PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

MÁJ 2018
KINO KULTÚRA
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Utorok 1.5. o 17:00 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., U, USA/Čína, SD, 2D projekcia/5€/4€
Utorok 1.5. o 19:00 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€
Eurokino uvádza:
Streda 2.5. o 19:30 hod.
AŽ NA DNO /SUBMERGENCE/
Britský agent James (J. McAvoy) a podmorská biologička Danielle (A. Vikander) sa prvýkrát
stretávajú na pláži v Normandii a zamilujú sa.
Po niekoľkých spoločných dňoch ich práca od seba oddelí a v osamotení čelia smrtiacim hrozbám.
On v zajatí džihádistov, ona v hlbinách oceánu. Réžia: W. Wenders
Dráma, 111 min., MP12+,USA/De/Fr/Esp, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 3. a pondelok 7.5. o 19:30 hod.
Piatok 4.5. o 20:00 hod.
TICHÉ MIESTO /A QUIET PLACE/
Vybrali si na život tiché miesto.
Až moc tiché. Jediný hlasnejší zvuk sa stáva spúšťačom pre nepredstaviteľný teror, ktorý už štvorčlenná
rodina nechce zažiť. Hluk v týchto končinách môže znamenať rozsudok smrti. J. Krasinski režíruje seba
samého a svoju manželku E. Blunt v psychologickom thrilleri.
Horor, thriller, 90 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Piatok 4.5. o 17:30 hod.
Nedeľa 6.5. o 19:30 hod.
POMSTA /REVENGE/
Nikdy neberte milenku na pánsku jazdu! Zvlášť, keď sa chcete venovať lovu...
Troch samoľúbych frajerov čaká pekne brutálna lekcia chovania. Bohatí milujúci oteckovia rodín sa ako
každý rok zídu uprostred púšte, aby posilnili svoje mužstvo a vybili si stres poriadnym lovom. Tentoraz
však jeden z nich privezie na stretnutie svoju milenku, neuveriteľne sexi lolitku, o ktorú sa rýchlo začnú
zaujímať aj ostatní. Veci sa vymknú kontrole a muži nechajú umierajúce dievča uprostred púšte.
V pekle púšte sa však ponížená a znovuzrodená mladá žena vydáva na cestu pomsty...
Réžia: C. Fargeat
Thriller, akčný, 108 min., MP15+, FR, ČT, 2D projekcia/5€/4€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 5.5. o 17:00 hod.
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY /MAYA THE BEE 2/
Najnovšie dobrodružstvo včielky Maji a jej priateľov.
Včielka Maja poletí za Jej Veličenstvom včeľou Cisárovnou poprosiť o to, aby sa jej úľ mohol zúčastniť
slávnych Sladkých Hier. Včelia Cisárovná Maji vyhovie, ale ak Maja prehrá, jej úľ príde o všetky zásoby
medu. Podarí sa Včielke Maji a jej kamarátom Sladké Hry vyhrať?
Réžia: N. Cleary, A. Stadermann
Detský, animovaný, 84 min., U, De/Austrália, SD, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 5.5. o 19:00 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€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 6.5. o 15:15 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., U, USA/Čína, SD, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 6.5. 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€
Eurokino uvádza:
Utorok 8.5. o 17:00 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€

Utorok 8.5. o 19:00 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, 3D projekcia/6€/5€
Eurokino uvádza:
Streda 9.5. o 19:00 hod.
NEZNÁMY VOJAK /THE UNKNOWN SOLDIER/
Vojnová dráma Neznámy vojak rozpráva o jednotke fínskych vojakov bojujúcich proti
agresívnemu stalinskému Sovietskemu zväzu.
Ukazuje, ako týchto mužov spojilo priateľstvo, humor a túžba prežiť. Táto vojna zmenila život každého
vojaka rovnako, ako poznamenala životy ich blízkych aj celý národ.
Réžia: A. Louhimie
Vojnová dráma, 135 min., MP12+, Fínsko/Belg./Island, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 10., piatok 11. a sobota 12.5. o 19:30 hod.
TAXI 5
Legenda sa vracia.
Filmová séria Taxi sa dočkala pokračovania v podobe piatej série a je vidieť, že z pôvodného konceptu
nezostal kameň na kameni.
Akčný, komédia, krimi, dobrodružný, 93 min., MP12+, FR, ČT, 2D projekcia, 5€/4€
Piatok 11. a sobota 12.5. o 17:30 hod.
Nedeľa 13.5. o 19:00 hod.
POLNOČNÁ LÁSKA /MIDNIGHT SUN/
V noci sa sny stávajú skutočnosťou.
Sedemnásťročná Katie má extrémnu citlivosť na denné svetlo, vzácnu, život ohrozujúcu chorobu.
Počas dňa je od detstva zatvorená vo svojom dome a von môže vyjsť jedine v noci. Jej celý život
sa zmení, keď jednej letnej noci stretne Charlieho, svoju platonickú lásku, s ktorým začnú prežívať
neobyčajný románik. Réžia: S. Speer
Romantický, 91 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 13.5. o 17:00 hod.
LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA /LEO DA VINCI: MISSION MONA LIZA/
Vďaka starým i novým priateľom a oddanej Líze, zažije dobrodružnú cestu za splnením svojho
veľkého sna: vedieť lietať.
Je tu však aj skupina strašných pirátov, ktorí sa chcú dostať k potopenému pokladu pri ostrove
Montecristo. Ako prvý sa k pokladu dostane však Leo, ktorý využije svoj jedinečný vynález - potápačský
oblek. Réžia: S. Manfio
Animovaný, dobrodružný, 89 min., MP7+, IT/Pl, SD, 2D projekcia/5€/4€
Pondelok 14.5. o 19:30 hod.
PSÍ OSTROV /ISLE OF DOGS/
Ďalší celovečerný animák Wesa Andersona/ Pán Lišiak/ je Odysseou malého chlapca pri hľadaní jeho
strateného psa.
Animovaná dobrodružná komédia, 101 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 16.5. o 19:00 hod.
VÁLEK
Dokumentárny film o jednej z najrozporuplnejších postáv slovenského kultúrneho
a spoločenského prostredia.
Základným východiskom filmu je Válkov vnútorný rozpor. Rozpor medzi Válkom básnikom a Válkom
politikom. Réžia: P. Lančarič
Dokumentárny, 131 min., MP12+, SK, OV, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€

Štvrtok 17., pondelok 21. a utorok 22.5. o 19:30 hod.
Piatok 18. a nedeľa 20.5. o 19:00 hod.
DEADPOOL 2
Pripravte sa na druhý príchod W. Wilsona alias Deadpoola (R. Reynolds).
Možno s ním prežijeme okamihy, keď ako kuchár prežíva smrtiaci hovädzí útok a hneď potom prahne
po splnení svojho veľkého sna: stať sa najvyhľadávanejším barmanom v Mayberry. Alebo bojuje
s nindžami aj s japonskou jakuzou a vzdoruje svorke sexuálne agresívnych psov... Deadpool je skrátka
chlapík mnohých podôb, aj keď tá jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pekne hnusná. Ale za to nemôže.
Čo avšak neplatí o jeho dosť čiernom zmysle pre humor a netradičnom prístupe k super hrdinským
pravidlám fair play.
Réžia: D. Leitch
Akčný, komédia, 111 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 18. a nedeľa 20.5. o 17:00 hod.
Sobota 19.5. o 16:00 hod.
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ /THE STOLEN PRINCESS/
Láska je silnejšia než kúzla.
Tento príbeh sa odohráva v čase vznešených rytierov, krásnych princezien a nebezpečných
čarodejníkov. Ruslan je potulný umelec, no sníva o tom, že sa stane rytierom. Jedného dňa stretne
krásnu Milu, do ktorej sa okamžite zaľúbi a vôbec netuší, že je dcérou kráľa. Šťastie zaľúbencov netrvá
dlho, lebo zákerný čarodejník Černomor ukradne Milu priamo pred jeho očami...
Réžia: O. Malamuž
Animovaný, komédia, fantasy, 85 min., U, Ukrajina, SD, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 19.5. o 19:00 hod.
SILNÉ REČI
Stand-up comedy Silné Reči sa vracia do Kina Kultúra.
Učinkujúci: Jakub Gulík, Gabo Žifčák, Martin Hatala, Stanislav Staško
Vstupné: 14,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Viac info na strane 16
Štvrtok 24./2D/ST, sobota 26./3D/SD a pondelok 28.5./2D/SD o 19:00 hod.
Piatok 25.5./2D/SD o 19:45 hod.
SOLO: A STAR WARS STORY
Prvé dobrodružstvo Hana Sola - najobľúbenejšieho kriminálnika v galaxii...
V novom dobrodružstve stretáva Han Solo nielen mohutného Chewbaccu, svojho budúceho
kopilota, ale narazí i na neznámeho hazardného hráča Landa Carlisaiana...
Réžia: R. Howard
Akčný, dobrodružný, sci-fi, 143 min., MP12+, USA, ST/SD, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Piatok 25.5. o 17:30 hod.
Utorok 29.5. o 19:00 hod.
DÁMSKY KLUB /BOOK CLUB/
To najlepšie ešte len príde.
Život štyroch zrelých žien zmení kniha 50 odtieňov sivej. Príbeh filmu sa odohráva v slnečnej Kalifornii.
Štyri celoživotné priateľky, vášnivé čitateľky, sa každý mesiac stretávajú vo svojom knižnom klube...
Réžia: B. Holderman, hrajú: J. Fonda, D. Keaton. A. Silverstone...
Komédia, 102 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 26. a nedeľa 27.5. o 17:00 hod.
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ /THE STOLEN PRINCESS/
Láska je silnejšia než kúzla.
Tento príbeh sa odohráva v čase vznešených rytierov, krásnych princezien a nebezpečných
čarodejníkov. Ruslan je potulný umelec, no sníva o tom, že sa stane rytierom. Jedného dňa stretne
krásnu Milu, do ktorej sa okamžite zaľúbi a vôbec netuší, že je dcérou kráľa. Šťastie zaľúbencov netrvá
dlho, lebo zákerný čarodejník Černomor ukradne Milu priamo pred jeho očami...
Réžia: O. Malamuž
Animovaný, komédia, fantasy, 85 min., U, Ukrajina, SD, 2D projekcia/5€/4€

Nedeľa 27.5. o 19:00 hod.
DEADPOOL 2
Pripravte sa na druhý príchod W. Wilsona alias Deadpoola (R. Reynolds).
Možno s ním prežijeme okamihy, keď ako kuchár prežíva smrtiaci hovädzí útok a hneď potom prahne
po splnení svojho veľkého sna: stať sa najvyhľadávanejším barmanom v Mayberry. Alebo bojuje
s nindžami aj s japonskou jakuzou a vzdoruje svorke sexuálne agresívnych psov... Deadpool je skrátka
chlapík mnohých podôb, aj keď tá jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pekne hnusná. Ale za to nemôže.
Čo avšak neplatí o jeho dosť čiernom zmysle pre humor a netradičnom prístupe k super hrdinským
pravidlám fair play.
Réžia: D. Leitch
Akčný, komédia, 111 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 30.5. o 19:30 hod.
FLÁKAČI /BEACH RATS/
Snaha zúfalého tínedžera o únik pred každodennou realitou.
Frankie, stratený tínedžer, prežíva šialené leto medzi chorým otcom a matkou, ktorá trvá na tom, aby
si našiel priateľku. Mladík sa snaží uniknúť pred každodennou realitou tým, že sa potuluje s kamarátmi,
bandou delikventov, a že flirtuje na internete so staršími mužmi. Zároveň opatrne nadväzuje vzťah
s jedným dievčaťom. Kontakty s delikventami budú mať neočakávané dôsledky.
Réžia: E. Hittman
Dráma, 95 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov FK 3€

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
30.04.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU: RECY - VECI
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Na stretnutí budeme opäť pokračovať v recyklovaní rôznych nepotrebných vecí a materiálov.
Z farebných nylonových pančúch si vyrobíme krásny kvet, prípadne si urobíme zaujímavú vázičku omotanú a vyzdobenú
špagátom, alebo budeme pokračovať v zhotovovaní dekoračných kvetináčikových postavičiek.
Je potrebné priniesť si materiál a pomôcky - podľa výberu konkrétnej aktivity: tavnú pištoľ, štetec, lepidlo disperzné
a gélové, nožnice, farebné pančuchy, drôt, kliešte, valec (lak na vlasy, pohár), niť, drevenú špajdlu, zelenú floristickú
pásku, kvetináče (4 ks malé, 2 ks väčšie), akrylové farby, chlpatý drôt, špagát, obojstrannú pásku, ceruzku, euroobal, fén,
fľašu, na ozdobu krajku, farebné stuhy, korálky...
Tešíme sa na všetkých, ktorí majú záujem, čas a chuť stráviť v múzeu príjemné tvorivé dopoludnie.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
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 Obecným úradom v Liptovských Revúcach

18:00

STAVANIE MÁJA
Obec Liptovské Revúce spolu so Stredňanskými bursovníkmi vás pozýva na tradičné stavanie mája so sprievodným
programom FS.
30.04.2018

Černová (Stará Černová – pred školou)

18:30

STAVANIE MÁJA
Kultúrny dom Černová v spolupráci s DOS Černová vás pozývajú na tradičné stavanie mája.
V programe vystúpia deti z folklórneho krúžku pod vedením Mgr. Janky Baďovej.
30.04.2018

Nádvorie Obecného úradu v Liptovskej Osade

19:00

STAVANIE MÁJA
Poďte s nami stavať máj!
Tešíme sa na všetky deti a mládež v krojoch, hlavne dievčatá, ktoré vyzdobia spoločný máj.
Príjemné májové posedenie bude pokračovať v malej tanečnej sále do 01:00 hod. v noci.
...a zaspievate si s folklórom Osaďan.
01.05.2018

Športová hala Koniareň v Ružomberku

10:00 – 22:00

DANCEROSE 2018

Mesto Ružomberok a M Agentúra Vás pozývajú na XV. ročník medzinárodnej súťaže moderného tanca Dancerose 2018.
Program: národné tance, show choreografie, sĺo, duo, trio, scénické tance, hip - hop
Vstupné: 4,00€
01.05.2018

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

14:00

NA PRVÉHO MÁJA
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na tradičné sadenie mája a ukážku prvomájových zvykov.
Účinkujú: Folklórny súbor Liptov, Detský folklórny súbor Liptáčik, Spevácka skupina Čriepky
Súčasťou programu bude slávnostné otvorenie Dní mesta Ružomberok 2018.
02.05.2018
Mediálne centrum KU v Ružomberku
15:30 – 17:00

FULLAKUK: NÁVŠTEVA MEDIÁLNEHO CENTRA KU
Galerijná žurnalistika pre junior tím vo veku 7 - 15 rokov.
Chcete vidieť ako reportéri tvoria v TV štúdiu? Vyberieme sa do Mediálneho centra KU a zažijeme autentické prostredie
žurnalistov. Stretneme sa pred GĽF vo zvyčajnom čase, potom sa mestskou dopravou v sprievode lektorov presunieme
do univerzity. Bude veselo a náučne.
Vstupné: 3,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
02.05.2018

Aula Jána Pavla II. KU v Ružomberku

18:30

POTLESK PROSÍM!
Študenti Katolíckej univerzity vás srdečne pozývajú na divadelno - folklórne podujatie Potlesk, prosím!
Univerzitní divadelníci zahrajú predstavenie s názvom Chodíte sem často? Ďalej sa predstaví Folklórny súbor Čebrať,
ktorý vystúpi s tancami z rôznych kútov Slovenska. Všetci ste srdečne pozvaní.
Vstupné je dobrovoľné a poslúži na účely zveľadenia átria.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

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, ukážky zásahovej činnosti
hasičov, ich osobnej výstroje, rôznych druhov ochranných odevov a beseda k ochrane lesov a úrody pred požiarmi.
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 o 13:00 hod.
Info a prihlášky: Mgr. Tokáriková 0914 335 964, Ing. Juhásová 0914 335 963
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
03.05.2018

Mestská knižnica Ružomberok

15:30

KATARÍNA NÁDASKÁ: BIODROMÁLNY CYKLUS ŽIVOTA
Mestská knižnica Ružomberok vás pozýva na besedu s Katarínou Nádaskou na tému Biodromálny cyklus človeka
(od narodenia po smrť).
PhDr. Katarína Nádaská, PhD. (1968) v roku 1993 skončila štúdium na FF UK v Bratislave (etnológia – história –
religionistika). Od roku 1993 do roku 2011 pôsobila ako vedecko - výskumná pracovníčka na FF UK, prednášala na UCM
Trnava, UKF Nitra, FF UK Praha. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách. Od roku 2011 do roku
2013 pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava (zameranie etnológia, história, literatúra).
Od roku 2014 pracuje ako odborná pracovníčka v Divadelnom ústave.
Je autorkou monografií Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch (Fortuna Libri 2012), Čím žila slovenská rodina
– rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (Fortuna Libri, 2014), Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre
Slovenska (Fortuna Libri, 2014). V roku 2015 vyšla vo Fortune Libri publikácia Čerti, bosorky a iné strašidlá, v roku 2016
Rok v slovenskej ľudovej kuchyni. Je spoluautorkou 8 regionálnych monografií, autorkou 90 vedeckých štúdií a vyše 100
popularizačných článkov. Je spoluautorkou série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej
etnológie. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre.
Odborne sa venuje náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané
náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu
dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym
dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve. V roku 2013 sa prezentovala autorskými
a kurátorskými výstavami Konopná nostalgia, Bratislava v premenách času 1993 – 2013, obe výstavy získali ocenenia
odborníkov i verejnosti.
Vo vydavateľstve Fortuna libri vyšla v roku 2017 jej ostatná publikácia s názvom V Choči je naisto čosi /Veľké i malé dejiny
očami našich predkov/, pomocou ktorej sa sa cez povesti a rozprávania dostanete do domácností ľudí, ktorí žili v našom
kraji pred stáročiami. Možno vás prekvapí, ako menšie i väčšie dejiny zasiahli do ich osudov...
Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner
projektu.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
04.05.2018

Kino Kultúra v Ružomberku

09:00

XXVIII. OK SLÁVIK SLOVENSKA
Centrum voľného času Elán v Ružomberku vás pozýva na XXVIII. ročník okresného kola speváckej súťaže
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
Časový harmonogram:
08:00 – 08:30 prezentácia
08:30 – 09:00 otvorenie a organizačné pokyny
09:00 začiatok súťaže
Kategórie:
I. kategória – žiaci 1.-3. ročníka ZŠ, žiaci ZUŠ
II. kategória – žiaci 4.-6. ročníka ZŠ, žiaci 1. ročníka osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ
III. kategória – žiaci 7.-9. ročníka ZŠ, žiaci 2.- 4. ročníka osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ
Prihlášky: prihlášku do OK potvrdenú riaditeľstvom školy spolu s hlásením o školskom kole (súčasť propozícií) zasielajte
do CVČ Elán najneskôr do 30.04.2018 (pondelok) e-mailom (oskenované kvôli podpisom a pečiatke) na adresu
cvcrbkkultura@gmail.com. Prijatie prihlášky bude e-mailom obratom potvrdené.
Víťazi každej kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční do 8. júna 2018 v Žiline.
Info: M. Tesarovičová 0914 335 969
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
04.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

HRY U FULLU: PRÍBEHRY
Kreatívne hry pre 10+ a hravých dospelákov.
Spoločenská hra inšpirovaná hrou Dixit, cez ktorú sa zoznámite s dielom Ľudovíta Fullu a zároveň si precvičíte nielen svoju
predstavivosť, ale aj komunikačné schopnosti. Ak sa radi hráte, pozývame vás.
Vstupné: 3,00€
Objednajte sa najnesôr deň vopred.
Kontakt: jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

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.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
05.05.2018

Partizánska Ľupča

08:00

SPOLU ZA ČISTÝ ĽUPČIANSKY POTOK
Obec Partizánska Ľupča v spolupráci s miestnymi organizáciami Vás pozývajú na brigádu pri čistení potoka
Ľupčianka a okolia.
Zraz: pred Obecným úradom v Partizánskej Ľupči
So sebou si treba priniesť: dobrú náladu a chuť do práce, pribaľte si aj hrable, lopaty a rukavice.
Občerstvenie je zabezpečené.
05.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: INDIÁNSKY ŠPERK II.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Na dielni sa naučíme ako opliesť neprevŕtaný kamienok a zasadiť ho do náhrdelníka technikou viazania bavlnených šnúrok
– tzv. micromakrame. Ak Vám spadol kameň zo srdca, môžete si ho zavesiť na krk.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 2,00€
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
05.05.2018

Čutkovská dolina

SADÍME MY MÁJE
Pozývame vás na tradičné sadenie mája v Čutkovskej doline.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
05. - 06.05.2018

Liptovské Sliače

MÁJE
Májovníci a Obec Liptovské Sliače organizujú podujatie, ktoré priblíži zvyky a obyčaje v Liptovských Sliačoch
spojené s májovníckymi tradíciami.
Program:
Sobota 05.05.2018
09:00 pochôdzka po domoch
19:00 májovnícka zábava v Kultúrnom dome
Nedeľa 06.05.2018
09:15 sv. omša v Kostole dvoch sŕdc, po skončení tancovanie a spievanie na námestí vo Vyšnom Sliači
12:00 pochôdzka po domoch za dievčatami
19:00 tanečná zábava v Kultúrnom dome
07.05.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšie stretnutie ôsmeho ročníka podujatia Múzeum
pre seniorov.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
07.05.2018

Lisková (pri pomníku padlých)

10:00

DEŇ VÍŤAZSTVA A XXI. BEH OSLOBODENIA
Obec Lisková organizuje Oslavy dňa víťazstva.
Program: pietny akt, príhovor starostu obce k udalostiam a potom bude XXI. ročník Behu oslobodenia.
Pretekať budú deti z MŠ a žiaci ZŠ v Liskovej podľa jednotlivých kategórií.
09.05.2018

pred pamätnou tabuľou pri Liptovskom múzeu v Ružomberku

13:00

OSLAVY 73. VÝROČIA DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s. a Oblastný výbor SZPB Ružomberok Vás pozývajú na Oslavy 73. výročia
Dňa víťazstva nad fašizmom.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

09.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: NÁHODA V GRAFIKE
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Keď sa povie „náhoda“ vo výtvarnom diele, aký pocit to vo vás vzbudzuje? Naša dielňa bude zameraná práve na náhodu
v grafickom diele. Použijeme pokrčený papier, tlačiarenskú farbu a valček. Vzniknú náhodné tvary, ktoré dotvoríme štetcom
– to všetko v čiernej farbe. Dielňa je inšpirovaná grafickými veľdielami Teodora Schnitzera.
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
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
09.05.2018

Panoptikum v Ružomberku

19:00

FILMOMOĽ
Panoptikum vás pozýva na vedomostný filmový kvíz.
Máte radi filmy a niečo si z nich aj pamätáte? Tak prečo to nevyužiť. Či už máte radi komiksovky, horory, animáky, komédie
alebo nezávislé filmy, všetky vedomosti môžete premeniť na drahocenné body vo vedomostnom kvíze pre fanúšikov filmu
s názvom Filmomoľ.
Kvízu sa môže zúčastniť maximálne 8 družstiev, ktoré môžu mať maximálne po 3-6 členov. Štartovné je 2,00€ na hlavu.
Tri najlepšie tímy sa budú zabávať trochu dlhšie ako tí ostatní, nakoľko získajú zaujímavé ohodnotenie svojich vedomostí.
Tešíme sa na vás a nezabúdajte, i keď je to chvíľami nervydrásajúca dráma, je to len hra.
Celým večerom Vás budú sprevádzať Juraj Domonkoš a Lucia Cingelová.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
10.05.2018

Centrum voľného času Elán v Ružomberku (ul. Plavisko)

09:30

XXXII. RK ŠTÚROV ZVOLEN
Centrum voľného času Elán v Ružomberku a Liptovské kultúrne stredisko organizujú XXXII. ročník regionálnej
postupovej súťaže v rétorike RK Štúrov Zvolen.
Program:
08:30 prezentácia súťažiacich
09:15 slávnostné otvorenie
09:30 vlastná súťaž
13:30 vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže
14:00 predpokladané ukončenie súťaže
Súťaž v rétorike Štúrov Zvolen je koncipovaná pre oblasť rečníckeho prejavu s cieľom rozvíjať schopnosť dorozumievať
sa prostredníctvom reči, čiže rozvíjať jazykovú komunikáciu, jej kultúrnosť a kultivovanosť po obsahovej aj formálnej stránke.
Súťaž sa uskutoční v troch kategóriách:
I. kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií
II. kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií
III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených a spojených škôl) a 5. – 8. ročníka
osemročných gymnázií
Termín zaslania záväznej prihlášky: Podmienkou účasti v regionálnej súťaži je doručenie záväznej prihlášky na adresu
Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 27.04.2018.
Prihlášku môžete doručiť:
- osobne alebo na poštovú adresu: Liptovské kultúrne stredisko, ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
- e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk
Bližšie informácie: E. Štofčíková 044/ 552 29 81, 0905 832 950
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
10.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: MAMA. GABRIELA. TELEVÍZIA.
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu Mama. Gabriela. Televízia.
Súčasťou podujatia bude aj diskusia s režisérkou filmu.
Dokumentárny film o zapĺňaní prázdnoty a vplyve televízie, ktorá dlhodobo modeluje formy správania a masové
prispôsobovanie sa hlavnému prúdu. Tým vytvára nielen samostatné ostrovy, ale aj zabúdanie.
Réžia: Lucia Kašová, námet: Lucia Kašová/Matúš Oparty, 28:00 min.
Vstupné: 1,00 €
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, tel: 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
11.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: REEDÍCIA - ILUSTRÁCIA
Večerný ateliér pre dospelých.
Dobrodružné a rozprávkové knihy a ich ilustrácie sú súčasťou našich spomienok na detstvo. Necháme sa inšpirovať
ilustrátorskou tvorbou Ľudovíta Fullu a Teodora Schnitzera a vytvoríme ilustrátorské reedície príbehov nášho detstva.
Ateliér je realizovaný technikou kolorovanej perokresby v priamej interakcii s dielami spomínaných umelcov.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

12.05.2018

Černová

08:00

JARNÉ UPRATOVANIE ČERNOVEJ 2018
Občiansky výbor mestskej časti Černová pozýva všetkých na spoločnú brigádu „Jarné upratovanie Černovej“.
Stretneme sa o 08:00 v parku pred ZŠ A. Hlinku.
Na brigádu si môžete priniesť náradie na čistenie a upratovanie verejných priestorov.
Po brigáde Vás pozývame na malé občerstvenie.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda odkladá na iný termín.
12.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: KARETKOVANIE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Príďte sa zrelaxovať a naučiť starú zabudnutú techniku tkania pomocou karetiek, ktorú využijete na opasky, čelenky, stuhy,
či popruhy na kabelku...
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 10,00€
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
12.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

JARNÝ SVIT: BENEFIČNÁ MÓDNA PREHLIADKA Z. KUBÁNYIOVEJ
Pozývame vás na benefičnú módnu prehliadku Zdenky Kubányiovej.
Na podujatí vystúpia: Tanečná skupina Freedom, SM Tanečné štúdio pod vedením M. Buschbacherovej,
klavirista Martin Tomek
Keď sa v pestrých farbách šiat nachádzate, nádherný úsvit čistoty spoznávate. Celý svet sa zrazu zmení v úsvite prianí
a veľkých prekvapení. S láskou v srdci Vás všetkých pozývame na benefičnú módnu prehliadku Jarný svit venovanú
Silvinke, ktorá sa narodila s rázštepom chrbtice. Veľmi sa na Vás tešíme.
Vstupné: 13,00€ (na mieste), 9,00€ (predpredaj), 4,00€ (deti do 15 rokov)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
13.05.2018

Kongresové centrum Hotela Bešeňová

13:00

MISS LIPTOV 2018: KASTING
Chcete získať množstvo skúseností a zážitkov a hlavne získať korunu krásy, a stať sa novou Miss Liptov 2018?
Vyplňte prihlášku a staňte sa súčasťou tohto ročníka, absolvujte sústredenia s profesionálnym tímom. Získajte vstupné
skúsenosti do sveta modelingu a módnych prehliadok, vyskúšajte s nami mnoho atrakcií a zažite leto plné zážitkov.
Príjem prihlášok do 11.05.2018.
Online prihlášky: https://missliptov.sk/prihlaska/
Info: 0918 354 553, e-mail: info@missliptov.sk, web: https://missliptov.sk/
13.05.2018

Kultúrne centrum v Stankovanoch

14:00

DEŇ MATIEK
Obec Stankovany organizuje podujatie venované matkám.
13.05.2018

Kultúrny dom v Bielom Potoku

15:00

DEŇ MATIEK
Kultúrny dom Biely Potok organizuje slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
13.05.2018

Kultúrny dom v Černovej

15:00

DEŇ MATIEK
Kultúrny dom Černová organizuje slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
13.05.2018

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

15:00

DEŇ MATIEK
Obec Liptovské Sliače, Základná škola Liptovské Sliače a Kultúrne stredisko v Liptovských Sliačoch organizujú slávnostný
program pri príležitosti Dňa matiek.
13.05.2018

Kultúrny dom vo Švošove

DEŇ MATIEK
MOS a SZŠ sv. Matúša vo Švošove organizujú podujatie venované Dňu matiek.

15:00

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
- 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.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
14.05.2018

Synagóga v Ružomberku

09:00

MOZGOVŇA.GSA
Gymnázium sv. Andreja vás pozýva na žiacku konferenciu s prezentáciou ročníkových projektov žiakov.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
14.05.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU

Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
15.05.2018

centrum Ružomberka

13:50 – 14:50

SVETOVÝ DEŇ RODINY
Základná škola A. Hlinku v Černovej organizuje pri príležitosti Svetového dňa rodiny podujatie, počas ktorého obdaruje
ľudí v centre mesta malým darčekom.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
16.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FULLAKUK: FULLONLINE
Galerijná žurnalistika pre junior tím vo veku 7 - 15 rokov.
Ako načítať audiovizuálny záznam a pohybovať sa v bezpečnej zóne? Súkromie vo virtuálnej realite je dôležité.
Naučíme sa pravidlá, ktoré budú pre nás do budúcnosti prospešné. Zverejníme naše doposiaľ vytvorené diela na bezpečnú
stránku. 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
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
17.05.2018

Zrkadlová sála ZŠ Klačno v Ružomberku

18:30 – 20:00

ZUMBASHOW 2018
Pozývame Vás na Zumbashow 2018 s inštruktorkou zumby Renátkou.
Zumba je cvičenie inšpirované latinsko - americkými tancami (salsa, merengue, flamengo, cumbia, reggaeton...).
Info: 0907 393 467, e-mail: proing.tkacova@mail.t-com.sk
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
18.05.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

08:00

ZA BRÁNAMI MÚZEA
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pri príležitosti Dňa múzeí pozýva na výchovno – vzdelávacie podujatie
Za bránami múzea.
Program:
1. Prednáška: Mgr. Viera Kunová - historička Liptovského múzea v Ružomberku
2. Rozprávanie s praktickými ukážkami práce dokumentátora, knihovníka, reštaurátora, konzervátora a rezbára
Cieľová skupina: žiaci základných škôl a všetci záujemcovia
Čas konania: 08:00, 10:00, 12:00 a 14:00 hod.
Vstupné: 0,50€
V prípade záujmu prosíme záväzne sa prihlásiť na určitú hodinu - na tel. č.: 0907 847 232, kultura.lmr@gmail.com,
alebo osobne v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

18.05.2018

Mestská knižnica Ružomberok

09:00

KRÁĽ ČITATEĽOV 2018
Mestská knižnica Ružomberok vyhlasuje súťaž Kráľ čitateľov 2018 o najšikovnejšieho čitateľa knižnice.
Súťaž prebieha v dvoch kategóriách:
I. kategória: 4. – 6. ročník ZŠ
II. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ (príslušné ročníky osemročných gymnázií)
Súťaž je určená len aktívnym členom knižnice, ktorí spolu s prihláškou predložia zoznam prečítaných kníh za posledný
rok.
Priebeh súťaže: vedomostný kvíz, vedomostný test, „Toto je moja obľúbená kniha“
Termín odovzdania prihlášky a zoznamu: 15.05.2018
Kráľ čitateľov získa tieto výsady:
- členské v knižnici na jeden rok zadarmo
- vecnú odmenu
- prednostné právo na nové knižné tituly
18.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:00

III. TANEC S ELÁNOM
Centrum voľného času Elán v Ružomberku vás pozýva na III. ročník okresnej nesúťažnej tanečnej prehliadky
Tanec s Elánom.
Časový harmonogram:
14:00 prezentácia a priestorové skúšky
16:00 začiatok podujatia
Charakter podujatia: nesúťažná tanečná prehliadka je určená pre tanečné krúžky ZŠ a CVČ okresu – rôzne vekové
kategórie, rôzne tanečné štýly. Ide o prezentáciu krúžkov, ktoré sa tancu nevenujú na profesionálnej úrovni, a majú záujem
prezentovať sa na verejnosti.
Prihlášky: naskenovanú vyplnenú záväznú prihlášku potvrdenú riaditeľstvom školy treba zaslať e-mailom na adresu
cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr do piatku 27.04.2018. Prijatie prihlášky e-mailom bude obratom potvrdené.
Vstup zdarma
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
19.05.2018

Liptovské Revúce

08:00

DEŇ ZEME
Obec Liptovské Revúce organizuje ekologickú brigádu zameranú na čistenie rieky Revúca a jej okolia pri príležitosti
Dňa Zeme.
Zraz: o 08:00 hod, pred Obecným úradom v Liptovských Revúcach
19.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00 – 22:00

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na podujatie pri príležitosti Noci múzeí a galérií.
Program:
17:00 Fullove
Intervencia odevnej dizajnérky Lenky Sršňovej v expozícii Ľudovíta Fullu, vernisáž, vstup zdarma
17:30 Fullov zverinec
Tvorivá dielňa s odevnou dizajnérkou Lenkou Sršňovou, vstupné: 2,00€ / 1,00 €
19:00 Katarzia
Koncert originálnej a nezameniteľnej slovenskej pesničkárky, vstupné: 5,00 / v predpredaji 4,00 €
21:00 Príbehy v piesku
Performance výtvarníčky Lenky Ballekovej, magické kreslenie do piesku inšpirované Fullom, vstup zdarma
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
20.05.2018

Sála Obecného úradu v Lúčkach

14:30

DEŇ MATIEK
Obec Lúčky organizuje podujatie venované Dňu matiek.
20.05.2018

Čutkovská dolina

VALASKÁ HOSTINA

Pozývame vás na popoludnie, na ktorom si pripomenieme zvyklosti na salaši v tento sviatok.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
21.05.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

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

22.05.2018

Björnsonov dom v Ružomberku

17:00 – 20:00

MYŠLIENKY, EMÓCIE A POSTOJE, KTORÉ POŠKODZUJÚ NAŠE
ZDRAVIE
3. prednáška z cyklu prednášok zo základov etikoterapie.
Etikoterapia je metóda, ktorá nás učí ako spoznať korene našich problémov v spôsobe nášho života.
Prednášajúci: Mgr. Vladimír Červenák, známy etikoterapeut
Program:
Čo je etikoretapia?
Ako sa etikoterapiou naučiť lepšie porozumieť sám sebe?
Čo je pýcha? Pohľad, ktorý vás prekvapí.
Ignorácia a arogancia je kombinácia, ktorá zabíja.
Ako vidieť, čo je neviditeľné?
Ako narušené vzťahy poškodzujú zdravie?
Úroveň našich vzťahov je zrkadlom zdravia našej duše.
Vstupné: 10,00€
Informácie a prihlášky: asrbk@centrum.sk
23.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: ŠKRABANICA
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Objavme spolu figúru. Počas dielne budeme vyškrabávať do čiernej papierovej podložky. Témou nám bude ľudská figúra
zachytená v pohybe. Inšpirujeme sa škrabanou štetcokresbou, ktorej sa venoval Teodor Schnitzer, autor grafík vystavených
v našej galérii.
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
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
24.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

GOLDEN DANCE ROSE 2018

Pozývame vás na vystúpenie s ukážkami z medzinárodnej tanečnej sútaže Dancerose 2018.
Vstupné: 5,00€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
25.05.2018

Björnsonov dom v Ružomberku

09:00

I. AMÁDEA SPIEVA
Súkromná základná umelecká škola Amádea (ul. A. Bernoláka 1 v Ružomberku) pozýva všetkých talentovaných
spevákov na I. ročník speváckej súťaže populárnej piesne Amádea spieva 2018.
Súťaž je určená pre všetkých talentovaných žiakov základných a stredných škôl, ako aj žiakov umeleckých škôl,
rozdelených na kategórie. Ak vieš spievať, zapoj sa do našej speváckej súťaže. Nebudú chýbať poháre a jedna špeciálna
cena organizátora, ktorou bude kresba priamo z vystúpenia pre výhercu, ktorého si vyberie organizátor.
Registrácia na: e-mailovej adrese szusruzomberok@post.sk
FB: https://www.facebook.com/szusbernolakark/
Súťaž je verejná a jednokolová.
Súťažné kategórie:
1. kategória: 6 - 8 roční
2. kategória: 9 - 11 roční
3. kategória: 12 - 14 roční
4. kategória: 15 - 17 roční
5. kategória: od 18 do 25 rokov
Spieva sa jedna populárna alebo detská pieseň. Súťažiaci predvedú svoj spevácky výkon spamäti, podľa možnosti,
so sprievodom klavíra alebo s hudobným podkladom na USB kľúči, alebo aj bez sprievodu /a capella/.
Porota hodnotí súťažný výkon ako celok. Odborná porota udeľuje v každej kategórii zlaté, strieborné a bronzové pásmo.
Účastnícky poplatok: 7,00€ za každého súťažiaceho
Vyplnené prihlášky spolu s kópiou o zaplatení účastníckeho poplatku treba poslať najneskôr do 10.05.2018 na poštovú
adresu školy: Súkromná základná umelecká škola A. Bernoláka 1 nezabudnite uviesť P.O.BOX 508
/Naša škola sídli na adrese Mostová 19 nad Letkovou cukrárňou/ poschodie č. 2
Alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu: e-mail: szusruzomberok@post.sk, silwerra@azet.sk
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na
číslo účtu /IBAN: SK34 5600 0000 0083 2960 2003
Do správy pre prijímateľa je potrebné napísať: ,,AMADEA - SPIEVA", meno a priezvisko účastníka/účastníčky, aby sme
platbu vedeli správne priradiť.
Informácie: Veronika Ambrózová 0908 966 826, Mgr. Janka Krajčovičová 0902 200 086
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

25.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

VEČERNÝ ATELIÉR: ILUSTRÁCIA
Večerný ateliér pre dospelých.
Pozývame vás na dielňu v galerijnej záhrade. Kresba pod šírym nebom je príjemná forma ako spojiť tvorivú činnosť
s relaxom. Prostredníctvom vašich obľúbených kníh a techniky kolorovanej perokresby zároveň vstúpime do sveta
ilustrátorov. Prosíme záujemcov o Večerný ateliér, aby si doniesli knihu, ktorú by radi ilustrovali.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Mgr. Jozef Matuška, jozef.matuska@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
25. - 27.05.2018

Hrabovo

09:00 – 16:00

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SR RÁDIOM RIADENÝCH PLACHETNÍC
KATEGÓRIE NSS
Pozývame vás na Otvorené Majstrovstvá SR rádiom riadených plachetníc kategórie NSS.
Súčasťou podujatia budú aj ukážky modelov áut, tankov, lietadiel, lodí a ponoriek.
26.05.2018

Areál futbalového štadióna OŠK Lisková

14:00

VI. NETRADIČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ O POHÁR PREDSEDU
DHZ LISKOVÁ
Srdečne Vás pozývame na VI. ročník netradičnej hasičskej súťaže O pohár Predsedu DHZ Lisková.
Sprievodný program:
- maľovanie na tvár
- súťaže pre deti
- predaj veselých hasičských tričiek nielen pre dospelých, ale aj pre deti
Ak vás chytí hlad nemusíte sa báť. O občerstvenie a pi(v)tný režim je postarané.
Pre deti bude k dispozícii cukrová vata a pukance.
26.05.2018

pred Obecným úradom v Liptovskej Lúžnej

14:00

LÚŽŇANSKÝ BARYTÓN

Dychová hudba Lúžňanka Vás srdečne pozýva na prehliadku dychovej hudby Lúžňanský barytón.
26.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: LAPAČ SNOV
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Inšpirujeme sa knihami o Indiánoch a zhotovíme si vlastný lapač snov.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
Objednajte sa: Silvia Ongerová, ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
28.05.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU

Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
30.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FULLAKUK: PO STOPÁCH PRÍBEHU
Galerijná žurnalistika pre junior tím vo veku 7 - 15 rokov.
Počas našej žúrnalistickej dielne ilustrujeme vlastný príbeh – bude ním náš nedávny výlet do Mediálneho Centra. Využijeme
otláčanie pokrčeného papiera, rozmazávanie handričkou a kresbu atramentom. To všetko v čiernom farebnom prevedení.
Vstupné: 3,00€
V cene je zahrnutý materiál, pomôcky a lektor.
Kontakt: Mgr. art. Zuzana Hrušková, zuzana.hruskova@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
30.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

V. GALAXY SHOW
Dance Galaxy Vás pozýva na V. ročník tanečnej Galaxy show.
Vstupné: 2,00€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

17:00

31.05.2018

Synagóga v Ružomberku

14:00

OBHAJOBA ABSOLVENTSKÝCH PRÁC ZUŠ Ľ. FULLU

Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na Obhajobu absolventských prác žiakov výtvarného odboru.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
31.05.2018

Kultúrny dom v Likavke

17:00

DEŇ DETÍ
Obec Likavka pozýva deti a rodičov na vystúpenie kúzelníka Sranda Banda pri príležitosti Dňa detí.
Vstup zdarma
01. - 02.06.2018

Námestie A. Hlinku v Ružomberku

XXXII. RUŽOMBERSKÝ JARMOK
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. a Mesto Ružomberok vás pozývajú na XXXII. Ružomberský jarmok.
Pripravený je aj bohatý kultúrny program a tombola.
Program:
Piatok 01.06.2018
15:30 Slávnostné otvorenie jarmoku
17:00 Lúčnica
19:00 Hex
21:00 Martin Harich
22:30 Iné Kafe
Sobota 02.06.2018
09:30 Vitajte na jarmoku
12:00 Kúzelník Wolf
12:45 Miss Liptov 2018
13:15 Sranda Banda
14:00 Chodúľové divadlo: Jánošík a 2000 zbojníkov
15:00 RK Jazz Band
16:00 Tombola
17:00 Kristína Debnárová
19:00 Vidiek
21:00 Maxim Turbulenc
22:30 Horkýže Slíže
Moderuje: Richard Vrablec
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
01.06.2018

Námestie A. Hlinku 14 v Ružomberku

JARMOČEK
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na dopoludňajšiu prezentáciu školy na výtvarnom jarmočku.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
01.06.2018

Námestie J. Kútnika – Šmálova v Liptovských Sliačoch

09:00

DEŇ DETÍ

Obec Liptovské Sliače, Základná škola Liptovské Sliače a Kultúrne stredisko v Liptovských Sliačoch organizujú zábavné
podujatie pre deti pri príležitosti Dňa detí.
02.06.2018

Areál ATC v Liptovskej Osade

09:00

LIPTOVSKÝ DREVORUBAČ 2018
Liptovskooravská drevorubačská, Obec Liptovská Osada a DHZ Liptovská Osada vás pozývajú na IV. ročník
drevorubačskej súťaže zručnosti Liptovský drevorubač 2018.
Štartovné: 20,00€
Prihláška súťažiacich na tel.čísle: 0907 850 617
V cene štartovného: pivo + guláš, všetci účastníci súťaže budú odmenení.
Hlavná výhra: motorová píla Dolmar
Program:
08:00 Prezentácia súťažiacich
09:00 Zahájenie súťaže
Súťažné disciplíny: stínka stromu na cieľ, výmena reťaze, presný rez na podložke, prerubovanie klátu sekerou, odvetvovanie
Sprievodný program:
- exhibičné vystúpenie Majstrov Slovenského a Českého pohára Jaroslav Perveka a Jaroslav Kukuca
- Divácka súťaž: hod obojstrannou sekerou, pílenie (eurojack bruchatka)
- eurojack show, vyhlásenie tomboly, vyhlásenie víťazov
Po ukončení súťaže bude pokračovať tanečná zábava:
20:00 Kabát Revival
22:00 Edgar
O zábavu a občerstvenie postarané.
Detské atrakcie: nafukovací hrad, trampolína, maľovanie na tvár, jazda na koči, jazda na koni

02.06.2018

Švošov (ihrisko)

10:00

DEŇ DETÍ

Dobrovoľný hasičský zbor Švošov organizuje podujatie pri príležitosti Dňa detí.
02.06.2018

Areál FK Stankovany

13:00

DEŇ DETÍ
Obec Stankovany organizuje Deň hier pre deti.
02.06.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: FAREBNÁ ZÁHRADA
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
02.06.2018

Lúčky

DEŇ DETÍ A LÚČANSKÝ PLTNÍČEK
Obec Lúčky organizuje podujatie pri príležitosti Dňa detí a súťaž v púšťaní pltí po toku Lúčanky
02. - 03.06.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

10:00 – 17:30

VÍKEND PARKOV A ZÁHRAD

Galéria Ľ. Fullu vás v rámci Víkendu parkov a záhrad pozýva do otvorenej záhrady.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

DIVADLO
DIVADLO
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.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
12.05.2018

Kultúrny dom vo Švošove

19:00

PANI RICHTÁRKA
Miestne osvetové stredisko vo Švošove Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie domáceho ochotníckeho
divadla s hrou slovenského spisovateľa Ferka Urbánka s názvom Pani Richtárka.
Veríme, že prídete podporiť našich ochotníkov a kultúrny dom bude praskať vo švíkoch. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Vstupné: 2,00€
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.
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.
Gabo Žifčák - Gabo okrem stand-up komika zastáva aj rolu hlavného predstaveného cirkvi Svedkov Liehovových a venuje
sa teórii borovičky na videoportáli VJU.
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.
Vstupné: 14,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

22.05.2018

Synagóga v Ružomberku

17:00

STRACH A BIEDA TRETEJ RÍŠE
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku a Divadelný súbor Fireball vás pozýva na záverečné vystúpenie
Literárno - dramatického odboru Strach a bieda Tretej ríše.
Réžia: Anna Mišurová, Vanesa Kapallová
V hlavnej úlohe: Vanesa Kapallová
Vstupné: 2,00€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
25.05.2018

Synagóga v Ružomberku

20:00

SVETLÉ NITKY NAD NAMI
Pozývame vás na divadelné predstavenie Svetlé nitky nad nami.
Divadelné predstavenie „Svetlé nitky nad nami“ humornou cestou ukazuje, že svetlú nitku nádeje môže mať každy z nás.
Treba si len spomenúť, počúvať vnútorný hlas a rozhodnúť sa vyjsť v ústrety týmto svetlým pomocníčkam hore a veľkým
zázrakom.
Stále prebiehajúci príbeh o nádejách a zázrakoch, ktoré k nám prichádzajú po svetlých nitkách, ale ktoré často dostávame
a strácame na našich cestách životom. Avšak nad tým všetkým sa odohrávajú krásne neviditeľné deje, ktoré k nám
privádzajú nádej i odvahu ísť ďalej. Príďte si pre svoju svetlú nitku nádeje a zázraku.
Hrajú: Karel a Irena Křížovi
Hudba: Andrej Majerčík a Karel Kříž
Vstupné: 8,00€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
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
02.05.2018

Klub Panoptikum v Ružomberku

18:00

HUDOBNÉ SPOJENIA III.
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku Vás pozýva na koncert Hudobné spojenia III.
Účinkujú: školské kapely Blue Link a RBK Junior Band, hostia Martin Uherek (saxofón) a Klaudius Kováč (klavír)
Kto by chcel, môže prísť už skôr a zúčastniť sa hudobného workshopu, ktorý začne o 16:00.
Vstupné dobrovoľné
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
04.05.2018

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

21:00

ROOTS NA CESTE
Ďalšia zastávka warm up tour na festival Roots Open Air 2018.
Tešiť sa môžete na spojenie undergroundových hudobných štýlov ako Reggae, Dub, Jungle a Drum & Bass. Na začiatku
nám Reggae a Dub zahrá selektor Prograss s RVZOO Sound Systému. Live vystúpenie predvedie rodák z Kuby
Duarry Ganesh, doprevádzať ho bude DJ Natty Lyon, pôvodom zo Sierra Leone. Po nich už budú DJi krútiť Jungle a hlavne
Drum & Bass. Samozrejme nebude chýbať ani Live Painting Battle, čiže súboj street artových umelcov v maľovaní na plátna.
Vystúpia: Daurry Ganesh (CUB), DJ Natty Lyon (SL), Prograss, High Trak, Ramirez, Kariotek, Knight, Deer
Vstupné: 3,00€

05.05.2018

Panoptikum v Ružomberku

20:00

VARGA FILM / COLLEGIUM MUSICUM TRIBUTE
Panoptikum vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu o Mariánovi Vargovi a koncert skupiny
Collegium Musicum Tribute.
Program:
20:00 projekcia filmu
Film sleduje Mariána Vargu na sklonku života. Veľkého introverta a náruživého fajčiara točila režisérka Soňa Maletz počas
jeho posledných koncertov, na ktorých pomaly začal strácať dych...
21:00 koncert
Živé hudobné vystúpenie kapely Collegium Musicum Tribute, ktorá sa zameriava na ranné obdobie Collegia, 70. roky
a dodržiava pôvodné aranžmány a postupy.
Zloženie kapely: Martin Savel - hammond nord organ, Fero Homola - gitara,Tony Benedek – bicie, Tomas Hrin - basgitara
Vstupné: 5,00€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
06.05.2018
Synagóga v Ružomberku
18:00

MÁJOVÉ NOCTURNO

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na Záverečný koncert
pedagógov a študentov.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
13.05.2018

Kultúrny dom v Ludrovej

17:00

KOLLÁROVCI: MÔJ ŽIVOT JE MUZIKA
Dobrovoľný hasičský zbor Ludrová Vás srdečne pozýva 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€
Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Ludrová, P. Mender - Ludrová 144
Výťažok zo vstupného bude použitý na rekonštrukciu historickej striekačky.
Info: 0918 607 290, e-mail: dhzludrova@gmail.com
13.05.2018
Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku
18:00

HUDBA U FULLU: LOTZ TRIO
Občianske združenie Simach Art a Galéria Ľ. Fullu vás pozývajú na ďalší koncert z cyklu Hudba u Fullu.
Účinkujú: Lotz Trio / Ronald Šebesta, Róbert Šebesta, Sylvester Perschler ‒ dobové basetové rohy
Program: Martin Burlas: Sailing against the Night, Juraj Družecký (1745 – 1819): Divertissement pour trois Cor de Basset,
Marek Piaček: Pustatina, Daniel Matej: 3m für W. A. M., Boško Milakovič: The Inner Singers
Lotz Trio je formácia pomenovaná po fenomenálnom nástrojárovi Theodorovi Lotzovi (1746 – 1792), ktorý bol významnou
postavou hudobnej kultúry na Slovensku. Formácia sa venuje systematickému rozvoju hudobnej kultúry na Slovensku
v projektoch Lotz Trio v slovenských šľachtických rezidenciách a Harmónia kritického klasicizmu a v zahraničí v cykle
Slovak period & contemporary basset horn treasures.
Vstupné: 4,00€ / 3,00 € (študenti, dôchodcovia a ZŤP)
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
15.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

GALAKONCERT ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu vás pozýva na záverečný Galakoncert.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
16.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30

ZÁVEREČNÝ KONCERT ŽIAKOV 4. ROČNÍKA ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu vás pozýva na záverečný koncert žiakov 4. ročníka primárneho vzdelávania.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
16.05.2018

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

19:00

POSTCARDS FROM ARKHAM, NEUROTIC MACHINERY:
MANTA & DISSONANCE TOUR
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Postcards From Arkham (progressive, rock, metal, folk)
a Neurotic Machinery (metal / post metal).
Tachovská post-metalová skupina Neurotic Machinery a havířovská post-rock / metalová Postcards From Arkham spoja
svoje sily v rámci "Manta and Dissonance Tour". Na tomto turné zavítajú tiež do Nového korza, aby predstavili svoje
najnovšie počiny. Večer spájajúci snovú atmosférou s drvivými gitarami sa blíži - buďte tam s nami.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

18.05.2018

Synagóga v Ružomberku

17:00

MÁJOVÉ SPIEVANKY
OZ Belanček vás pozýva na koncert Májové spievanky.
Účinkujú: DsFS Belanček a ich hostia
Vstupné dobrovoľné
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
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.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
24.05.2018

Synagóga v Ružomberku

16:30

KONCOROČNÝ KONCERT SZUŠ DOTYK
Súkromná základná umelecká škola Dotyk vás pozýva na koncoročný koncert žiakov.
Vstup zdarma
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
25.05.2018

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

20:00

RAMCHAT
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupiny Ramchat.
Pagan metalový Ramchat založila známa slovenská metalová persóna, Pavel "Hirax" Baričák, a to v roku 2013. Zostavu
doplnili nemenej ostrieľaní metaloví harcovníci z Martina. Ešte v tom roku kapela nahráva svoje kultové EP "Bes", kde sa
nachádzali prvé dva hity a to Mor ho! a Posledný Pohan.
Druhé EP "Karpaty" bolo nahraté v štúdiu Shaark a vzišli z neho hity "V ríši vlkov" a "Karpaty". O rok neskôr vychádzajú obe
EP-ka na spoločnom digipacku, aj LP. Starého speváka Leča nahrádza skúsený Walki z Porfýrie a od tohto momentu sa
zostava nemení.
V roku 2016 kapela nabehla k Rolandovi Grapowovi a nahrala pod jeho producentským dohľadom album "Atrana"
(digi CD, aj LP). Skladby ako "Perún hromom žehná nás", "Sila ducha", alebo "Tŕne hrobov" sa okamžite stali obľúbenými
a skupina ich dodnes prezentuje aj na živo. Tento rok sa aj Ramchat obliekol do svojho povestného pohanského image
a začal v ešte väčšej miere koncertovať, pričom pribúdalo pozvaní na silné metalové festivaly, ako aj lokálne koncerty,
kde je kapela volaná ako hlavná kapela večera.
Aktuálna zostava Ramchat:
Maťo Walki – spev, Pavel Hirax Baričák - gitara, vokály, Viťo Kotrík – gitara, Richard Pokorný – basgitara,
Mišo Golbiško Goldberger – bicie
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
27.05.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

18:00

I AM PLANET: NATURA RESONAT
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na koncert slovenského neoklasického skladateľa a hudobníka Patrika Korinoka,
známeho pod pseudonymom I am planet.
24. mája vydáva svoj tretí štúdiový album Natura Resonat. Uvádzame ho v premiére v koncertnej verzii pre piáno
a sláčikové kvinteto.
Autorom artworku pre album je akad. mal. Pavol Rusko, realizované diela počas koncertu vystavíme.
Vstupné: 3,00€
28.05.2018

Synagóga v Ružomberku

19:00

ANAŠIM VEŠIRIM
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na koncert Anašim veširim.
Anašim veširim (Ľudia a piesne) je umelecký projekt ako pocta židovskej komunite.
Autor projektu, hudobné naštudovanie, réžia a dirigovanie: Ľubomír Raši
Účinkujú: Anna Ondrejková (tanec), Art collegium Nicolaus orchestra ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš, Spevácky zbor
Tatran, Divadlo Gasparego: Ľubomír Raši, Stanislav Štofčík, Tanečný súbor Dancemania: choreografia Alena Štulrajterová
a Jana Bachtíková
Konferenciér: Ján Kuráň
Medzi významné udalosti, ktoré je dôstojné si pripomínať, patria nesporne výročia transportu židovských spoluobčanov
z Liptova. Scenár koncertu z pera dirigenta a režiséra programu Ľuba Rašiho poslucháčom predstaví stručný náčrt dejín
židovskej komunity z Ružomberka, cez ich obyčajné ľudské radosti a starosti, esprit talmudu až po tragédiu holokaustu,
ale tiež vzájomnú pomoc slušných ľudí. Môžete sa tešiť na koncert plný hudby, tance, silných emócií, ale hlavne ľudskosti
a vzájomnej spolupatričnosti.
Vstupné: 7,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

31.05.2018

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:00

ČO O MESTE RUŽÍ VIEME
Folklórny súbor Liptov Vás pozýva na Galakoncert k výročiu mesta.
Vstupné: 2,50€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
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
03.04. – 30.05.2018

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€
07.04. – 01.05.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

STROM

33. medzinárodný salón ekologickej fotografie.
Vstupné: 1,50€
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".
Kurátori výstavy: Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€
24.04. – 31.05.2018

Univerzitná knižnica KU v Ružomberku

NÁMESTIE UMENIA
Pozývame vás na výstavu diel ružomberských výtvarníkov, orientovanú na kresťanské hodnoty, pod názvom
"Námestie umenia".
Vstup zdarma

02.05.2018

Sieň slávy KDAH v Ružomberku

17:00

OTVORENIE VÝSTAVY HVIEZDA ZO SEVERU

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou si Vás dovoľuje pozvať na otvorenie
výstavy venovanej životu a práci nórskeho dramatika Bjørnstjerneho Bjørnsona.
Výstavu otvorí veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva J. E. Inga Magistad, primátor mesta Ružomberok Igor Čombor
a Slávka Gulánová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Otvorenie výstavy s malým občerstvením je prístupné širokej verejnosti. Výstava sa po troch týždnoch presunie do iných
slovenských miest.
Tešíme sa na Vašu účasť.
03.05. – 27.06.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

VODA KOLÍSKA ŽIVOTA A PRAMEŇ ZDRAVIA

Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
05. – 27.05.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku

TO NAJLEPŠIE Z FONDOV STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA
Výstava toho najlepšieho zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
Vstupné: 1,50€
10. - 25.05.2018

Synagóga v Ružomberku

VÝSTAVA MATURITNÝCH PRÁC ŽIAKOV ŠÚV
Škola úžitkového výtvarníctva vás pozýva na výstavu maturitných prác žiakov.
Výstava je pre verejnosť sprístupnená v tieto dni:
Štvrtok 10.05.2018 o 15:30 hod. vernisáž
Piatok 11.05.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 16.05.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 23.05.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 25.05.2018 od 14:00 do 17:00 hod.
Vstupné: na vernisáž vstup zdarma, ďalšie dni: 0,50€
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
13. – 15.05.2018

Kultúrny dom v Bielom Potoku

15:00

MODLITBIČKY MOJEJ MAMIČKY

Kultúrny dom Biely Potok vás pozýva na výstavu modlitebných kníh a náboženskej literatúry.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
31.05. - 22.07.2018

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

ZÁHADY ZÁHRADY
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na výstavu Záhady záhrady.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 31.05.2018 o 16:00 hod.
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€ (vernisáž vstup zdarma)
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
31.05.2018

Synagóga v Ružomberku

16:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY FULLOVA PALETA

Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na vyhodnotenie súťaže Fullova paleta spojené
s vernisážou výstavy.
Vstup zdarma
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

ŠPORT
05.05.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

MFK RUŽOMBEROK – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
8. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€

17:00

08.05.2018

Areál ZŠ Zarevúca v Ružomberku

09:45

I.BEŽECKÉ KRITÉRIUM NA ZŠ ZAREVÚCA
Pozývame vás na I. ročník bežeckého kritéria na ZŠ Zarevúca.
Program:
08:30 prezentácia v priestore štartu (prezentácia končí 30 min. pred štartom príslušnej kategórie)
09:45 slávnostné otvorenie I. ročníka
10:00 štart pretekov deti
11:00 štart hoby
11:20 štart pretekov dospelí
12:30 kultúrny program, tombola a vyhlásenie výsledkov
14:00 ukončenie pretekov
Preteky sú určené pre všetkých bežcov aj nebežcov, trate sú nenáročné a zabehať si môže prísť každý od najmenších
detičiek až po tých najstarších. Pre dospelých, ktorí ešte len začínajú a chcú si otestovať svoje sily, je pripravená kategória
hoby. Prvý traja v každej kategórii dostanú diplom, medailu. Po ukončení pretekov bude aj tombola.
Registrácia: online na http://www.casomierapt.sk. Online registrácia bude ukončená 07.05.2018. Registrácia bude možná
aj v deň pretekov v areáli ZŠ Zarevúca, najneskôr však 30 minút pred štartom príslušnej kategórie.
Štartovné: Všetci, ktorí sa zaregistrujú online majú nárok na zvýhodnené štartovné 2,00€. Pre prihlásených na mieste je
štartovné 3,00€. Žiadame všetkých online prihlásených, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nebudú môcť zúčastniť pretekov,
aby najneskôr do 07.05.2018 do 12:00 odhlásili svoju účasť na e-mailovú adresu: postmaster@ruzomberokvpohybe.sk.
Štartovné sa uhrádza na mieste v deň konania pretekov.
Trať: Vedie mestskými komunikáciami (asfalt). Hlavná trať 5km. Detské kategórie bežia na tartanovej dráhe v areáli ZŠ
Zarevúca.
Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2018.
Informácie: Michal Lazár 0905 873 692, Ľubomír Kubáň 0905 202 840, Ľuboslav Palguta 0910 555 117, Patrik Lupták 0915
824 928 a na www.ruzomberokvpohybe.sk
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
12. a 13.05.2018

Stolnotenisová hala ŠKST Ružomberok

08:00

CELOSLOVENSKÝ BODOVACÍ TURNAJ VETERÁNOV
ŠKST Ružomberok organizuje celoslovenský bodovací turnaj veteránov pre rok 2018.
Kategórie: 40-49, 50-59 a 60-64 v sobotu, 65-69, 70-74, 75-79, 80 a viac v nedeľu
Ceny: prví traja v každej kategórii
Žrebovanie: uskutoční sa pred začatím turnaja
Štartovné: 6,00€ za hráča nečlenovia, 4,00€ za hráča členovia
Prihlášky: prosíme zaslať prihlášky deň vopred na e-mailovú adresu: majabyrbk@gmail.com, alebo na tel. 0918 590 224.
Informácie: p. Bystričan 0918 590 224, e-mail: majabyrbk@gmail.com
14.05.2018

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

08:30 – 11:30

GYMNASTICKÝ DEŇ PRE ZŠ
Akcent M odbor RTVŠ pri KLVV Ružomberok organizuje Gymnastický deň pre žiakov 1. - 4. ročníkov základných škôl.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
15.05.2018

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

08:30 – 11:30

GYMNASTICKÝ DEŇ PRE MŠ
Akcent M odbor RTVŠ pri KLVV Ružomberok organizuje Gymnastický deň pre predškolákov.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
19.05.2018

Futbalový štadión MFK Ružomberok

17:00

MFK RUŽOMBEROK – DAC DUNAJSKÁ STREDA
10. kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
21.05.2018

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

08:30 – 11:30

GYMNASTICKÝ DEŇ PRE ZŠ

Akcent M odbor RTVŠ pri KLVV Ružomberok organizuje Gymnastický deň pre žiakov 1. - 4. ročníkov základných škôl.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
22.05.2018

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

GYMNASTICKÝ DEŇ PRE MŠ

Akcent M odbor RTVŠ pri KLVV Ružomberok organizuje Gymnastický deň pre predškolákov.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

08:30 – 11:30

25. - 27.05.2018

Hotel Kultúra a Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

CHESSFEST 2018
Šachový klub Ružomberok vás pozýva na Ružomberský šachový festival Chessfest 2018.
Program:
- Majstrovstvá Európskej únie mládeže v Rapid šachu 2018 /kat. 8, 10, 12, 14, 16/ - turnaj A
- Majstrovstvá Európskej únie mládeže v Blitz šachu 2018 /kat. 12, 16/ - turnaj B
- Open Rapid – XXI. ročník Montana Open Ružomberok - turnaj C
- Blitz mesta Ružomberok 2018 - turnaj D
Časový harmonogram:
Piatok 25.05.2018
13:15 – 16:15 Registrácia účastníkov Rapid & Blitz
16:30 – 16:50 Otvárací ceremoniál
17:00 – 19:30 1. – 2. kolo (Rapid)
Sobota 26.05.2018
09:00 – 14:00 3. – 6. kolo (Rapid)
15:15 – 16:15 Registrácia účastníkov Blitz
17:00 – 19:30 1. – 9. kolo (Blitz)
Nedeľa 27.05.2018
09:00 – 12:30 7. – 9. kolo (Rapid)
13:30 – 14:00 Záverečný ceremoniál
Hrací systém a tempo hry:
Turnaj „A" a Turnaj „C": Švajčiarsky systém na 9 kôl, riadený programom SwissManager, 20 minút +10 sekúnd na ťah.
Kritériá rozhodujúce o konečnom poradí: 1) výsledok vzájomného zápasu (len v prípade, že boli odohrané všetky partie
zainteresovaných hráčov), 2) Cut Buchholz - 1, 3) Plný Buchholz, 4) Celkový počet výhier.
Turnaj „B a Turnaj „D": Švajčiarsky systém na 9 kôl, riadený programom SwissManager, 3 minúty + 2 sekundy na ťah.
Kritériá rozhodujúce o konečnom poradí: 1) výsledok vzájomného zápasu (len v prípade, že boli odohrané všetky partie
zainteresovaných hráčov), 2) Cut Buchholz - 1, 3) Plný Buchholz, 4) Celkový počet výhier.
Kategórie turnaja:
Turnaj "A” – Majstrovstvá EÚ mládeže v Rapid šachu v kategóriách do 10 (v prípade účasti 20 a viac účastníkov
samostatný turnaj kat. U8), 12, 14 a 16 rokov. Vyhodnotení budú chlapci a dievčatá osobitne. Právo účasti majú všetci
hráči s prideleným FIDE ID s uvedením krajiny, ktorá je členom Európskej Únie alebo patrí do Schengenského priestoru.
Turnaje a právo účasti:
do 8 rokov – ročník 2010 a mladší
do 10 rokov – ročník 2008 a mladší
do 12 rokov – ročník 2006 a mladší
do 14 rokov – ročník 2004 a mladší
do 16 rokov – ročník 2002 a mladší
Turnaj "B" – Majstrovstvá EÚ mládeže v Blitz šachu v kategóriách do 12 a 16 rokov. Vyhodnotení budú chlapci a dievčatá
osobitne. Právo účasti majú všetci hráči s prideleným FIDE ID s uvedením krajiny, ktorá je členom Európskej Únie alebo
patrí do Schengenského priestoru.
Turnaje a právo účasti:
do 12 rokov – ročník 2006 a mladší
do 16 rokov – ročník 2002 a mladší
Turnaj „C" a Turnaj „D" - otvorený turnaj pre všetkých hráčov s prideleným FIDE ID bez obmedzenia krajiny, z ktorej
prichádzajú.
Garantovaný cenový fond pre podujatia /finančné a vecné ceny/ je minimálne 5 800€. V každom turnaji budú prví traja
ocenení trofejou a medailou. V turnajoch „A" a „B" diplom. Každý účastník si odnesie účastnícku medailu + certifikát Smart
Kids. Víťaz v „A" turnaji v každej kategórii sa stane oficiálnym majstrom Európskej únie v Rapid šachu pre rok 2018 a získa
doživotný titul Smart Kids Champion. V turnajoch „C" a „D" oceňujeme aj najlepšiu ženu a najlepšieho seniora.
Vklad do turnaja:
20,00€ – turnaje Rapid
10,00€ – turnaje Blitz
25,00€ – zvýhodnený vklad na oba turnaje /Rapid & Blitz/
Ostatné informácie:
Všetky turnaje sa budú hrať podľa aktuálnych pravidiel FIDE platných od 01.01.2018.
Hráč, ktorý sa dostaví na hracie kolo s oneskorením viac ako 15 minút, partiu prehráva.
Organizátor má právo interpretovať predpisy. Všetky záležitosti týkajúce sa pravidiel hry sú v právomoci hlavného rozhodcu.
Rozhodnutia hlavného rozhodcu počas trvania turnajov sú konečné.
O všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté v tomto oznámení, rozhoduje usporiadateľ.
Za možnosť hráča zúčastniť sa turnaja, rovnako ako za jeho poistenie, sú zodpovedné vysielajúce organizácie.
Oficiálny web turnaja: www.chessfest.sachrbk.sk
Info: riaditeľ turnaja Marek Zelnický 0907 390 407, e-mail: marek@sachrbk.sk
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
28.05.2018

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

GYMNASTICKÝ DEŇ PRE ZŠ

08:30 – 11:30

Akcent M odbor RTVŠ pri KLVV Ružomberok organizuje Gymnastický deň pre žiakov 1. - 4. ročníkov základných škôl.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

29.05.2018

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

08:30 – 11:30

GYMNASTICKÝ DEŇ PRE MŠ
Akcent M odbor RTVŠ pri KLVV Ružomberok organizuje Gymnastický deň pre predškolákov.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
02.06.2018

Čutkovská dolina

10:00

VI.ČUTKOVSKÝ ŠLAK

Pozývame vás na VI. ročník amatérskych pretekov na horských bicykloch po Černovskom chotári.
Kategórie: odrážadlá, deti do 10 rokov, deti do 15 rokov, juniori, ženy, muži
Štart detských pretekov: 10:00 hod.
Štart juniori, ženy a muži: 11:00 hod.
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.

TURISTIKA
01.05.2018

PRECHÁDZKA DO PRÍRODY V OKOLÍ LISKOVEJ
Miestny spolok Červeného kríža v Liskovej a Liskovskí turisti Vás srdečne pozývajú na Prechádzku do prírody.
Na prechádzke budeme spoznávať okolie, flóru a faunu.
Stretneme sa o 13:00 pri detskom ihrisku v Liskovej pod Jaskyňou.
Vezmite si so sebou niečo na prejedenie a pitie.
Akcia sa bude konať len za priaznivého počasia. V prípade nepriaznivého počasia bude akcia v náhradnom termíne.
Tešíme sa na Vás.
05.05.2018

09:00

OTVORENIE SEZÓNY 2018 NA CYKLOKORYTNIČKE
I napriek tomu, že sme už, vďaka peknému počasiu, takmer všetci vytiahli bicykle, otvárame cyklistickú sezónu
v okrese Ružomberok spoločnou jazdou po CykloKorytničke.
Zraz bude o 09:00 pri vstupnej bráne CykloKorytničky v Ružomberku /koniec Šoltésovej ulice – smer Banská Bystrica/.
Cyklisti z Liptovskej Osady, Liptovskej Lúžnej a Liptovských Revúc sa môžu pripojiť o 10:15 v L. Osade za Jánošíkovou
kolibou.
Pre náročnejších cyklistov je možnosť prechodu po jestvujúcej zvážnici z Patočín do Korytnice a z Patočín do L. Lúžnej.
Budeme veľmi radi, keď prídete medzi nás a pozvete aj svojich priateľov.
Na spoločnú jazdu sa tešia: Mesto Ružomberok, Obec Liptovská Osada, Obec Liptovská Lúžna
Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2018.
05.05.2018

VI. VÝSTUP NA ŠVOŠOVSKÚ HOĽU (Veľká Fatra)
Turistický oddiel OŠK Švošov organizuje VI. ročník výstupu na Švošovskú hoľu.
Zraz: 07:00 hod. pri Obecnom úrade vo Švošove
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: OÚ Švošov 044/439 12 30
06.05.2018

SINÁ 1560 m (Nízke Tatry)
Klub slovenských turistov Ružomberok sa zúčastňuje na výstupe z Demänovskej doliny na Sinú.
Peši
Obtiažnosť: II,III
Informácie: Hatňanková 0908 943 658
06.05.2018

KALIŠTE (Nízke Tatry)
Občianske združenie Radičiná organizuje túru z Podkoníc cez Kalište na Donovaly.
Odchod: o 06:24 zo železničnej zastávky v Hrboltovej
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie: Král 0905 874 903

06.05.2018

10:00

OTVORENIE CYKLISTICKEJ SEZÓNY 2018 NA VYŠNOM TAJCHU
Cyklistický klub CKC Černová Vás srdečne pozýva na prvý cyklistický výlet nášho klubu, ktorý sa uskutoční
z Černovej do Ľubochnianskej doliny.
Každý cyklista je medzi nami srdečne vítaný, na trase a v cieli bude zabezpečené teplé občerstvenie a nápoj, pre členov
klubu je občerstvenie aj nápoj zdarma, pre nečlenov za poplatok 2,00€.
Odchod sa uskutoční o 10:00 spred Kultúrneho domu Černová.
Je potrebné, aby si každý cyklista priniesol cyklistickú prilbu a hlavne dobrú náladu. Tešíme sa na Vás.
Trasa: Černová – Hrboltová – Švošov – Ľubochňa – Vyšný Tajch
Povrch trasy: Prevažne asfalt, miestami poľná cesta
Dĺžka trasy: 55 km
Predpokladaný návrat o 16:00 hod.
V prípade nepriaznivého počasia sa výlet prekladá na iný termín.
Informácie: cyklisticernova@gmail.com
13.05.2018

OSTRÉ 1067 m (Šípska Fatra)
Turist klub Liptovské Sliače organizuje výstup z Komjatnej na Ostré.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Sliacky 0903 255 982
13.05.2018

MAKYTA 923 m (Javorníky)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Lazov pod Makytou na Makytu, zostup cez Kohútku, Portáš a
Čertov.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Hatňanková 0908 943 658
19.05.2018

REGIONÁLNE KOLO PRETEKOV TURISTICKEJ ZDATNOSTI
(Hubová)
Turistický klub Tramp Hubová organizuje Regionálne kolo pretekov turistickej zdatnosti.
Informácie: P. Ižo 0910 170 579, e-mail: peter.izo@hotmail.com
20.05.2018

PREDNÝ CHOČ 1249 m (Chočské vrchy)

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Ružomberka cez Likavku a Likavský Hrad na Predný Choč,
zostup cez sedlo Spuštiak a Likavku späť do Ružomberka.
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie: Karkošiak 0908 136 242
20.05.2018

POLUDNICA 1548 m (Nízke Tatry)
Turist klub Liptovské Sliače organizuje výstup na Poludnicu.
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Sliacky 0903 255 982
25. - 27.05.2018

ROŽŇAVA
Autobusový zájazd na 55. stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Tureckej (953m), turistika a KPČ v okolí podľa propozícií.
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie: Lupták 0948 223 458
27.05.2018

SKORUŠINA 1313 m (Skorušinské vrchy)
Občianske združenie Radičiná organizuje výstup z Oravíc na Skorušinu, zostup do Brezovice.
Odchod: o 06:00 z Hrboltovej, vlastnými automobilmi
Peši
Obtiažnosť: II
Informácie: Král 0905 874 903
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