenia uvedených podmienok bude súťažiaci
diskvalifikovaný.
Výkony súťažiacich budú ako porotcovia posudzovať poprední českí gitaristi Matěj Freml a Patrick Vacík - gitarové duo
Siempre Nuevo.
Súťaž sa uskutoční v týchto kategóriách:
1. kategória: žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2008 alebo neskôr
2. kategória: žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2006 alebo 2007
3. kategória: žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2004 alebo 2005
4. kategória: žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2001, 2002 alebo 2003
Prihlášky môžete posielať na e-mailovú adresu: rkkgitara@gmail.com
Termín uzávierky prihlášok je 11.04.2018.
Účastnícky poplatok je 13,00€ pre súťažiaceho, 13,00€ pre pedagogický sprievod. V tejto sume sú zahrnuté aj náklady
na obed. Poplatok účastníci uhradia v rámci prezentácie.
19.04.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

08:00 – 15:00

EKOLOGICKÝ DEŇ V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na vzdelávací program venovaný aprílu - mesiacu lesov.
Program:
1. Prednáška o lesoch s multimediálnou prezentáciou:
- kategórie a funkcie lesov, rozdelenie lesov, škodlivé činitele pôsobiace v lesoch, kalamita v Tatrách - pre II.st. ZŠ a SŠ
- prednáška o lesoch spojená so súťažami - pre I.st. ZŠ
Lektor: Ing. Pavol Hriadel
2. Prehliadka:
- prírodovednej expozície Liptovského múzea
- výstavy Strom 2018 (33. medzinárodný salón ekologickej fotografie)
3. Tvorivé dielne - pre I.st. ZŠ (na objednávku) s využitím odpadových materiálov
Podujatie je určené žiakom základných a stredných škôl a všetkým záujemcom o prírodu.
Vstupné: prednáška 0,50€, prehliadka 0,50€, tvorivá dielňa 0,50€
V prípade záujmu prosíme skupiny záväzne sa prihlásiť na tel. č. 044/432 24 68, resp. 0907/ 847 232,
na e-mailovej adrese kultura.lmr@gmail.com, alebo osobne v Liptovskom múzeu.
Z kapacitných dôvodov sa môžete prihlásiť len na určitú hodinu (08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,013:00, 14:00 hod.).
19.04.2018

Mestská knižnica Ružomberok

08:30 a 10:30

JAROSLAV SLAŠŤAN: KEĎ PÔJDEŠ HOROU
Mestská knižnica Ružomberok vás srdečne pozýva na stretnutie s Jaroslavom Slašťanom na tému:
Keď pôjdeš horou.
Jaroslav Slašťan - bloger, fotograf, autor publicistických a odborných príspevkov na ekologické, spoločenské a náboženské
témy, externý redaktor časopisu Život, občiansky aktivista, milovník prírody a jej dobrovoľný strážca, odborný garant
celoslovenskej vedomostnej súťaže ZOOOlympiáda, ktorá je zameraná na zvýšenie záujmu detí, žiakov a študentov
slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a enviromentálne povedomie. Žije a pôsobí v Kremnici, kde pracuje ako knihovník
v Knižnici Jána Kollára. Usporiadateľ a autor mnohých vzdelávacích podujatí pre dospelých, ale aj deti a mládež:
„Prednášky sa snažím robiť zaujímavou formou, aby deti na nich nespali. Vždy donesiem so sebou nejaké predmety,
premietam fotografie, hovorím svoje zážitky z prírody. Kam ma zavolajú, tam sa snažím prísť, lebo si uvedomujem potrebu
viesť ľudí k úcte k prírode.“
Témy prednášok:
- Po medvedích stopách - všetko, čo chcete vedieť o medveďoch, výskyt, početnosť, etológia
- Biorekordy - to NAJ zo sveta živočíchov a rastlín
- Detektív v prírode - znaky a stopy zveri
- Stráž prírody - beseda o ochrane prírody a vybavení, povinnostiach a právach strážcu
Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,
hlavný partner projektu.

19.04.2018

Zrkadlová sála ZŠ Klačno v Ružomberku

18:30

ORIENTAL ZUMBA PÁRTY
Pozývame Vás na Oriental zumba párty s inštruktorkou zumby Renátkou.
Oblečenie: peniažkové šatky
Hudba a tanec: latino & pop & belly
Zumba je cvičenie inšpirované latinsko - americkými tancami (salsa, merengue, flamengo, cumbia, reggaeton...).
Vstupné: 2,50€
Info: 0907 393 467, e-mail: proing.tkacova@mail.t-com.sk
19.04.2018

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

19:00

WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ KINO: GRUZÍNSKO
Nové premietanie zo siedmich ciest do Gruzínska.
5-tisícovky Veľkého Kaukazu, ťažko dostupné odľahlé horské doliny, v ktorých zastal čas, úžasné Tbilisi, rozľahlé stepi pri
azerbajdžanskej hranici, mnísi dodnes žijúci v jaskynných kláštoroch, fontána, z ktorej tečie pálenka, pobrežie Čierneho
mora, ale aj skvelé jedlo a víno a mimoriadna pohostinnosť..to všetko je Gruzínsko, ktoré Whisky tentokrát precestoval
offroad, terénnym autom.
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 nosíčov, 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, Kolumbiu, Kamerun,
Indonéziu, Gruzínsko, Vietnam, Borneo, Peru, Austráliu, Čínu, Srí Lanku, Arménsko, Bolíviu, Kosovo, Filipíny, Afganistan,
Kambodžu, Sulawesi, Chile, Maroko, Ladakh, Podnestersko, Sikkim, Náhorný Karabach a mnohé ďalšie. Jeho dlhoročné
skúsenosti filmového kameramana naznačujú profesionálnu úroveň fotografií...
21.04.2018

Stankovany

08:30

DEŇ ZEME
Dobrovoľný hasičský zbor Stankovany organizuje podujatie s názvom Deň Zeme v obci Stankovany, účelom
ktorého je vyčistenie verejných priestranstiev, potokov, brehov Váhu a okolitej prírody od rôznych odpadkov.
Zraz dobrovoľníkov bude o 08:30 hod. pred budovou Obecného úradu v Stankovanoch.
Igelitové vrecia na odpadky a pracovné rukavice budú zabezpečené. Na tomto podujatí sa môžu zúčastniť len osoby staršie
ako 15 rokov. Skončenie zbierania odpadkov je naplánované okolo 13:00 hod. Po skončení podujatia bude pre všetkých
dobrovoľníkov pripravené občerstvenie v areáli ihriska FK Sokol Stankovany.
V prípade nepriaznivého počasia sa toto podujatie neuskutoční. Každý dobrovoľník, ktorému nie je ľahostajné životné
prostredie a priestor, v ktorom dennodenne trávi svoj život, je vítaný.
21.04.2018

Biely Potok

09:00

DEŇ ZEME
OZ Centrum Belanov, OZ OPK Liptov a Výbor MsČ Biely Potok by radi pozvali Vás všetkých na dobrovoľnú
ekologickú akciu Deň Zeme 2018.
Ako po iné roky, nás čaká vyčistenie Revúckej doliny, Trlenskej doliny, okolia cyklochodníka a brehov rieky Revúca. Treba
si priniesť pracovné rukavice.
Zraz dobrovoľníkov na školskom dvore ZŠ Biely Potok o 09:00 hod.
21.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: INDIÁNI
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
V galérii vystavujeme ilustrátora kníh o Indiánoch. Na dielni zameriame pozornosť na indiánske šperky, pozrieme si
historické ukážky a jeden šperk – náramok v upgrade verzii vlastnoručne vytvoríme.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 10,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
23.04.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

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

24.04.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

08:00 – 15:00

EKOLOGICKÝ DEŇ V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na vzdelávací program venovaný aprílu - mesiacu lesov.
Program:
1. Prednáška o lesoch s multimediálnou prezentáciou:
- kategórie a funkcie lesov, rozdelenie lesov, škodlivé činitele pôsobiace v lesoch, kalamita v Tatrách - pre II.st. ZŠ a SŠ
- prednáška o lesoch spojená so súťažami - pre I.st. ZŠ
Lektor: Ing. Pavol Hriadel
2. Prehliadka:
- prírodovednej expozície Liptovského múzea
- výstavy Strom 2018 (33. medzinárodný salón ekologickej fotografie)
3. Tvorivé dielne - pre I.st. ZŠ (na objednávku) s využitím odpadových materiálov
Podujatie je určené žiakom základných a stredných škôl a všetkým záujemcom o prírodu.
Vstupné: prednáška 0,50€, prehliadka 0,50€, tvorivá dielňa 0,50€
V prípade záujmu prosíme skupiny záväzne sa prihlásiť na tel. č. 044/432 24 68, resp. 0907/ 847 232,
na e-mailovej adrese kultura.lmr@gmail.com, alebo osobne v Liptovskom múzeu.
Z kapacitných dôvodov sa môžete prihlásiť len na určitú hodinu (08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,13:00, 14:00 hod.).
24. - 29.04.2018

Ružomberok (Univerzitná knižnica KU, Evanjelický kostol, Synagóga)

TÝŽDEŇ KRESŤANSKEJ KULTÚRY 2018
Týždeň kresťanskej kultúry je apolitické občianske podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre prezentáciu
a propagáciu kresťanskej kultúry v meste Ružomberok a v jeho okolí.
Prostredníctvom zorganizovaných kultúrnych a umeleckých podujatí chce ponúknuť občanom a návštevníkom mesta
hodnotné kultúrne a umelecké vyžitie a impulz na reflexiu národnej kultúrnej identity, v kontexte súčasného hodnotového
systému a štýlu života. Tretí ročník tohto podujatia svojimi aktivitami prispeje k oslavám 700. výročia udelenia mestských
výsad mestu Ružomberok, zvlášť tým, že plánované podujatia budú zamerané na významné osobnosti kultúry a umenia,
ktoré z Ružomberka pochádzali alebo v Ružomberku žili a pôsobili.
Hlavnými aktivitami tretieho ročníka budú:
Utorok 24.04.2018 o 14:00 Vernisáž výstavy "Námestie umenia": výstava diel ružomberských výtvarníkov, orientovaná
na kresťanské hodnoty (Univerzitná knižnica KU, vstup voľný)
Streda 25.04.2018 o 13:00 Biblia v obrazoch: zamyslenia o textoch zo Starého a Nového zákona pomocou kolorovaných
kresieb V. Hložníka, autor meditácií Branislav Kľuska (Univerzitná knižnica KU, vstup voľný)
Piatok 27.04.2018 o 18:00 Ekumenická bohoslužba: príhovory, meditácie, modlitby a spevy, zamerané na spoločné
kresťanské svedectvo (Evanjelický a.v. kostol, vstup voľný)
Nedeľa 29.04.2018 o 18:00 Koncert z tvorby ružomberských skladateľov: diela J. Chládka, Š. Olosa, P. Kršku,
P. Machajdíka v podaní pedagógov a študentov Katedry hudby PF KU, pedagógov a žiakov ZUŠ Ľ. Fullu,
Chrámového zboru Andrej a iných (Synagóga, vstupné dobrovoľné)
Podujatie organizuje OZ Vzdelávanie umením - Eduart v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku
a Spoločnosťou Ježišovou.
25.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: MARACASKADÉR
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Maracas sú hudobné nástroje väčšinou používané v páre. Vytvoríme si naše vlastné a v pároch si s nimi aj zahráme.
Galéria, tras sa: aspoň tak, ako naše nástroje.
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
26.04.2018

Synagóga v Ružomberku

08:30

I. HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM
SZUŠ Jánoš v Ružomberku v spolupráci s uznávaným klavírnym virtuózom Richardom Rikkonom Vás srdečne
pozývajú na I. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Hviezdy hrajú srdcom.
Predseda poroty: Richard Rikkon
Časový harmonogram:
07:00 – 08:15 prezentácia súťažiacich v tanečnej sále SZUŠ Jánoš, Mostová 4, Ružomberok
08:30 slávnostné otvorenie súťaže v Synagóge v Ružomberku, Panská 1070/3
Po slávnostnom vyhlásení výsledkov bude nasledovať Koncert Richarda Rikkona a víťazov jednotlivých kategórií.
Podmienky klavírnej súťažnej prehliadky:
Klavírna súťažná prehliadka je určená žiakom základných umeleckých škôl, ktorí naštudujú predpísaný repertoár,
v stanovenom termíne pošlú prihlášku a zaplatia účastnícky poplatok. Klavírna súťažná prehliadka nie je určená pre
študentov konzervatórií ani pre študentov v mimoriadnej forme štúdia na konzervatóriu. Podmienkou účasti je hra spamäti
a dodržanie časového limitu. Organizátor klavírnej súťažnej prehliadky nie je povinný upozorniť súťažiaceho na prekročenie
časového limitu. V prípade nedodržania časového limitu sa znižuje celkový bodový priemer. Výkony súťažiacich bude
hodnotiť trojčlenná odborná porota zložená z pedagógov vysokých škôl a konzervatórií. Predsedom poroty bude uznávaný
klavírny virtuóz Richard Rikkon. Členov poroty vyberie organizátor klavírnej súťažnej prehliadky. Účastníci súťaže budú
hodnotení v pásmach: zlaté, strieborné, bronzové. Okrem toho budú tiež vyhlásení víťazi každej kategórie a laureát súťaže.
Bližšie informácie Vám rada poskytne Mgr. Mária Pašková prostredníctvom e-mailu: hviezdyhrajusrdcom@skolajanos.sk
alebo na telefónnom čísle 0905 155 991.

27.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: KOLOROVANÝ LINORYT
Večerný ateliér pre dospelých.
V pokračovaní predchádzajúceho ateliéru, ktorý sme venovali grafickej technike linorytu sa budeme venovať farebným
variáciám našich výtlačkov.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
28.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: PO STOPÁCH TKANIA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Na dnešnej dielni sa inšpirujeme ilustráciami kníh o Indiánoch z kultovej edície Stopy. Naučíme sa najjednoduchší spôsob
tkania, ktorý využijete na zhotovenie opasku, čelenky, popruhu na tašku...
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
28.04.2018

Amfiteáter Pažite v Liptovských Sliačoch

90. VÝROČIE VZNIKU DHZ
Dobrovoľný hasičský zbor Vyšný Sliač vás pozýva na podujatie pri príležitosti 90. výročia vzniku DHZ.
30.04.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: liptmuzeum@mail.t-com.sk
30.04.2018

Černová

16:30 a 18:30

STAVANIE MÁJOV
Kultúrny dom Černová v spolupráci s DOS Černová vás pozývajú na tradičné stavanie májov.
Miesto:
Nová Černová pred Montesori /detské jasle/ o 16:30 hod.
Stará Černová pred školou o 18:30 hod.
V programe vystúpia deti z folklórneho krúžku pod vedením Mgr. Janky Baďovej.
30.04.2018

pred Kultúrnym domom v Bielom Potoku

18:00

STAVANIE MÁJA
OZ Centrum Belanov a Výbor MsČ Biely Potok vás pozývajú na tradičné stavanie mája.
30.04.2018

pred Kultúrnym domom v Liptovských Revúcach

18:00

STAVANIE MÁJA
Obec Liptovské Revúce vás pozýva na tradičné stavanie mája.
02. - 04.05.2018

priestory JhaZZ (ul. sv. Anny) v Ružomberku

08:30 – 12:00

DNI OTVORENÝCH DVERÍ U HASIČOV
Centrum voľného času Elán a Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku organizujú Deň otvorených dverí u hasičov.
Dni otvorených dverí sa konajú každoročne pri príležitosti dňa sv. Floriána, ktorý je patrónom všetkých hasičov.
V programe je prehliadka časti hasičskej stanice a ukážky hasičskej a záchrannej techniky.
Sprievodným podujatím je výtvarná súťaž, ktorej témou je zásahová činnosť hasičov. Oceňovanie víťazov spomínanej
výtvarnej súťaže sa koná práve v rámci dní otvorených dverí v piatok 4. mája 2018.
Skupiny musia účasť nahlásiť do štvrtka 26.04.2018.
Info a prihlášky: Mgr. Tokáriková 0914 335 964, Ing. Juhásová 0914 335 963
04.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:30

ZAHRAJKO ZO SPIEVANKOVA
Pozývame deti a rodičov na pesničkovo - divadelný program Zahrajko zo Spievankova.
Zahrajko prichádza za deťmi so svojimi novými kamarátmi z lesa Krasolesa. Mravček Mirunko a víla Flauentínka sa s ním
a deťmi budú zabávať, pri známych aj nových pesničkách. Zahrajko rozpovie deťom svoje zážitky z lesa, v ktorom sa stratil,
kým mu v Spievankove chystali narodeninovú oslavu. Príďte sa zabaviť aj vy v interaktívnom programe, kde si môžu deti
zahrať s našimi kamarátmi a užiť kopec srandy a zábavy.
Vstupné: 7,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

13.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:00

SMEJKO A TANCULIENKA: KUK, ANI MUK!
Úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou!
Dokonca príde aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoločne zahrajú nové hity z tretieho DVD Kuk, ani muk! Nebudú chýbať
pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Ahoj, ahoj... ale zaspievajú
aj toľko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke a Babu Jagu.
Smejko a Tanculienka sa na vás tešia na koncertoch so svojim novým DVD Kuk ani muk.
Predstavenie trvá cca 60 minút.
Na úplný záver sa všetci chrobáčikovia môžu so Smejkom a Tanculienkou vyfotiť a dať si podpísať DVD.
Predstavenie vhodné od 2 rokov.
Vstupné: 8,00€
Zľavy:
- dieťa do 12 mesiacov zdarma na kolenách rodiča
- do 30. apríla 2018: ZŤP 100 % zľava: po zakúpení vstupenky a predložení ZŤP preukazu na vstupe pred akciou
- od 1. mája 2018: ZŤP 50% zľava: po zakúpení vstupenky a predložení ZŤP preukazu na vstupe pred akciou bude
preplatené 50% vstupného.
- pri kúpe 4 až 8 vstupeniek (v jednom predaji, v jednom predstavení, z jedného sektoru), dostanete jeden voucher
/bonusový listok/, ktorý bude na predstavení vymenený za CD
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

DIVADLO
DIVADLO
01.04.2018

Kultúrny dom v Černovej

19:00

KUBO
Divadelný ochotnícky súbor Máj Černová vás pozýva na premiéru divadelného predstavenia Kubo.
Je to veselohra v 3 dejstvách. Hra je veselým obrázkom zo života dediny, s opakujúcim sa príbehom lásky. Pôvodným
autorom známej hry je Jozef Hollý.
Réžia: Eva Jančiová
Vstupné: 2,00€
Predpredaj vstupeniek: J. Pavelková Kultúrny dom Černová
03.04.2018

Kino Kultúra v Ružomberku

19:00

TRI TVORIVÉ TVORY
Trvalo to síce dlho, ale 3T - Tri Tvorivé Tvory sa vracajú do Ružomberka.
3T je divadelno - improvizačná skupina troch hercov, korými sú Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský
a Stanislav "Stanley" Staško.
3T si radi užívajú adrenalín na javisku. Na základe tém, ktoré vyberie publikum, vytvárajú priamo pred očami divákov krátku
divadelnú hru. Práve vďaka tomu ide o vysoko interaktívne predstavenie, ktoré ponúka nečakané situácie, ako pre publikum,
tak i pre samotných hercov. Každá divadelná hra je originál, ide teda o jej premiéru a derniéru zároveň. Divadelná
improvizácia je umelecký tvar natoľko citlivý, že do hry vstupujú i nálady a pocity divákov a predstavenie sa tak stáva
naozaj spoločným dielom.
Vstupné: 10,00€
Predpredaj vstupeniek: https://inviton.sk/event/ruzomberok
06.04.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:15

D4V1D
Tanečné divadlo ATak uvádza vo svojej jubilejnej 20. sezóne premiéru inscenácie D4V1D.
Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida, prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré
zhudobnila výrazná osobnosť mladej gospelovej scény na Slovensku – speváčka Dominika Gurbaľová.
Kráľ Dávid – hriešnik aj svätec, bojovník aj umelec. V jeho žalmoch nachádzame vášeň aj pokoru, bojovnosť aj prosbu
o odpustenie... Jeho životný príbeh je akoby zakódovaný aj v našich životoch. Každý si nesieme niečo z neho... ale najmä
– každý máme v sebe nezmazateľný kód od Boha. Základná informácia, ktorú máme všetci bytostne vtlačenú – ako ten
čiarový kód – je vedomie, že sme Bohom milovaní. Dávid zažil vrcholy aj pády, víťazstvá aj prehry... ostal však verný Bohu
a kódu, ktorý nosil v sebe...
Námet: Zdenka Pašuthová a Pavol Danko, Kostýmy: Mária Páleníková, Scénografia: Pavol Danko
Zvuk a svetlá: Dominik Šubjak, Peter Bialeš a Filip Pacalaj, Texty: Zdenka Pašuthová, Dominika Gurbaľová
Hudba:
Dominika Gurbaľová – hudobný námet, produkcia, spev, klavír, gitara, basgitara, píšťala, syntetické nástroje, perkusie
Ladislav Gurbaľ – violončelo, Maroš Vataščin – husle, spev, Jakub Bačinský – basgitara, Jakub Krátky – bicie, perkusie
Peter Jakab–Sinusrecords – mixáž, mastering
Hovorené slovo: Ján Gallovič, Dramaturgia: Zdenka Pašuthová, Choreografia a réžia: Pavol Danko & ATak
Účinkujú: Štefan Adamjak / Michal Uherek / Pavol Danko / Štefan Schwartz / Eva Kosnáčová / Ivana Martinková /
Lenka Košťálová / Jana Moravcsíková / Gabriela Bojková / Karin Čaklošová
Vstupné: 5,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

08.04.2018

Kultúrny dom v Černovej

19:00

KUBO
Divadelný ochotnícky súbor Máj Černová vás pozýva na 1. reprízu divadelného predstavenia Kubo.
Je to veselohra v 3 dejstvách. Hra je veselým obrázkom zo života dediny, s opakujúcim sa príbehom lásky. Pôvodným
autorom známej hry je Jozef Hollý.
Réžia: Eva Jančiová
Vstupné: 2,00€
Predpredaj vstupeniek: J. Pavelková Kultúrny dom Černová
08.04.2018

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

19:00

ŽENSKÝ ZÁKON
Ľupčianske netradičné divadlo Lunetrdlo a LDO SZUŠ RKK Ružomberok vás pozývajú na divadelné predstavenie
Ženský zákon od Jozefa Gregora Tajovského.
Réžia: Jaroslav Janíček
Hrajú: Ema Urbanovičová, Erika Haragová, Viki Husarčíková
Scéna, kostýmy: Barbora Janíčková
Jednoduchý príbeh prerozprávaný čarovným jazykom uja Jozefa Gregora Tajovského, spracovaný už sto, možno tisíckrát
za tých sto rokov rôznymi súbormi a stále tak neuveriteľne zábavný a divácky príťažlivý. Inscenácia sa dôstojne popasovala
s mottom súboru: Priatelia všetkých kravín, spojte sa a zaradila sa medzi ostatné úspešné kusy LUNETRDLA: Obvoďák,
Raketový vzostup Anči Zbíjačky, Lupcastory, Hamleta, Príjemne krvavý podvečer, Literárny kabaret, Divadelné miniatúry atď.
Prajeme príjemných 75 minút zábavy v spoločnosti Ľupčianskeho netradičného divadla z Partizánskej Ľupče.
Vstupné dobrovoľné
11.04.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:30

ČARODEJNÍK A STRAŠIDIELKA
Muzikálová Súkromná základná umelecká škola a Divadlo Alkana Ružomberok vás pozýva na muzikál
Čarodejník a strašidielka.
Veľký rozprávkový autorský muzikál Alkany o tom, ako Jakub zachránil malé strašidielka i celú strašidelnú ríšu. Napínavý
príbeh o ríši plnej kúziel, dobrých víl, zlého čarodejníka, hadích strážcov a zásadového kráľa. Aj keď sa všetko dobre skončí,
diváci získajú veľké ponaučenie.
Vstupné: 2,00€
Predpredaj lístkov v SZUŠ Alkana (Hurbanova 4, Ružomberok)
Info: SZUŠ Alkana 0907 216 556, e-mail: ruzomberok@alkana.sk
15.04.2018

Kultúrny dom v Černovej

19:00

KUBO
Divadelný ochotnícky súbor Máj Černová vás pozýva na 2. reprízu divadelného predstavenia Kubo.
Je to veselohra v 3 dejstvách. Hra je veselým obrázkom zo života dediny, s opakujúcim sa príbehom lásky. Pôvodným
autorom známej hry je Jozef Hollý.
Réžia: Eva Jančiová
Vstupné: 2,00€
Predpredaj vstupeniek: J. Pavelková Kultúrny dom Černová
21.04.2018

Kúpeľný hotel Choč v Lúčkach

19:10

SOLITAIRE.SK
Občianske združenie RosArt a Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea Vás pozýva na divadelnú
inscenáciu autorského tandemu - Zuza Ferenczová a Anton Medowits - s názvom: SOLITAIRE.SK
Divadelná hra ponúka možnosť nahliadnuť do života súčasných tridsiatnikov, ktorí sú humorným spôsobom konfrontovaní
s existenciálnymi otázkami.
Účinkujú: Luna: Iveta Kloptová, Nezábudka: Alžbeta Jacková, Lečo: Jozef Mišák, Hlava: Juraj Matula
Hudba: Jakub Pišek
Dramaturgia: Július Stančok
Réžia: Marianna Stančoková
Vstupné: 1,00€
06.05.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

19:00

ATLANTÍDA
Slovenský muzikál s pesničkami Mira Žbirku.
Príďte si pozrieť najnovší slovenský muzikál, plný skvelých hereckých, speváckych a tanečných výkonov. Strhujúci dej,
množstvo energie, známe piesne, to všetko Vás čaká v muzikáli Atlantída. Pesničky jedného z najväčších hudobníkov
československej pop music sprevádza tajomný napínavý príbeh skupiny mladých ľudí na ceste za dobrodružstvom, ktoré
býva tiež cestou poznania samého seba. V kútiku duše sa každý účastník výpravy vydáva hľadať niečo iné, postupne však
namiesto bájnej civilizácie odkrýva ich dokonale strážené tajomstvá.
Réžia a choreografia: Ján Ďurovčík
Vstupné: 28,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

19.05.2018

Kino Kultúra v Ružomberku

19:00

SILNÉ REČI
Stand-up comedy Silné Reči sa vracia do Kina Kultúra.
Učinkujúci: Jakub Gulík, Gabo Žifčák, Martin Hatala, Stanislav Staško
Nekonečná tour po slovenských mestách pokračuje aj v roku 2018, však načo byť doma, keď všade je dobre. Hlavne vo
vašom meste. Známe tváre z telky, neznáme historky z ich životov a najlepšia stand-up comedy show už aj v tvojom kine.
V Ružomberku vystúpia títo komici:
Stano Staško: Komik láskavého humoru. Absolvent herectva na VŠMU. Ak ste sa už niekedy zamilovali do hlasu
v reklamnom spote, na sto percent to bol ten jeho. V seriáloch hráva lekárov, a tak ordinuje humor ako liek, ktorým vás
rozosmeje v divadle (3T – Tri tvorivé tvory, Divadlo v Trnave), v rozhlase (Od veci_FM) a, samozrejme, aj na stand-upovom
pódiu.
Martin Hatala:Okrem toho, že si každý deň vymazáva škaredé e-maily, v ktorých mu ľudia neprávom nadávajú za zavedenie
ypsilonu, je Martin aj najodvážnejším šoférom na svete. Jazdí totiž po Bratislave na dvanásťročnej Thálii a s košickou
značkou. Najprv kvôli tomu trpel depresiami, ale odkedy začal robiť standup, trpia už len jeho diváci.
Gabo Žifčák - Gabo okrem stand-up komika zastáva aj rolu hlavného predstaveného cirkvi Svedkov Liehovových a venuje
sa teórii borovičky na videoportáli VJU. Pochádza z Vysokých Tatroch, ale ako tradičný východniar žije v Bratislave. Jeho
najväčším životným cieľom bolo nájsť si frajerku, ale potom si povedal, že človek by si mal v živote dávať reálne ciele. Jeho
ľudový humor zo života si určite nájde cestu aj k vám.
Jakub Gulík: Jeden z najúspešnejších komikov, Považan, ktorý sa nezľakol medializácie po talentovej show a začal svoje
videá uverejňovať na najväčšom video kanáli pod názvom – GulloShow. Povráva sa, že jeho videá sú liečivé. Okej, to tvrdí
najmä on. Každopádne, rád si zachováva úroveň a nedokáže robiť humor pod nátlakom.
Vstupné: 14,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
12.06.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

19:00

KUBO
Nové česko - slovenské muzikálové spracovanie divadelnej hry Jozefa Hollého je oslavou slovenského folklóru
a slovenských tradícií, a vzdanie holdu velikánovi slovenskej filmovej a divadelnej scény - Jozefovi Krónerovi.
Toto živé, energické a zábavné predstavenie vtiahne divákov do deja, ktorý dôverne poznajú a obohatí ho o prvky
moderného hudobno - tanečného divadla.
Kubo je nepochybne jednou z filmových a divadelných klasík, ktorú pozná snáď každý správny Slovák. Je plný čarovných
momentov, ktoré postupom času zľudoveli a prenášajú sa z generácie na generáciu.
Muzikál Kubo je verný pôvodnému divadelnému spracovaniu, ale súčasne preberá to najlepšie z legendárneho filmu.
Pod taktovkou Alberta Vlka je celé predstavenie okorenené originálnymi piesňami Simy Martausovej, aranžmánmi
Petra Uličného a energickou choreografiou Martina Urbana...
Účinkujú: Karol Čálik, Juraj Bača, Adelka Mojžišová, Silvia Holečková, Lucia Vráblicová, Marta Potančoková,
Peter Brajerčík, Judita Hansman, Janko Jackuliak, Katka Ivanková, Zdeněk Klusák, Peter Trník, Róbert Urban,
Mária Breiner, Tomáš Palonder, profesionálni tanečníci, Anička a Martin Dudášovci, sólisti Lúčnice...
Réžia: Albert Vlk
Scenár: Tomáš Dušička
Hudba: Sima Martausová, Peter Uličný
Kostýmy: Adriena Adamíková
Choreografia: Martin Urban
Vstupné: 28,00€ / 25,00€ / 23,00€ / 20,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
07.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:00

UČITEĽSKÝ KONCERT SZUŠ JÁNOŠ
Súkromná základná umelecká škola Jánoš vás pozýva na koncert učiteľov.
Vstupné dobrovoľné
07.04.2018

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

19:00

SATARIAL, SAMSARA, SORGOTH, MINOR, FIERY WALZ
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Satarial (black metal/RUS), Samsara (doom death /SK),
Sorgoth (black metal/SK), Minor (satanic death/SK) a Fiery Walz (metal/SK).
Až z ďalekej ruskej zeme sa sem dovalí poriadna smršť black metalu. V podobe kontroverzných Satarial.
10.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

KONCERT ŽIAKOV ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu vás pozýva na verejný koncert žiakov.
Vstupné: 0,50€

16:30

12.04.2018

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

21:00

BALKAN BASHAVEL: MALALATA, LE PETIT NICOLAS
Oslávte s nami príchod jari bláznivými tanečnými kreáciami v rytmoch balkan beats, gypsy music, reggae
a world music.
Alebo váš obľúbený Balkan Bashavel sa vracia!
V Ružomberku štartuje kombo: Malalata + Le Petit Nicolas
Malalata (SK) 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 Pohoda, Uprising, Grape či
na jednom pódiu s esami ako Parov Stelar Band, Goran Bregović a Fanfare Ciocarlia.
Le Petit Nicolas (CZ) je šikovný DJ z Prahy, od ktorého balkánske dychovky rozhodne nečakajte. Je totiž priekopníkom
moderných fúzií balkánskych rytmov s ďalšími hudobnými žánrami.
Vstupné: 5,00€
13.04.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

09:00 a 18:00

CANTARE CHORALITER
Občianske združenie Vzdelávanie umením – EduArt, Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
a Gymnázium sv. Andreja vás pozývajú na Festival (stredo)školských speváckych zborov pod názvom
Cantare choraliter.
Program:
09:00 nesúťažná prehliadka zborov
18:00 spoločný koncert všetkých účastníkov
V rámci festivalu sa predstavia spevácke zbory Coro di san Andrea (Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku),
Goretti (Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci), Javorčatá (Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa
v Banskej Bystrici), Music Therapy (Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach), Corpo e anima (Gymnázium sv. Františka
Assiského v Malackách), Piarissimo (Piaristické gymnázium J. Braneckého v Trenčíne) a Benedictus (Katolícka univerzita
v Ružomberku).
Vstupné dobrovoľné
14.04.2018

Motel Ranč v Černovej

19:00

GITAROVÝ KONCERT DUŠANA DOBIÁŠA
Motel Ranč vás pozýva na gitarový koncert Dušana Dobiáša.
D. Dobiáš je vynikajúci gitarista, ktorý hrá country, folk a blues.
Vstupné: 2,00€
Info a rezervácie: 0905 864 285
15.04.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

ZÁHORÁCKA PARÁDA S DUOM JAMAHA
Záhorácka paráda prichádza do Ružomberka!
Obľúbené Duo Jamaha spolu so svojim hosťom kapelou Black Band vystúpi v programe plnom skvelých pesničiek
a výbornej zábavy. Tešia sa na vás najúspešnejšie zoskupenia známe z TV Šláger.
Hudobná skupina Duo Jamaha (Alfons & Marian) pôsobí na hudobnej scéne už od roku 1996. V súčasnom zložení
v hudobnej skupine pôsobia otec (Alfonz) a syn (Marián) Kotvanovci. Hudobná skupina má na konte 3 zlaté a 3 platinové
platne za predaj hudobných nosičov. Výber piesní tejto hudobnej skupiny je multižánrový pre všetky vekové generácie.
Repertoár tvorí vlastná tvorba, okrem vlastnej tvorby nechýbajú ľudové a tanečné piesne, ale aj domáce, zahraničné hity,
či moderné remixy.
Vstupné: 8,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
21.04.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

FRAGILE
Pozývame vás na koncert vokálnej skupiny Fragile.
Fragile je slovenská vokálna skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov,
divadelných, muzikálových produkcií či TV šou.
Bez použitia hudobných nástrojov, teda a cappella, skupina Fragile interpretuje známe rock/pop/jazzové hity svetových
umelcov. Ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej populárnej hudby. Hitom svetových autorov a interpretov dávajú
svojou kreativitou a hravosťou novú tvár. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale aj skvelého humoru, vďaka
ktorým zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.
Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký,
Martin Madej a Jožo Hečko. Alternujúcimi členmi skupiny sú: Peter Lacho, Daniela Tomešová a Karolína Majerníková.
Vstupné: 16,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
24.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu vás pozýva na záverečný koncert absolventov hudobného odboru.
Vstupné: 0,50€

16:30

26.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu vás pozýva na záverečný koncert absolventov hudobného odboru.
Vstupné: 0,50€
26.04.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

ZLATÉ HUSLE & DALIBOR KARVAY: KONCERT KU DŇU MATIEK
Nadácia Supra a Občianske združenie Ružomberčan vás pozývajú na Koncert venovaný matkám.
Účinkujú: Zlaté husle a Dalibor Karvay
Orchester Zlaté husle je pôvodný slovenský projekt najvyššej umeleckej kvality. Je vyjadrením spojenia osobitosti
slovenského naturelu so schopnosťou interpretovať na špičkovej úrovni najskvostnejšie skladby svetového repertoáru
vážnej, filmovej a muzikálovej tvorby, ako aj slovenského a svetového folklóru, s hosťami slávnych mien.
Dalibor Karvay je slovenský husľový virtuóz. Vo veku troch rokov začal hrať na husliach pod vedením svojho otca. Medzi
jeho najvýznamnejšie úspechy patrí víťazstvo na stretnutí mladých hudobníkov v Córdobe (1996), cena Eurovízie – Grand
Prix Mladý hudobník roka (2002), prvé miesto na súťaži Tibora Vargu (2003), cena Medzinárodnej tribúny mladých
interpretov New Talent (2005), víťazstvo na súťaži Davida Oistracha v Moskve (2008). V roku 2009 získal cenu ministra
kultúry SR za vynikajúce umelecké výsledky.
Vstup voľný
28.04.2018
Piváreň Nové Korzo v Ružomberku
20:00

PALO CHODELKA & LIQUID BOOGIE ROLL: ROCK GUITAR TOUR 2018
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert Rock Guitar Tour 2018.
Účinkujú: Palo Chodelka & Liquid Boogie Roll (heavy-rock'n'roll / Žilina) a Warning Vision (hard rock / Vyškov).
Skupina Liquid Boogie Roll sa zameriava hlavne na rockovú inštrumentálnu tvorbu, ktorá je určená pre priaznivcov kvalitnej
hudobnej produkcie, bez rozdielu veku a hudobného zamerania. Hudobná tvorba skupiny svojou pestrosťou a hlavne
precíznosťou hudobného prevedenia vyvolala veľmi pozitívne ohlasy u odbornej i laickej verejnosti doma i v zahraničí.
Vedúcou osobnosťou skupiny je gitarista Palo Chodelka.
Zloženie kapely: Palo Chodelka (gitara), Maťo "Handrush" Androvič (spev), Tomáš "Noga" Smida (spev),
Peter "Pepe" Rusnák (basgitara), Hollub / Lojzo Horník / Jano Huljak (bicie)
Skupina Warning Vision vznikla v roku 2011 v Brne. Skupina sa skladá zo skúsených rockových hudobníkov, ktorí majú
za sebou spústu odohratých koncertov.
23.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

RICHARD MÜLLER A ADELA VINCZEOVÁ: ONA A ON TOUR
Po úspešnom jesennom turné pridávajú ONA a ON ďalšie koncerty.
Nezmeškajte dve nezameniteľné osobnosti na jednej scéne. Skvelá hudba, prežité texty, jedinečná interpretácia aj nové
skladby z albumu 55. To všetko podčiarkne intímna spoveď, bezprostredné komentáre a vtipné dialógy. Richard Müller bude
divákom bližšie ako kedykoľvek predtým. Nenechajte si ujsť koncert, na ktorom sa vďaka Adele dozviete viac ako
kedykoľvek predtým.
Vstupné: 27,00€ / 26,00€ / 25,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
09.10.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

HANA ZAGOROVÁ: GALAKONCERT
Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény navštívi v októbri Ružomberok a poteší svojich
priaznivcov galakoncertom, v ktorom odznejú jej najväčšie hity.
Hostia: Petr Rezek, Boom Band Jiřího Dvořáka
Hana Zagorová sa narodila v Petřkoviciach pri Ostrave. V roku 1963 sa, na podnet svojho otca, zúčastnila speváckej súťaže
Hľadáme nové talenty, kde získala prvé miesto. Po absolventskom predstavení Vančurovej tragikomédie Jozefína, kde hrala
hlavnú úlohu, a ktoré vysielala i televízia, dostala ponuky hneď z viacerých pražských divadiel. Rastúce spevácke úspechy
(5. miesto v Zlatom sláviku v roku 1968) a prvý veľký hit Honey ju však utvrdili v tom, že jej osudom je spev.
Hoci sú piesne Hany Zagorovej hudobne a žánrovo veľmi pestré, najtypickejší pre ňu zostáva tzv. beatový šansón.
Práve v ňom dokázala najlepšie zužitkovať svoje herecké školenie, cit pre obsah a jedinečnú atmosféru každej piesne
(Tanečnice, Maluj zas obrázky, Usnul nám, spí, Kdyby se vrátil čas). K niektorým si navyše písala texty sama.
Vstupné: 25,00€ (predpredaj), 28,00€ (pred koncertom)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
28.11.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

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

VÝSTAVY
15.02. - 15.04.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

ADAMČIAK, ZAČNI!
Samostatná výstava neo-avantgardného umelca Milana Adamčiaka (1946 – 2017) v meste, odkiaľ pochádzal,
je výberom z jeho veľkej retrospektívnej výstavy v SNG (2017), ktorá predstavila v hlavných črtách umelcovu osobnosť
a mnohovrstevnú intermediálnu tvorbu od roku 1964 po súčasnosť: konceptuálne umenie, film, experimentálnu poéziu,
hudobnú grafiku, akcie a happeningy, objekty a autorské hudobné nástroje či výber z jeho osobitého archívu. Sám hovoril,
že ho zaujímalo „vedieť mnoho o niečom aj niečo o mnohom". Svoj autentický inter a transdisciplinárny program postavil
na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia. Vytvoril obdivuhodné dielo v oblasti Novej hudby, vymyslel a realizoval
množstvo originálnych hudobných nástrojov, zvukových objektov a akustických prostredí. Grafické partitúry, ktoré koncipoval
v prepracovanej typológii, sú konceptuálnymi umeleckými dielami, ale sú aj nekonvenčnými skladbami, často
interpretovanými domácimi aj zahraničnými hudobníkmi.
Kurátori výstavy: Lucia Gregorová Stach, Michal Murín.
Vstupné: 1,00€/0,50€
02.03. – 27.04.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

ČAROVNÁ MOC RASTLÍN
Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
03. – 30.04.2018
Liptovské múzeum v Ružomberku

STREDNÝ LIPTOV V PREMENÁCH ČASU
Panelová výstava spojená s prednáškou na objednávku (dejiny a život v zátopovej oblasti vodného diela Liptovská Mara).
Vstupné: 0,50€
04. - 20.04.2018
Synagóga v Ružomberku

ART MIXTURE: Z TVORBY PEDAGÓGOV ŠÚV
Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozývajú na výstavu prác
z tvorby pedagógov ŠÚV.
Kurátor výstavy: Mgr. Mária Martinková
Výstava je pre verejnosť sprístupnená v tieto dni:
Streda 04.04.2018 o 16:00 hod. vernisáž
Piatok 06.04.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 11.04.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 13.04.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 18.04.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 20.04.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Vstupné: 0,50€
07.04. – 01.05.2018
Liptovské múzeum v Ružomberku

STROM

33. medzinárodný salón ekologickej fotografie.
Vstupné: 1,50€
10. – 30.04.2018
Sieň slávy KDAH v Ružomberku

LIPTOV 2018
Súkromná základná umelecká škola Jánoš vás pozýva na XII. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných
prác detí a mládeže s názvom Liptov. Prehliadka je venovaná 700. výročiu udelenia mestských výsad Ružomberka
a 25. výročiu zápisu Vlkolínca do UNESCO.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 10.04.2018 o 15:30 hod.
Výstava je prístupná od pondelka do piatka v čase od 09:00 do 17:00, v sobotu od 08:00 do 12:00 a v čase predstavení
v kine.
Vstupné dobrovoľné
19.04. - 27.05.2018
Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

TEODOR SCHNITZER – MUŽ Z DIVOKÉHO VÝCHODU
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na výstavu ilustrácií T. Schnitzera.
Ilustroval viac ako 116 kníh, časť z nich priamo pre vydavateľstvá v Maďarsku alebo v Rumunsku. Najčastejšie (a najistejšie)
sa pohyboval v tzv. „low-brow" žánroch, v dobrodružných príbehoch divokého Západu, v rodokapsoch s mäkkou väzbou.
Teodor Schnitzer študoval voľnú grafiku a knižnú ilustráciu u Vincenta Hložníka. Svoje diela tvoril precízne: s poznaním
reálií ľudského aj zvieracieho tela, ako aj historického kontextu. Najčastejšie pracoval zložitou technikou nitrotmelu
a škrabanej štetcokresby – vyškrabávania deja priamo do papiera, potiahnutého čiernou farbou, ktorou vytvoril zvláštny
efekt plnosti, hmoty. Dynamiku, napätie, vtiahnutie do deja, vytvárala špecifická štylizácia postáv, keď umožnil, aby sa na
scény mohol čitateľ pozerať „zhora".
Vernisáž výstavy sa uskutoční 19.04.2018 o 16:00 hod.
Kurátori výstavy: Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€

ŠPORT
31.03.2018

Lyžiarske stredisko Malinô Brdo

10:00

VEĽKONOČNÝ SKIALP VERTICAL
Príďte si na Veľkonočnú sobotu otestovať svoju kondíciu.
Pripravili sme pre vás skialpinistické preteky v disciplíne vertical.
Štart: 10:00 hod. (Hrabovo), štartuje sa po jednotlivcoch v minútových intervaloch podľa štartových čísiel
Prezentácia: Dojazd Pub Hrabovo 08:00 - 09:45 hod.
Štartovné: 5,00€ (v cene občerstvenie, tričko a upomienkový predmet)
Trasa: Hrabovo - Malinô Brdo zjazdovka č.1a a č.2 (dĺžka 3,7 km / prevýšenie 650 m)
Prémia za prekonanie traťového rekordu: 500,00€
Povinná výbava: lyže, pásy, palice, prilba nie je povinná
Kategórie: Juniori ( roč. 1998 a ml.), Juniorky ( roč. 1998 a ml.), Muži do 40 rokov (roč. 1979 a ml.), Muži do 50 rokov ( roč.
1978 a st.), Muži nad 50 rokov (roč. 1968 a st.), Ženy bez rozdielu veku
Vyhodnotenie: Dojazd Pub Hrabovo o 12:30 hod.
Info: 0907 839 754, e-mail: skipark@skipark.sk€
31.03.2018

Telocvičňa ZŠ s MŠ Liptovská Osada

09:00

VIII. VEĽKONOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Stolnotenisový oddiel pri OŠK Tatran Liptovská Osada oznamuje všetkým fanúšikom stolného tenisu a širokej verejnosti,
že sa uskutoční VIII. ročník Veľkonočného turnaja v stolnom tenise.
Prezentácia hráčov: od 08:30 do 09:00 hod.
Zahájenie turnaja: 09:00 hod.
Online prihlášky na: http://www.liptovskaosada.com/obecny_sportovy_klub/
01.04.2018

Lyžiarske stredisko Malinô Brdo

09:45

SKI MEMORIÁL JÁNA GREGORA
Tradičné lyžiarske preteky v obrovskom slalome aj pre verejnosť.
Prezentácia: 07:30 – 09:15 hod. Dojazd Pub Hrabovo – údolná stanica lanovky
Štart: 09:45 hod.
Kategórie: predžiaci ml. / st., žiaci ml. /st., juniori, muži / ženy do 40 rokov, muži / ženy do 55 rokov, muži / ženy do 65 rokov,
muži / ženy nad 65 rokov
Štartovné: 7,00€ / lístok 5,00€
Tento rok sme zaradili aj kategóriu retro lyžiarov, a každý kto príde v tento deň s retro lyžiarskou výstrojou a v retro oblečení,
lyžuje zdarma.
03.04.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

17:00

MFK RUŽOMBEROK – MŠK ŽILINA
Semifinále futbalového Slovnaft Cupu.
Vstup zdarma
06.04.2018

Športová hala T18 v Ružomberku

17:00

SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU PRE VŠETKÝCH
Pozývame vás osláviť Svetový deň stolného tenisu pre všetkých.
Program:
- prezentácia tejto krásnej hry mládežníckymi reprezentantmi Slovenska
- exhibícia stolnotenisových legiend Orlowski – Panský, vicemajstrov sveta, majstrov Európy
- populárny kolotoč za účasti M. Orlowského, J. Panského, vicemajsterky sveta A. Grofovej – Chladekovej, zlatých
olympijských paralympionikov J. Riapoša a A. Kánovej
- autogramiáda
Vstup zdarma
07.04.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

10:00

RUŽOMBEROK OPEN 2018
Pozývame vás na medzinárodnú súťaž v štandardných a latinskoamerických tancoch.
Program:
10:00 Pohár primátora, bodovacie súťaže
14:00 Slovenský pohár
19:00 Galaprogram, finálové súťaže
Hudobný doprovod: RK Jazz Band
Pripravená je aj tombola.
Vstupné: 15,00€ (vstupenka na parket), 12,00€ (dospelí), 6,00€ (deti nad 140 cm), deti do 140 cm vstup zdarma

07.04.2018

Liptovská Lúžna

12:00

NÍZKOTATRANSKÁ TOUR
Športový klub cyklistiky Liptovská Lúžna organizuje časovku do vrchu pod názvom Nízkotatranská Tour.
Registrácia:
online na www.skcliptovskaluzna.sk
na mieste v kinosále OÚ Liptovská Lúžna v deň pretekov
Štartovné: online 7,00€ do 30.03.2018, po tomto termíne a v deň pretekov 10,00€
V cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo, nápoj, teplé jedlo, zdravotné a technické zabezpečenie.
Prezentácia: v deň pretekov od 10:00 do 11:45 hod
Výklad trate: v mieste štartu o 11:45 hod
Štart: pred Obecným úradom Liptovská Lúžna (700 m.n.m.)
Cieľ: Prievalec smer Železnô (1 100 m.n.m.)
Štart prvého pretekára: o 12:00 hod.
Prevýšenie: 400 m
Dĺžka trate: 6 300 m
Kategórie: Žiaci, žiačky (nar. 2005 a mladší), Juniori, juniorky (nar. 2001 – 2004), Muži A (nar. 2000 - 1979)
Muži B (nar.1978 – 1967), Ženy (nar. 2000 a staršie), Veteráni (nar. 1966 a starší)
Prví traja v každej kategórii získajú: pamätnú medailu a vecnú cenu.
Najrýchlejší pretekár: pohár pre najrýchlejšieho pretekára
Povinná výbava: prilba, bicykel (horský, cyklokrosový, cestný, nie elektrobike).
Preteká sa po verejnej komunikácii počas plnej premávky. Štartuje sa podľa štartového čísla každú minútu.
07.04.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

17:00

MFK RUŽOMBEROK – MŠK ŽILINA
4. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
14.04.2018

Černová

09:45

II.BEH KU KRÍŽU
Cyklistický klub Cyklisti Černová organizuje II. ročník Behu ku krížu.
Prezentácia: od 08:30 hod., končí 30 min. pred štartom príslušnej kategórie
Slávnostné otvorenie: 09:45 hod.
Štart: Motel Ranč 445mnm - deti, žiaci a hobby kategória 10:00 hod., hlavné kategórie 11:30 hod.
Cieľ: Tri Vrchy (Plieška) 1067mnm
Dĺžka trate: 4,23 km, prev. 622 m
Povrch: lesné chodníčky a lúky, začiatok úseku asfaltový povrch (detské a hobby trate budú v okolí ihriska TJ Máj Černová)
Kategórie: deti, dorast, juniorky 18 - 19 rokov, juniori 18 - 19 rokov, ženy do 34 rokov, ženy od 35 do 49 rokov,
ženy od 50 do 59 rokov, ženy nad 60 rokov, muži do 39 rokov, muži od 40 do 49 rokov, muži od 50 do 59 rokov,
muži od 60 do 69 rokov, muži nad 70 rokov, bez rozdielu veku - Hoby bežkyne, bez rozdielu veku - Hoby bežci
Vyhlásenie výsledkov: 14:00 hod.
Kultúrny program a tombola: 14:30 hod.
Ukončenie pretekov: 15:30 hod.
Štartovné: online 5,00€ (do 06.04.2018), na mieste: 8,00€
V cene štartovného: nápoj a kapustnica
Online registrácia: http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek6.php
Ceny: Prví traja pretekári v kategóriách od deti 3 budú vyhlásení a obdržia vecné ceny a diplomy. Kategórie deti 1 a 2
dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých pretekárov tombola.
Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy (RBL) 2018. Body do celkového hodnotenia RBL 2018 sa udeľujú iba
pretekárom, ktorí majú trvalé, alebo prechodné bydlisko v okrese Ružomberok, alebo sú registrovaní v športovom klube,
ktorý ma sídlo v okrese Ružomberok.
Informácie: Tomáš Bačkor 0918 178 420, Branislav Kovalčík 0902 757 100, e-mail: cyklisticernova@gmail.com
15.04.2018

Likavka

09:15

40. BEH OSLOBODENIA O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
LIKAVKA
Obec Likavka, KSTL a ZŠ s MŠ Likavka organizujú 40. ročník Behu oslobodenia o Putovný pohár starostu obce.
Štart: 09:15 hod. žiactvo, 10:30 hod. dospelí
Dlžka trate: 9,5 km; 5 km
Povrch: lesný terén, asfalt
Kategórie: Deti, žiactvo, dorast, juniorky 1999 - 2000, juniori 1999 - 2000, ženy 1 do 34 r. 1984 a ml., ženy 2 do 50 r. 1969 1983, ženy 3 do 60 r. 1959 - 1968, ženy 4 nad 60 r. 1958 a st., muži 1 do 39.r. 1979 a ml., muži 2 40 – 49 r. 1969 - 1978,
muži 3 50 – 59 r. 1959 - 1968, muži 4 60 – 69 r. 1949 - 1958, muži 5 70 r. 1948 a st.
Informácie: Silvester Brtko 0908 077 868, e-mail: pavol.brtko@gmail.com, Ing. Jozef Mláka 0903 033 821

21.04.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

17:00

MFK RUŽOMBEROK – FC SPARTAK TRNAVA
6. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
26. - 27.04.2018

Športové haly Koniareň a T18 v Ružomberku

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SR V BASKETBALE ŠTUDENTIEK SŠ
Centrum voľného času Elán v Ružomberku, Mesto Ružomberok a MBK Ružomberok organizujú
Školské Majstrovstvá SR v basketbale študentiek stredných škôl.
Žilinský kraj budú reprezentovať študentky z Gymnáziá na ul. Š. Moyzesa v Ružomberku.
Prezentácia: Štvrtok 26.04.2018 od 09:00 do 10:00 hod. (ŠH Koniareň, Poľná 49 Ružomberok)
Otvorenie: Štvrtok 26.04.2018 o 10:45 hod. (ŠH Koniareň)
Začiatok zápasov v skupinách: Štvrtok 26.04.2018 o 11:45 hod. (ŠH Koniareň a ŠH T18)
Semifinále: Piatok 27.04.2018 o 09:00 hod. (ŠH Koniareň a ŠH T18)
Zápas o 3. miesto: Piatok 27.04.2018 o 11:10 hod. (ŠH Koniareň)
Finále: Piatok 27.04.2018 o 12:15 hod. (ŠH Koniareň)
Slávnostné vyhodnotenie: Piatok 27.04.2018 o 13:20 hod. (ŠH Koniareň)
Prihlášky:
a) zaslať do 06.04.2018 na adresu organizátora: Iveta Maceková – cvcrbksport@gmail.com
b) prihlásiť sa cez: www.skolskysport.sk a vložiť súpisku
c) originál súpisky vytlačenej zo školského portálu, podpísanú riaditeľom školy odovzdať pri prezentácii
d) k prezentácii priniesť vypísané tlačivá, ktoré tvoria prílohu týchto propozícií
Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!
Štartovné: Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 3,00€ / športovec alebo úhrada vopred na účet - SK82 1111 0000 0013 7601
5029 je vo výške 2,00€ / športovec.
Do poznámky treba uviesť: názov akcie, názov školy, družstvo CH.
Úhradu na účet treba realizovať najneskôr tri dni vopred. Potvrdenie o zaplatení si každý prinesie k prezentácii.
Informácie: Iveta Maceková 0914 335 968, e-mail: cvcrbksport@gmail.com

TURISTIKA
30.03.2018

VEĽKONOČNÝ VÝSTUP NA RAKYTOV 1567 m (Veľká Fatra)
Outdoor klub Čierny kameň organizuje Veľkonočný výstup z Liptovských Revúc na Rakytov.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: 0908 170 283
01.04.2018

08:00 – 14:00

VEĽKONOČNÝ VÝSTUP NA SIDOROVO 1099 m (Veľká Fatra)
Občianske združenie Vlkolínec a Mesto Ružomberok vás pozývajú na tradičný Veľkonočný výstup na Sidorovo.
08:15 Svätá omša (Kostol Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci)
- občerstvenie, ľudová hudba
Na vrchole Sidorova:
- zápis do kroniky
- odznak na pamiatku (1,00€)
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: zdruzenie.vlkolinec@gmail.com
02.04.2018

XXVI. ŠIBAČKOVÝ VÝSTUP NA LIPTOVSKÝ HRAD 1000 m (Chočské
vrchy)
Klub slovenských turistov Liptovská Teplá organizuje XXVI. ročník Šibačkového výstupu na Liptovský hrad.
Výstup z Kalamien do sedla pod Kráľovou a na hrad, zostup do Kalamenskej doliny a späť do Kalamien.
Na hrade bude veľkonočná tombola.
Na výstupe sa zúčastňujú aj KST Ružomberok a TK Liptovské Sliače.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie KST Liptovská Teplá: Sitek 0908 861 308
Informácie KST Ružomberok: Mišík 0905 297 685
Informácie TK Liptovské Sliače: Sliacky 0903 255 982

08.04.2018

Májekova chata (Malinô Brdo)

10:00

OTVORENIE TURISTICKEJ SEZÓNY 2018
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje Otvorenie turistickej sezóny 2018.
Tradičná akcia je určená pre všetkých priateľov prírody a pohybu v nej, nenáročné trasy pre rodiny s deťmi, členov i nečlenov
klubu. Súťaže, hry, občerstvenie, tombola, živá hudba
Pre záujemcov je možnosť ubytovania sa na Májekovej chate od soboty 7. apríla 2018 popoludní, po večeri posedenie v kruhu
priateľov, v nedeľu raňajky, cena za 1 noc s polpenziou pre členov KST Ružomberok: 21,00€/osoba, pre ostatných
26,00€/osoba.
Prihlášky posielajte do 31.03.2018 na e-mail p. 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.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: D. Mišík 0905 297 685
29.04.2018

II. VÝSTUP NA PREDNÝ ČEBRAŤ 945 m (Chočské vrchy)

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje II. ročník výstupu na Predný Čebrať Chodníkom Zdenka Hochmutha.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Lupták 0948 223 458
29.04.2018

VÝSTUP NA ŠÍP 1169 m (Šípska Fatra)

Turistický klub Šíp Stankovany organizuje výstup na Šíp zo Stankovian.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Tomáň 0905 449 445

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

