PREHĽAD PODUJATÍ V RUŽOMBERKU A OKOLÍ

APRÍL 2019
KINO KULTÚRA
Eurokino uvádza:
Pondelok 1.4. o 19:00 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie ako ich hudba, je jeho príbeh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru
Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985.
Film mapuje raketový vzostup nekonvenčnej skupiny prostredníctvom ich revolučného zvuku
a ikonických skladieb ako napr. We Will Rock You, We Are the Champions alebo práve Bohemian
Rhapsody. Ich príbeh začína bleskovým štartom, pokračuje neriadenou životnou špirálou a vrcholí
nezabudnuteľným, strhujúcim vystúpením na koncerte Live Aid v roku 1985.
Hudobný, dráma, životopisný, 134 min., MP12+, GB, ST, 2D projekcia/3 €
Utorok 2.4. o 19:00 hod.
SKLENENÁ IZBA
Film nakrútený podľa slávneho románu britského spisovateľa Simona Mawera The Glass room
(Sklenená izba), inšpirovaného dramatickými udalosťami 20. storočia i zrodom ikonického
architektonického skvostu – brnenskej vily Tugendhat.
Réžia: J. Ševčík, Hrajú: C. van Houten, H. Alström, C. Bang, K. Roden, K. Dobrý...
Dráma, 104 min., MP12+, ČR, SK, 2D projekcia, 5,00€/4,00€
Streda 3.4. o 19:00 hod.
GREEN BOOK
Film je inšpirovaný skutočným príbehom odohrávajúcim sa v šesťdesiatych rokoch v Amerike,
ktorá nebola prívetivým miestom najmä pre pretrvávajúci rasizmus.
Tony Lip (V. Mortensen) je taliansko - americký vyhadzovač z robotníckej triedy, ktorý prijme prácu
šoféra pre Dr. Dona Shirleyho (Mahershala Ali), vysoko vzdelaného pianistu afroamerického pôvodu.
Dvaja úplne odlišní ľudia sa tak spolu vydávajú na dvojmesačné koncertné turné do miest na juhu, kde
je rasizmus ešte hlbšie zakorenený. No pred nimi samými sa otvára cesta k zmysluplnému
a jedinečnému priateľstvu.
Komédia, dráma, road movie, 130 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 4. a piatok 5.4. o 17:30 hod.
Nedeľa 7.4. o 19:45 hod.
TERORISTKA
Je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, že základom všetkého
je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže nakoniec zistí, že presne na toto sa gauneri spoliehajú.
Réžia: R. Bajgar, hrajú: I. Janžurová, M. Hofmann, T. Vilhelmová, P. Liška, E. Holubová...
Komédia, dráma, 95 min., MP15+, ČR, OV, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 4./2D a piatok 5.4./2D o 19:45 hod.
Sobota 6./3D o 19:15 hod.
Nedeľa 7.4./2D o 17:00 hod.
SHAZAM!
V každom z nás sa ukrýva superhrdina a k jeho odhaleniu postačí občas trochu mágie.
V prípade Billyho Batsona (A. Angel), stačí vykríknuť jedno slovo – Shazam! – a toto 14-ročné decko
vychované ulicou sa zásluhou starého čarodejníka môže premeniťna dospelého superhrdinu Shazama
(Z. Levi). V dospeláckej verzii so superbožským telom, no s dušou dieťaťa sa Shazam púšťa do
všetkého tak, ako by to robil každý tínedžer obdarený schopnosťami: užíval by si ich!
Akčný, fantasy, dobrodružný, 131 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€

Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 6.4. o 15:00 hod.
ČAROVNÝ PARK /WONDER PARK/
Šikovné dievčatko June postavilo ten najúžasnejší zábavný park na svete.
Vo svojej fantázii. Ale čo ak takýto raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný park je animák plný
adrenalínu, ktorý otvára brány deťom, ktoré sa neboja snívať.
Animovaný, dobrodružný, 85 min., U, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Eurokino uvádza:
Sobota 6.4. o 17:00 hod.
ŽENY V BEHU
Komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety.
Věra (Z. Adamovská) prežila s Jindřichom nádherný život a je pevne rozhodnutá splniť jeho posledné
prianie – zabehnúť maratón. Emancipovaná a rázna matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém.
Proste si trasu rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilometrov ako rodinná štafeta. Žiadna
z nich síce zatiaľ neodbehla ani meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner Vojto (V. Polívka)
pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať...
Réžia: M. Horský
Komédia, 93 min., MP12+, CZ, OV, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 7.4. o 14:30 hod.
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 /HOW TO TRAIN YOUR DRAGON:THE HIDDEN WORLD/
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú.
Spoločne budú hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva.
Réžia: D. DeBlois
Animovaný, 104 min., MP, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Pondelok 8.4. o 16:00 hod.
EKOTOPFILM - ENVIROFILM
Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm zavíta opäť do Ružomberka.
Do Ružomberka prinášame to najlepšie z aktuálneho festivalového ročníka.
Vstup zdarma
Viac info na strane 6
Eurokino uvádza:
Utorok 9.4. o 19:30 hod.
DOBRÁ SMRŤ
Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás?
Nevyliečiteľne chorá Janette by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre dobrovoľnú,
lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať
do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr, než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Syn
Simon, ktorý po nej zdedil svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než dcéra
Bridget. Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás? – to je hlavný motív nového slovenského filmu.
Réžia: T. Krupa, hrajú: J. Butlin, S. Convey, B. Convey, E. Preisig...
Životopisný, 85 min., MP15+, ČR/Fr/ SK/ Au, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Streda 10.4. o 19:30 hod.
PUNK JE HNED!
Príbeh drogovo závislého rebela bez príčiny, ktorý neustále naráža na všeobecne platné pravidlá.
Tridsaťročný drogovo závislý Kvičko žije v rozpadajúcom sa podnájme so svojou družkou a dvojročným
synom. Jeho idylický svet jedného dňa ostro narazí na hranu všeobecne platných pravidiel. Svojim
impulzívnym správaním, ktoré neráta s dôsledkami, svoj život postupne mení na voľný pád.
Réžia: J. Šlauka
Dráma, 70 min., MP18+, SR/ČR, SV, 2D projekcia/4€, pre členov Fk 3€

Štvrtok 11., piatok 12. a sobota 13.4. o 17:30 hod.
Nedeľa 14.4. o 17:00 hod.
AFTER: BOZK
Tessa je slušne vychované dievča, ktoré randí s milým, spoľahlivým chlapcom.
V živote má jasný cieľ, ambície a matku, ktorá dohliada, aby to tak zostalo. Lenže hneď v prvý deň na
vysokoškolskom internáte narazí na Hardina, chalana so strapatými hnedými vlasmi, sebavedomým
britským prízvukom, s pírsingom v pere a ten jej nabúra všetky ideály, v ktoré dovtedy verila… Knižný
bestseller a fenomén sa dočkal filmového spracovania!
Réžia: J. Gage, hrajú: H. Fiennes - Tiffin, J. Langford, S. Blair, J. Beals, P. Gallagher...
Romantický, dráma, 106 min., MP12+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Štvrtok 11., piatok 12. a sobota 13.4. o 19:45 hod.
CYNTORYN ZVIERATIEK /PET SEMATARY/
Keď sa hráte so smrťou, môžete sa veľmi ľahko aj spáliť.
Niekedy je lepšie, ak mŕtvi zostanú mŕtvymi. Adaptácia rovnomenného slávneho hororu S. Kinga. Ten
o tejto svojej knihe prehlásil, že ju považuje za svoj najdesivejší román. Pre fanúšikov hororov nemôže
existovať lepšie odporúčanie.
Dr. Louis Creed (J. Clarke) sa so svojou manželkou Rachel (A. Seimetz) a dvoma malými deťmi
presťahuje z Bostonu do vidieckeho Maine. Hlboko v lese objaví tajomné, skryté pohrebisko...
Réžia: K. Kölsch, D. Widmyer
Horor, 100 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Sobota 13.4. o 15:30 hod.
Nedeľa 14.4. o 15:00 hod.
PRINC KRASOŇ /CHARMING/
Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či Popoluška?
Všetky sú zaľúbené do Princa Krasoňa. Ešte keď bol malý chlapček, zlomyseľne ho zakliala zlá
kráľovná. Odvtedy sa do neho každé dievča v kráľovstve beznádejne zaľúbi. Aby prelomil kliatbu
a našiel pravú lásku, vydá sa na dobrodružnú cestu. Spoločnosť mu robí neznámy cudzinec Lenny,
o ktorom ani netuší, že je to v skutočnosti dievča Lenore, prezlečené za chlapca a jediné dievča
v krajine, na ktoré kliatba neplatí.
Animovaný, rodinný, 90 min., MP, Canada, SD, 2D projekcia/5€/4€
Nedeľa 14.4. o 19:30 hod.
Pondelok 15.4. o 19:00 hod.
HELLBOY
Pod hlavičkou ÚPVO (Úradu pre paranormálny výskum a obranu) sa Hellboy vydáva do Londýna,
kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodejnica Nimue.
„Krvavá Kráľovná“ potrebuje nabrať silu, pretože v dávnych dobách ju zabil samotný kráľ Artuš a kusy
jej rozštvrteného tela ukryl v rôznych častiach Anglicka. Hellboy teraz musí zabrániť, aby Nimue na svet
ľudí zoslala smrtiacu morovú ranu. Rohatý cynik má našťastie po svojom boku nevlastného otca,
profesora Trevora Bruttenholma a kamarátku Alice, mimoriadne nadané médium. Spolu s nimi odhalí
šokujúcu pravdu o svojom pôvode i o tom, aké je jeho skutočné poslanie.
Akčný, fantasy dobrodružný, 120 min., MP15+, USA, ČT, 2D projekcia/5€/4€
Filmový klub Ilúzia uvádza:
Utorok 16.4. o 19:00 hod.
ZJAVENIE /L᾿APPARITION/
Novinár vyšetruje zjavenie Panny Márie v malej francúzskej dedinke.
Jacques je novinárom v jednej z veľkých regionálnych redakcií vo Francúzsku. Jeho povesť nestranného
a talentovaného investigatívneho novinára upúta pozornosť Vatikánu, ktorý ho najme na špeciálne
vyšetrovanie. V jednej malej francúzskej dedine totiž vraj prišlo k zjaveniu… Hneď po svojom príchode
tu stretáva mladú, citlivú a pobožnú Annu, ktorá tvrdí, že na vlastné oči videla Pannu Máriu.
Réžia: X. Giannoli
Dráma, 137 min., MP15+, FR, ČT, 2D projekcia/4€, pre členov Fk 3€

Filmový klub Ilúzia uvádza:
Štvrtok 18.4. o 17:15 hod.
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Posledná výprava "žltého cirkusu" na ceste okolo sveta.
Veľká cesta okolo sveta končí. Film definitívne dokazuje, že nie sú potrebné drahé terénne autá, aby
človek prešiel celý svet a zažil jeden z najdojemnejších návratov.
Réžia: D. Přibáň
Roadmovie, dokumentárny, 120 min., MP, ČR, OV, 2D projekcia/4€, pre členov Fk 3€
Štvrtok 18.4. o 19:45 hod.
Piatok 19.4. o 19:30 hod.
KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY /THE CURSE OF LA LLORONA/
La Llorona. Plačúca žena.
Desivý prízrak chytený medzi nebom a peklom s hrozným osudom spečateným vlastnou rukou. Už len
zmienka jej mena desí po svete celé generácie. Počas života v záchvate žiarlivosti utopila svoje deti,
no vzápätí sa za nimi so žalostným plačom vrhla do rozbúrenej rieky. Teraz plače naveky. Jej slzy sú
smrteľné a kto v noci začuje jej volanie smrti, je zatratený. La Llorona sa zakráda tmou a loví deti
v zúfalom pokuse nahradiť vlastné...
Thriller, horor, 93 min., MP15+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Piatok 19. a sobota 20.4. o 17:00 hod.
HĽADÁ SA YETTI /MISSING LINK/
Videli ste ho?
Predstavujeme vám pána Spojku! Výška 2 metre a 40 centimetrov, hustá srsť, váha 280 kilogramov –
ale nedajte sa oklamať jeho vzhľadom.... je neuveriteľne milý a srší vtipom... Jeho dobrodružstvo začína
vo chvíli, keď sa unavený z večnej samoty uprostred divočiny rozhodne napísať list nebojácnemu
prieskumníkovi sirovi Lionelovi Frostovi. Prosí ho v ňom, aby mu pomohol nájsť vzdialených
súkmeňovcov, ktorí žijú v tajomnom údolí Šangri-La. Sir Lionel dlho neváha a zorganizuje výpravu,
ku ktorej sa pridá aj jeho dávna priateľka Adelina Fortnightová.
Animovaný, 95 min., MP7+, CA/USA, SD, 2D projekcia/5€/4€
Sobota 20., nedeľa 21., pondelok 22. a utorok 23.4. o 19:15 hod.
ZAMILOVANÁ GLÓRIA /GLORIA BELL/
Romantický film o tom, že láska prichádza nečakane, že vzťahy sú zložité v každom veku a že
vás nič nepoloží, pokiaľ neprestanete naplno žiť.
Gloria je rozvedená päťdesiatnička s už dospelými deťmi a nudným kancelárskym životom. Po večeroch
sa však rada odviaže v klube na tanečnom parkete, kde raz stretáva Arnolda. Gloria sa doňho nečakane
zamiluje a po rokoch opäť zažíva radosti i strasti nového ľúbostného vzťahu, ktorý ju ovplyvní viac, než
je ochotná si priznať.
Réžia: S. Lelio, hrajú: J. Moore, J. Turturro, M. Cera, J. Tripplehorn, S. Astin...
Romantický, 101 min., MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 21.4. o 17:00 hod.
PRINC KRASOŇ /CHARMING/
Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či Popoluška?
Všetky sú zaľúbené do Princa Krasoňa. Ešte keď bol malý chlapček, zlomyseľne ho zakliala zlá
kráľovná. Odvtedy sa do neho každé dievča v kráľovstve beznádejne zaľúbi. Aby prelomil kliatbu
a našiel pravú lásku, vydá sa na dobrodružnú cestu. Spoločnosť mu robí neznámy cudzinec Lenny,
o ktorom ani netuší, že je to v skutočnosti dievča Lenore, prezlečené za chlapca a jediné dievča
v krajine, na ktoré kliatba neplatí.
Animovaný, rodinný, 90 min., MP, Canada, SD, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Pondelok 22.4. o 17:00 hod.
ČAROVNÝ PARK /WONDER PARK/
Šikovné dievčatko June postavilo ten najúžasnejší zábavný park na svete.
Vo svojej fantázii. Ale čo ak takýto raj atrakcií naozaj existuje? Čarovný park je animák plný
adrenalínu, ktorý otvára brány deťom, ktoré sa neboja snívať.
Animovaný, dobrodružný, 85 min., U, USA, SD, 2D projekcia/5€/4€

Streda 24.4./2D o 19:00 hod. predpremiéra
Štvrtok 25./2D, pondelok 29./2D a utorok 30.4./3D o 19:00 hod.
Piatok 26./2D a sobota 27.4./3D o 16:00 hod.
Piatok 26./2D a sobota 27.4./2D o 20:00 hod.
Nedeľa 28.4./3D o 18:30 hod.
AVENGERS: ENDGAME
Posledný odpor. Vyvrcholenie. Koniec hry.
Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel. Po zničujúcich udalostiach, opísaných vo filme
Avengers: Nekonečná vojna, sa svet ocitol v troskách. Polovica všetkých bytostí bola vyhubená.
Avengers sa so zvyškami svojich spojencov ešte raz dajú dohromady, aby zvrátili Thanosove zločiny
a znovunastolili poriadok vo vesmíre.
Réžia: A. Russo, hrajú: Ch. Evans, R. Downey Jr., Ch. Hemsworth, M. Ruffalo, S. Johansson, J. Renner..
Akčný, dobrodružný, fantasy, MP12+, USA, ST, 2D projekcia/5€/4€, 3D projekcia/6€/5€
Eurokino uvádza:
Štvrtok 25. a pondelok 29.4. o 17:00 hod.
VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU
Film o najväčšej legende (česko)slovenskej poetickej scény - Jozefovi Urbanovi.
Film zachytáva obdobie od nástupu na poetickú scénu, ale hlavne posledných sedem rokov jeho
búrlivého života. Jeho lásky, nádeje, sklamania, pády a vzostupy a boj so svojimi vnútornými démonmi.
Vrcholí práve napísaním textu Voda, čo ma drží nad vodou, popisuje autentické okolnosti jeho vzniku
i obrovské nádeje, ktoré doň autor vkladal. Textu piesne, ktorej sa on už nedožil a tragicky zahynul pri
autohavárii.
Réžia: T. Magnusek, hrajú: R. Pomajbo, R. Roth, A. Růžičková – Kerestešová, M. Dejdar, L. Latinák...
Životopisný, dráma, hudobný, 74 min., SK/ČR, OV, MP15+, 2D projekcia/5€/4€
Filmová škôlka – kinečko uvádza:
Nedeľa 28.4. o 16:00 hod.
MIA A BIELY LEV /MIA ET LE LION BLANC/
Priateľstvo je to najväčšie dobrodružstvo.
Rodinné dobrodružstvo o dievčati a jej priateľstve s bielym levom. Jedenásťročná Mia dostane malého
bieleho leva a stanú sa z nich nerozluční kamaráti. Keď ale trochu podrastú a prestanú byť mláďatá,
musia spolu utiecť do africkej divočiny, aby vzácne zviera zachránili pred lovcami trofejí.
Réžia: G. de Maistre
Rodinný, dobrodružný, 98 min., MP, Fr, SD, 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.
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EKOTOPFILM - ENVIROFILM
Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm zavíta opäť do Ružomberka.
Do Ružomberka prinášame to najlepšie z aktuálneho festivalového ročníka. Našim cieľom je inšpiratívnym spôsobom meniť
správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo
udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom filmových premietaní a sprievodných diskusií.
Príďte zrelaxovať, nabrať nové informácie a inšpirácie do života. Môžete sa tešiť na pestrý filmový program, ktorý vás
zavedie do divokej prírody, odhalí nelegálne praktiky, predstaví nové riešenia súčasných problémov… Okrem jedinečných
dokumentárnych filmov z celého sveta vám prinášame aj sprievodný program "mimo plátna", kde diskutujeme s našimi
hosťami na aktuálne témy.
PROGRAM:
16:00 MEDVEDE Z KAMČATKY. ZROD ŽIVOTA
Rusko, 53 min., SK dabing
Juhokamčatská federálna rezervácia sa často nazýva aj medvedí raj. Prírodopisný film meditatívneho typu sleduje
7 mesiacov dve medvedice a ich medvieďatá, odhaľuje tajomstvá ich každodenného života. Vďaka hudbe a ruchom
prírody bez komentára, sa môžete úplne ponoriť do nádhernej divočiny, cítiť jej silu medzi sopkami, riekami a divokou
zverou, a zároveň zakúsiť dôležitú hranicu, ktorú by človek nikdy nemal prekročiť.
17:00 PO ZÁRUKE
Nórsko, 52 min., SK titulky
Ako ďaleko zájdete v Nórsku, ak sa budete stravovať výlučne potravinovým odpadom? Zdá sa, že dosť ďaleko. Potravinový
odpad predstavuje pre malú, zato bohatú krajinu obrovský problém, kde štvrtina potravín končí v smetnom koši. Štyria mladí
aktivisti sa rozhodnú na situáciu upozorniť, a tak sa vydajú na cyklovýlet zo Severného mysu až na juh Nórska, zdolávajúc
3000 km dlhú trasu. Dajú si sľub, že sa budú stravovať len jedlom po záruke zo supermarketov, a čoskoro zistia, že vďaka
potravinovému odpadu môžu žiť ako králi. Čo to ale vypovedá o ich krajine a našom spôsobe života?
18:00 MIMO PLÁTNA: DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADOV
Diskusia.
Každý obyvateľ Slovenskej republiky vyprodukoval v roku 2015 priemerne 348 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva
dokázal zrecyklovať a skompostovať necelých 70 kg. Zvyšok skončil na skládkach alebo v spaľovniach odpadov.
Rozmýšľate nad tým, ako znížiť množstvo vyhadzovaných odpadov? Je reálne v slovenských podmienkach recyklovať
a kompostovať viac?
19:00 PYTLIACKE PODSVETIE
USA, 48 min., SK titulky
Priekopnícky dokumentárny film odhaľuje globálny syndikát, ktorý je hnacím motorom nelegálneho zabíjania nosorožcov.
Na čiernom trhu je ich roh jedným z najviac obchodovaných artiklov. Hlavné zločinecké syndikáty s ním obchodujú rovnako
ako s drogami a zbraňami. Rohy dospelých jedincov majú hodnotu až 250 000$. Miestni dedinčania, ktorí toto ohrozené
zviera zabíjajú, dostávajú od dobre organizovaných zločineckých skupín len zlomok tejto ceny. Čína vyhlásila svoj plán
zakázať domáci komerčný obchod so slonovinou a rohmi za účelom ochrany ohrozených afrických druhov zvierat.
19:50 SLAMKY
USA, 33 min., SK titulky
Silný dokumentárny film o plastových slamkách a iných formách plastového odpadu, ktorý sa dostáva do našich vodných
tokov a oceánov. Predstavuje jednotlivcov, skupiny a firmy po celom svete, ktoré sa snažia pomocou výchovy, osvety,
spolupráce a rozvoja politiky znižovať používanie plastových slamiek využitím ich neplastových náhrad. Úvod zábavného
a vzdelávacieho filmu patrí farebnej animácii a hlasu oscarového herca Tima Robbinsa.
20:30 ZRODENÉ Z OHŇA
Rakúsko, 50 min., SK dabing
Príbeh búrlivej sily Zeme, ktorá stvorila svet neopakovateľnej biodiverzity a krásy. Ostrovy na juhovýchode Ázie sú jedinečné
oblasti s lezúcimi kengurami a boxujúcimi prasatami, kde sa vtáčatá liahnu priamo z popola vybuchujúcej sopky. Táto
neopísateľná rôznorodosť je výsledkom zrážky dvoch celkom odlišných svetov a miliónov rokov evolúcie.
Vstup zdarma

KULTÚRNE PODUJATIA
30.03.2019

Penzión Gejdák v Ružomberku

10:00

XI. OKRESNÁ SÚŤAŽ V REZE OVOCNÝCH STROMOV
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Ružomberku vás pozýva na XI. ročník okresnej súťaže v reze ovocných
Drevín. Prihlásenie do súťaže u tajomníka OV SZZ p. V. Kucku.
30.03.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ZERO WASTE III.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Háčkované vrecúško na potraviny. Heslo: Stop plastom!
Vstupné: 3,00€
V cene sú materiál, pomôcky a lektor.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Objednajte sa: Silvia Ongerová 044/245 21 11
31.03.2019

Lisková

08:00

VYNÁŠANIE MURIENY
Obec Lisková vás pozýva na tradičné Vynášanie Murieny.
Je to starý ľudový zvyk odháňania zimy a vítania jari, sprievod žien a dievčat v krojoch so spevom prejde obcou a po
domoch budú ohlasovať príchod jari. Ľudia im zvyčajne podarujú vajíčka. Začiatok bude pred kostolom, v ktorom sa ženy
a dievčatá najprv zúčastnia sv. omše.
31.03.2019

stretnutie pred Kultúrnym domom v Bielom Potoku

14:00

VYNÁŠANIE MURIENY V BIELOM POTOKU
Detský folklórny súbor Belanček Vás srdečne pozýva na tradičné Vynášanie Murieny v Bielom Potoku spojené
s ochutnávkou Belanských šulkov.
S príchodom Jari sa spájajú rôzne zvyky, ktorým je aj vynášanie Murieny. Bol to pohanský sviatok, ktorý symbolizoval
odchod zimy a vítanie jari.
V Bielom Potoku sa táto tradícia v minulosti konala tri týždne pred Veľkou nocou, na tzv. Šúľkovú nedeľu.
Spoločenská akcia je v Bielom Potoku tradične spájaná aj s ochutnávkou bryndzových, orechových, lekvárových
a makových šúľkov. Je to pochutina, ktorú kedysi mamy, staré mamy pri príležitosti tohto sviatku pripravovali deťom, keď
sa vrátili z chodenia po domoch v dedine. Rodinám do domu prinášali tzv. Novuo letko, ako symbol jari a nového života.
Za odmenu im v každej domácnosti gazdiné dávali výslužku v podobe vajec, múky, masla a iných pochutín, z ktorých sa
následne deťom varili šúľky.
01.04.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšiu tvorivú dielňu deviateho ročníka Múzeum
pre seniorov.
Tvorivá dielňa je spojená aj s prehliadkou expozícií múzea.
Vstupné: 1,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
02.04.2019

Bjӧrnsonov dom v Ružomberku

17:00

MANTRA
Pozývame vás na premietanie dokumentárneho filmu Mantra – Zvuky do ticha.
Povzbudivý celovečerný dokumentárny film objavujúci vzostup nového hudobno- sociálneho fenoménu, spoločného
spievania.
Liečenie a pocit vnútorného pokoja, ktorý sa dostavuje pri spoločnom spievaní mantier. Je to film, v ktorom zdieľajú svoj
pohľad ľudia, ktorí nepovažujú spiritualitu za náboženstvo. O ľuďoch, ktorí sú schopní sa napojiť na svoje vnútorné ja
a zároveň sa prepájať s ostatnými. Ako sa rozvíjajú príbehy účinkujúcich o ich prepojení na hudbu, stretávame sa vo filme
s hudobníkmi, ktorí ich inšpirovali a pomohli. Prostredníctvom týchto príbehov zistíme, ako sa umelci dostali k mantrám
a kirtanu a ako sa rokmi zmenili aj ich životy.
Ako zistíme vo filme, spoločné spievanie má merateľný a jasný účinok na náš mozog a celkový zdravotný stav - čo vo filme
potvrdzujú ľudia z mnohých kútov sveta a úplne odlišných kultúr.
Uvidíme zábery z intímnych, ale aj obrovských koncertov, a tak odlišných miest, ako Bombaj, Moskva, Madrid. Tvorcovia
jasne dokazujú, ako sa tento fenomén stáva globálnym.
Film navštívil Barcelonu, Korfu, Joshua Tree v Kalifornii, Nepál, New York, Normandiu, San Francisko, Wasington DC
a uvidíte v ňom ukážky hudby a tvorby Deva Premal & Miten with Manose, Krishna Das, Snatam Kaur, Jai Uttal, MC Yogi,
Dave Stringer, Lama Gyurme & Jean-Philippe Rykiel, C.C. White, Mirabai Ceiba, Gaura Vani, Nina Rao, Charlie Braun...
Réžia: Georgia Wyss Dĺžka trvania: 85 minút
Film je v pôvodnom znení s titulkami.
Vstupné: 10,00 € (predaj vstupeniek na mieste)
Rezervácie: asrbk@centrum.sk, evaortho@gmail.com

02.04.2019

Reštaurácia a kočovný pivovar Čierny kameň v Ružomberku

18:00

CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL CESTOU NECESTOU
Čierny kameň vás pozýva na cestovateľský festival Cestou necestou.
Prezradíme ako zmáknuť Thajsko za cenu bežnej dovolenky v Európe, pozrieme si oba novozélandske ostrovy
a cestovateľský pankáč Marek prerozpráva svoje megavtipné príhody z cesty na bicykli po Strednej Amerike.
Program:
18:00 Gabo Antal - Thajsko za cenu dovolenky v Európe
Precestovali sme destinácie ako Phuket, Phi-Phi Islands, James Bond Island, Krabi, Koh Samui a samozrejme Bangkok.
Bývali sme od štvorhviezdičkových hotelov s infinity bazénom, až po kapsulové prespanie v hosteli. Vyskúšali sme najlepší
thajský street food, ale zistili aj to, ako chutia chrobáky, lúčne koníky, alebo škorpióny. V parkoch sme naberali energiu pri
cvičení s domácimi, ale vyskúšali sme aj búrlivý nočný život na najdivokejších párty uliciach v Bangkoku a na Phukete.
19:05 Zuzka Bariaková a Ľubka Tomková - Baby v krajine pána prsteňov
Vybrali sme sa na mesačnú cestu po Novom Zélande. Boli sme mladé a plné entuziazmu objavovať krajinu, ktorá je pre
mnohých cestovateľským snom. Ale skôr, ako sme sa dostali na druhý koniec sveta, sme najskôr skoro nestihli lietadlo kvôli
záplavám, už vo Viedni stratili príručnú batožinu, mrzli v Soule pri mínus dvadsiatich stupňoch a keď sme sa konečne dotkli
novozélandskej pôdy, už sme mali na konte medzinárodné pátranie po nezvestných osobách. Zéland však stál zato!
20:30 Marek Polešenský - bicyklom naprieč Strednou Amerikou
Marek je totálny cestovateľský pankáč. Dal výpoveď v pohodovej práci ajtýčkára, kúpil bicykel a letenku do Mexika a rozhodol
sa spontánne vydať za nosom. Za pol roka prešliapal Mexiko, Belize, Guatemalu a znova Mexiko. A prečo cestovateľský
pankáč? No keď vám aj bezdomovci núkajú drobné z vyžobraných peňazí, tak viete, že Marek to proste dáva úplne inak, ako
bežní batôžkari. O svojich neuveriteľne vtipných zážitkoch nám porozpráva na našom festivale.
Vstupné: 6,00€ (predpredaj), 7,00€ (na mieste), 5,00€ (na mieste na poslednú prezentáciu)
04.04.2019

Synagóga v Ružomberku

18:00

PAVOL HIRAX BARIČÁK: MOTIVAČNÁ PREDNÁŠKA
Pozývame vás na motivačnú prednášku Pavla Hiraxa Baričáka na tému Strachy, vzťahy, sloboda.
Autor úspešných kníh sa vo svojej prednáške zameria na vzťahy, rozchod, neveru, žiarlenie, strachy, prítomný okamih,
sebaprijatie, odpustenie sebe a iným, spoznanie sa, zrkadlenia sa s rodičmi, výchovu zameranú na rešpektovanie detskej
duše a určovanie hraníc nemocenským prístupom, odbúranie depresívnych stavov, riešenia krízových situácií, „prečo
si človek priťahuje nedobrého partnera“, zbavenia sa blokov a úzkostí z detstva…
Hudobný doprovod: Michal Kulich (a možno aj iný hosť)
Vstupné: 6,00€ (predpredaj), 9,00€ (na mieste)
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
04.04.2019

Zrkadlová sála ZŠ Klačno v Ružomberku

18:30 – 20:00

KVETINOVÁ ZUMBA PÁRTY
Pozývame Vás na Kvetinovú zumba párty s inštruktorkou zumby Renátkou.
- kvetinové venčeky, čelenky, latino a pop hudba
Zumba je cvičenie inšpirované latinsko - americkými tancami (salsa, merengue, flamengo, cumbia, reggaeton...).
Vstupné: 3,00€
Info: 0907 393 467, e-mail: proing.tkacova@mail.t-com.sk
05.04.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

KREATÍVNE V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na tvorivú dielňu.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
05.04.2019

Námestie slobody v Ružomberku

13:00

OSLAVY 74. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA
Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. a Oblastný výbor SZPB Ružomberok vás pozývajú na oslavy 74. výročia
oslobodenia mesta.
06.04.2019

telocvičňa ZŠ na Dončovej 4 v Ružomberku

09:30 do 12:00

JARNO - LETNÝ BAZÁRIK DETSKÉHO A TEHOTENSKÉHO OBLEČENIA
A POTRIEB
Materské centrum Nevedko vás pozýva na Jarno - letný bazárik detského a tehotenského oblečenia a potrieb.
Podmienky predaja:
- označené a nacenené veci je potrebné doniesť v piatok 5.4.2019 od 15:00 do 17:00 hod. do priestorov telocvične ZŠ
Dončova 4
- predávajúci si svoje predajné miesta zabezpečia sami (doniesť sušiak či deku)
- maximálny počet na jedného predávajúceho je 40 kusov
- predávajú sa všetky veľkosti oblečenia (0 – 18 rokov)
- dobrovoľný príspevok je 1,00€ + 10% z predanej sumy
Vyzdvihnutie nepredaných vecí bude v sobotu 6.4.2019 od 12:00 do 13:00 hod.
Registrácia na tel. č. 0944 049 192

06.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00

SLOW ART DAY
Zapojte sa s galériou do celosvetového podujatia.
Vedeli ste, že spomalenie a koncentrované pozorovanie znižujú hladinu každodenného stresu? V galérii sa spoločne
sústredíme len na zopár vybraných diel Ľ. Fullu. Zážitok so zdieľaním v diskusii bude intenzívnejší.
Vstupné: 0,50€
Kontakt: ruzomberok@sng.sk, 044/245 21 11
06.04.2019

Solid Club v Ružomberku

21:00

ZAYO & DALYB: NAVŽDY MLADÝ TOUR
Po vydaní debutového albumu "Navždy mladý" prichádza aj prvá solo tour, v rámci ktorej sa chystáme navštíviť viaceré
slovenské a české mestá.
Vstupné: 7,00€
07.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: DRÔTIKOVANIE
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Téma: prsteň, najlepšie Arabelin. Ako pospájať rôzne druhy drôtov a korálikov do užívateľsky príjemnej a na prste
nositeľnej kompozície.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€
V cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky.
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
10.04.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 13:00

XV. VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na XV. ročník kultúrno - vzdelávacieho podujatia.
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
10.04.2019

Centrum voľného času Elán v Ružomberku (ul. Plavisko 47)

09:00

XI. CARROL' S WONDERLAND
Centrum voľného času Elán organizuje XI. ročník okresnej súťaže v prednese anglickej riekanky, rečňovanky
a ukazovačky Carrol´s Wonderland.
Alica v krajine zázrakov je inšpiráciou, ktorá premení Centrum voľného času na Krajinu zázrakov, kde hlavnými postavami
budú žiaci prvého stupňa základných škôl. Ich úlohou bude predniesť tradičné anglické riekanky, rečňovanky a básničky pre
deti s ľubovoľnou tematikou (napr. o zvieratkách, deťoch, rozprávkových postavičkách, hodinách, počasí, ročných obdobiach,
číslach a pod.). Deti si pri prednese môžu pomáhať rukami, nohami, mimikou, svoj prednes môžu umocniť obrázkom,
prevlekom, rekvizitou. Trojčlenná porota bude hodnotiť výslovnosť, plynulosť a originalitu.
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.
Prihlášky: Naskenovanú vyplnenú prihlášku potvrdenú riaditeľstvom školy zasielajte e-mailom na adresu:
cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr do 3. apríla 2019.
10.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: VÍTANIE JARI
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
Kým nekvitnú v našich kvetináčoch ozajstné kvety, papierovými fullaružami a chrobáčikmi ozdobíme galériu.
Vstupné: 5,00€ rodina
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Rezervácie: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
10.04.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:30

JUBILEJNÝ GALAPROGRAM: 10. VÝROČIE ALKANY RUŽOMBEROK
Muzikálová Súkromná základná umelecká škola Alkana Ružomberok vás pozýva na Jubilejný galaprogram pri
príležitosti 10. výročia pôsobenia Alkany v meste Ružomberok.
Pestrý program plný hudby, tanca, spevu, farebných svetiel a rozmanitých kostýmov. Ukážky z autorských muzikálov
Alkany, nové tanečné choreografie aj čísla v stepe.
Vstupné: 3,00€

12.04.2019

Kongresová sála Hotela Kultúra v Ružomberku

09:00

RUŽOMBERSKÁ KLASICKÁ GITARA 2019
Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu vás pozýva na IX. ročník žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare
Ružomberská klasická gitara 2019.
Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Zámerom organizátorov je ponúknuť možnosť vzájomného
obohatenia sa žiakov a ich učiteľov v hre na klasickej gitare.
Harmonogram súťaže:
07:30 – 08:45 prezentácia súťažiacich
09:00 začiatok súťaže /poradie kategórií: od najmladšej po najstaršiu; poradie súťažiacich: podľa abecedného poradia,
pričom prvý bude vyžrebovaný/
14:00 vyhodnotenie súťaže spojené s krátkym seminárom alebo koncertom
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 slovenskí gitaristi Martin Krajčo, Radka Krajčová
a Miloš Tomašovič.
Súťaž sa uskutoční v týchto kategóriách:
1. kategória – žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2009 alebo neskôr
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období; čas trvania: maximálne 4 minúty
2. kategória – žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2007 alebo 2008
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období; čas trvania: maximálne 5 minút
3. kategória – žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2005 alebo 2006
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období; čas trvania: maximálne 7 minút
4. kategória – žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2002, 2003 alebo 2004
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období; čas trvania: maximálne 8 minút
Prihlášky môžete posielať na e-mailovú adresu: rkkgitara@gmail.com
Termín uzávierky prihlášok je 04.04.2019.
Účastnícky poplatok je 15,00€ pre súťažiaceho, 15,00€ pre pedagogický sprievod.
Poplatok účastníci uhradia v rámci prezentácie.
Súčasťou podujatia bude i koncert manželov Krajčovcov, ktorý sa uskutoční v predvečer súťaže, teda vo štvrtok 11.04.2019
o 18:00 v ružomberskej Synagóge.
12.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: LINORYT
Ranný ateliér pre dospelých.
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
12.04.2019

centrum Ružomberka

16:00

VYNÁŠANIE MURIENY
Folklórny súbor Liptov a Detský folklórny súbor Liptáčik vás pozývajú na tradičné Vynášanie Murieny ulicami mesta.
Príďte sa aj vy s nami rozlúčiť s odchádzajúcou zimou a privítať prichádzajúcu jar.
Trasa sprievodu: z Madačovej ulice popri Kultúrnom dome A. Hlinku, ulicou Podhora k rieke Revúca a späť ku Kultúrnemu
domu
Sprievod za obradných tancov vyvrcholí upálením Murieny a jej hodením do rieky.
13.04.2019

ZO SZZ Ivachnová

10:00

UKÁŽKA VRÚBĽOVANIA A REZU OVOCNÝCH STROMOV
OV Slovenského zväzu záhradkárov v Ružomberku vás pozýva na Ukážku vrúbľovania a rezu ovocných stromov.
Odborná prednáška je zameraná na správny jarný rez ovocných drevín a ukážku vrúbľovania nových perspektívnych odrôd.
K dispozícii budú podpníky a vrúble jadrovín, kôstkovín, hrozna. Prednášku prednesie odborný inštruktor RV SZZ
Július Adamove z Banskej Bystrice.
13.04.2019

Rybné hospodárstvo Štiavnička

10:30

ŠIBI RYBY UDIČKOU
Centrum voľného času Elán v Ružomberku organizuje zábavné rybárske dopoludnie pre žiakov základných
a materských škôl a ich rodičov.
Súčasťou podujatia sú súťaže v poznávaní rýb a hádzaní udicou na terč, ukážky miešania krmiva a montáží rôznych typov
nástrah. Najmenší si môžu vyskúšať chytanie rybičiek z bazénika alebo skladanie puzzle s rybárskou tematikou. Víťazi budú
odmenení vecnými cenami a diplomami. Pre všetkých účastníkov bude pripravená sladká odmena a malá pozornosť.

13.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ZERO WASTE IV.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Recyklujeme staré tričká a zhotovíme doplnok do bytu. Heslo: Život bez odpadu!
Vstupné: 3,00€ (v cene sú materiál, pomôcky a lektor)
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Rezervácie: Silvia Ongerová 044/245 21 11
13.04.2019

Synagóga v Ružomberku

18:00

VÍTANIE JARI S ORIENTALICOM
Občianske združenie Orientalico Vás srdečne pozýva na hudobno - tanečný program Vítanie jari s Orientalicom.
V programe vystúpia: Orientalico, Malirosa, Rk drummers, Jaan z MT, študentky kurzov orientálneho brušného tanca,
tanečná skupina Yasmin z Liptovského Mikuláša, muzikantky zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu
Vstupné: 2,00€
14.04.2019

Kultúrny dom v Bielom Potoku

14:00

0. LIPTOVSKÁ HELIGÓNKA
Detský folklórny súbor Belanček Vás srdečne pozýva na 0. ročník podujatia Liptovská heligónka.
Predstavia sa Vám heligonkári z rôznych regiónov Slovenska, medzi ktorými bude i účastník TV show Zem spieva
Tibor Mahút. O dobrú náladu sa postará známy imitátor Martin Kopor z Hriňovej.
Počas programu si môžete pozrieť výstavu heligóniek a vyskúšať základy hry na heligónke podľa zápisu Martina
Čerňanského.
Vstup zdarma
15.04.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšiu tvorivú dielňu deviateho ročníka Múzeum
pre seniorov.
Tvorivá dielňa je spojená aj s prehliadkou expozícií múzea.
Vstupné: 1,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
16.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

KINO U FULLU: EXIT
Galéria Ľ. Fullu vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu Exit.
Keď sa raz ocitnete tvárou v tvár faktu, že všetko, čomu ste kedysi pevne verili, je zlé, ako naberiete silu opustiť túto realitu
a vydať sa na cestu, ktorá vám obráti život naruby? Na takejto križovatke stála režisérka Karen Winther, keď sa rozhodla
nepatriť viac medzi členov extrémistického hnutia a odísť. Teraz sa podujala vyhľadať ďalších bývalých násilných extrémistov
a vypočuť si ich pozoruhodné príbehy o tom, ako zanechali svoje extrémistické hnutia.
Réžia: Karen Winther, 2018, 83 min.
Vstupné: 1,00€
Kontakt: andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11
16.04.2019

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

19:00

KVÍZOVÝ VEČER
Čajovňa Relax Club vás pozýva na dynamický kvíz, ktorý Vás udrží v napätí po celý večer.
Ak ste súťaživý a máte okolo seba priateľov, s ktorými si trúfate "zaútočiť" na najvyššie priečky, je toto priestor presne pre
Vás.
Štartovné / osoba: 4,00€
Max. počet súťažiacich v jednom tíme: 5
Je nutná registrácia vopred na tel. č.: 0905 660 778
17.04.2019
Synagóga v Ružomberku
10:00

GAŇOVA TARNAVA
Pozývame vás na krajské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl
Žilinského samosprávneho kraja „Gaňova Tarnava“.
Žiaci budú súťažiť o postup do celoslovenského kola recitačnej súťaže „Gaňova Tarnava“, ktoré sa uskutoční 21. mája 2019
v Spišskej Novej Vsi.
20.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: FILCOVÁ BROŠŇA - VYŠÍVANÁ
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Jednoduchý spôsob ako si vyrobiť originálny módny doplnok. Naučíme sa alebo si spomenieme na spôsoby a techniky
vyšívania.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Vstupné: 5,00€ (v cene sú zahrnuté: lektor, materiál a pomôcky)
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11

20. - 22.04.2019

Vodný park Bešeňová

VEĽKÁ NOC V BEŠEŇOVEJ
Vodný park Bešeňová vás pozýva na Veľkú noc plnú vody, oddychu, zábavy a samozrejme tradičného folklóru.
Nebude chýbať ani zábava pre malých, ale aj veľkých v podobe súťaží, animácií a veľkonočnej oblievačky. Veľkonočné
chvíle si môžete užiť vo vlnovom bazéne, na 7 toboganoch dlhých až 1000 metrov či v bazénovej hale počas animácii celý
deň. Animačný tím sa na vás veľmi teší a pripravili si pre vás napríklad strečing v bazéne, tvorivé dielne pre deti, veľkonočnú
minidisko, vodnú gymnastiku a prekvapenie dňa Veselý pochod areálom.
K Veľkej noci patria samozrejme aj tradičné výrobky z regiónu Liptov. A preto bude pre vás pripravený aj Veľkonočný jarmok.
21.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:00 – 16:30

HRY U FULLU: INTERPRETAČNÉ PRETEKY
Kreatívne hry pre všetkých 7+.
Pred obrazmi v stálej expozícii budú stoličky, stolík, farebné papiere a nožnice. Vašou úlohou je interpretovať, posunúť,
dotvoriť originál, ako to občas u nás v galérii robia aj originál umelci. Stri_h/r/áme sólo alebo v tímoch.
Vstupné: 3,00€
Objednajte sa: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
21.04.2019

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

20:00

VEĽKONOČNÁ JAM SESSION
Čajovňa Relax Club vás pozýva na Veľkonočnú jam session.
Vstup zdarma
21.04.2019

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch

20:00

VEĽKONOČNÁ TANEČNÁ ZÁBAVA
1. OFC Liptovské Sliače vás pozýva na tradičnú Veľkonočnú tanečnú zábavu.
Vstupné: 3,00€
22.04.2019

Biely Potok

09:30

VEĽKÁ NOC V BIELOM POTOKU
Detský folklórny súbor Belanček Vás pozýva vo Veľkonočný pondelok na podujatie Veľká noc v Bielom Potoku.
Predstavíme Vám tradičnú Veľkonočnú oblievačku a zvyky, ktoré sa konali na Veľkú noc.
Stretnutie mládencov, kde na nich bude čakať vyzdobený konský povoz, na ktorom pôjdu kúpať dievčatá a ženy, bude pred
kostolom v Bielom Potoku.
Veľkonočná oblievačka a zvyky, ktoré sa konali na Veľkú noc, sa postupom času vytrácajú z našich ľudových tradícií, ktoré
boli bežnou súčasťou kultúrneho života našich predkov počas Veľkonočných sviatkov. Veľkonočné kúpanie vodou malo
mladým ženám a dievčatám zabezpečiť plodnosť, zdravie a krásu. Vo veľkonočný pondelok boli kúpači pohostení mäsom,
koláčmi, pálenkou a za odmenu dostávali od dievčat maľované vajíčka. Pondelkové dopoludnie bolo vyhradené pre menších
chlapcov. Po rannej pobožnosti sa chlapci kúpači vybrali po kúpačke, boli sprevádzaní hudobníkmi.
23.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30 – 18:00

KULTÚRNE OCHUTNÁVKY: ARMÉNSKO
Kultúrny workshop pre mladých nielen vekom.
Ako vyzerá Veľká noc na arménsky spôsob? Atmosféru tohto sviatku s kultúrnym presahom priblíži Arpine Babayan.
Predĺžte si sviatočnú náladu a oslavujte či ochutnajte kúsok veľkonočného Arménska v galérii.
Vstupné: 1,00€
Kontakt: andrea.kapralikova@sng.sk, 044/245 21 11
24.04.2019

Synagóga a Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

08:30

II. HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM
Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Ružomberku v spolupráci s uznávaným klavírnym virtuózom
Richardom Rikkonom Vás pozýva na II. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Hviezdy hrajú srdcom.
Časový harmonogram:
07:00 – 08:10 prezentácia súťažiacich v Tanečnej sále SZUŠ Jánoš (Mostová 4, 2. poschodie)
08:30 slávnostné otvorenie súťaže v Synagóge
S programom súťaže budú všetci oboznámení pri prezentácii. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov bude nasledovať
Koncert Richarda Rikkona a víťazov jednotlivých kategórií. Skladby, ktoré víťazi kategórií zahrajú na koncerte vyberie
odborná porota.
Účastníci súťaže budú hodnotení v pásmach: zlaté, strieborné, bronzové. Okrem toho budú tiež vyhlásení víťazi každej
kategórie a laureát súťaže. Víťaz každej kategórie dostane finančnú odmenu v sume 50,00€. Súťaž je jednokolová.
Bližšie informácie: Mgr. Mária Pašková 0905 155 991, e-mail: hviezdyhrajusrdcom@skolajanos.sk
24.04.2019

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

15:00

1915
Pozývame vás na projekciu filmu 2015, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 103. výročia arménskej genocídy.
24. apríla vzdávajú Arméni po celom svete pamiatku pol miliónu nevinných ľudí zabitých Turkami v Osmanskej ríše v roku
1915.
Každý rok kladieme vence na nesmrteľný oheň pamätníka Tsitsernakaberd ako poctu týmto obetiam.

24.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

15:30 – 17:00

FAMÍLIART: UBYTOVÁVAME CELOROČNE_CYKLUS
Tvorivý program pre rodiny s deťmi od 2 do 7 rokov.
V našej galérii býval Ľudovít Fulla a stále tu bývajú jeho obrazy a kresby. Ubytujeme aj vaše hračky, ak im u nás postavíte
dom/ček.
Vstupné: 5,00€ rodina
V cene je zahrnutý lektor, materiál a pomôcky.
Rezervácie: Petra Feriancová, petra.feriancova@sng.sk, 044/245 21 11
25.04.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

08:00 – 14:00

EKOLOGICKÝ DEŇ V MÚZEU

Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na vzdelávací program venovaný aprílu - mesiacu lesov.
Z kapacitných dôvodov sa treba prihlásiť len na určitú hodinu (08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 hod).
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
25.04.2019

Café Bistro chez les Moustiques v Ružomberku

17:00

POTULKY MESTOM: JARNÉ ZVYKY A TRADÍCIE
Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov a Informačné centrum Ružomberok
vás pozývajú na besedu a potulku na tému Jarné zvyky a tradície.
Priblížime si jarné zvyky našich predkov, jedlá, ktorými naši predkovia vítali jar a povieme si, akú moc im pripisovali.
Porozprávame sa o Veľkonočných zvykoch a tradíciách v našom meste a na dedinách, ako si ľudia skrášľovali svoje
príbytky, povenujeme sa aj liptovskému folklóru.
Diskusia je súčasťou série besied a prehliadok Ružomberka s názvom Potulky mestom.
Moderátorka a sprievodkyňa: Miriam Považanová
Vstup zdarma
26.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

09:00 – 10:30

RANNÝ ATELIÉR: KOLOROVANÝ LINORYT
Ranný ateliér pre dospelých.
Pokračujeme v grafickej technike linorytu, venujeme sa 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
27.04.2019

Biely Potok

09:00

DEŇ ZEME
OPK Liptov, OZ Centrum Belanov, Výbor MsČ Biely Potok a OZ Vlkolínec organizujú tradičné podujatie pri
príležitosti Dňa Zeme.
Dobrovoľníci, tak ako po minulé roky, aj teraz budú zbierať odpad v okolí cyklotrasy Ružomberok – Podsuchá, v Trlenskej
doline, v okolí rieky Revúca, na Jaziercoch a vo Vlkolínci.
Zraz dobrovoľníkov je od 09:00 hod. pred Areálom oddychu v Bielom Potoku, kde sa rozdelia úseky a aj pracovné pomôcky.
Pre deti je pripravený workshop a prednáška na tému Sila a krása prírody. Po skončení akcie čaká všetkých dobrovoľníkov
občerstvenie.
27.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

14:30 – 16:30

RUČNE STRUČNE: ZERO WASTE V.
Sobotná tvorivá dielňa pre všetkých 10+.
Recyklujeme textil a tvoríme doplnok do bytu. Heslo: Ekologická domácnosť!
Vstupné: 3,00€
V cene sú materiál, pomôcky a lektor.
Spolupracujeme so Spoločnosťou Kolomana Sokola.
Rezervácie: Silvia Ongerová 044/245 21 11
27.04.2019
Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

16:00

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

29.04.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

09:00 - 11:00

MÚZEUM PRE SENIOROV
Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých záujemcov na ďalšiu tvorivú dielňu deviateho ročníka Múzeum
pre seniorov.
Tvorivá dielňa je spojená aj s prehliadkou expozícií múzea.
Vstupné: 1,50€
Informácie a objednávky: 044/432 24 68, 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
30.04.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

08:00 – 14:00

EKOLOGICKÝ DEŇ V MÚZEU
Liptovské múzeum v Ružomberku vás pozýva na vzdelávací program venovaný aprílu - mesiacu lesov.
Z kapacitných dôvodov sa treba prihlásiť len na určitú hodinu (08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 hod).
Vstupné: 0,50€
Informácie a objednávky: 0907 847 232, e-mail: kultura.lmr@gmail.com
30.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

17:00

LEP: STRETNUTIE TVORIVÝCH ZDRUŽENÍ
Robíte kultúru v Ružomberku? Založili ste Občianske združenie a chcete sa podeliť so svojimi skúsenosťami? Inšpirujme
sa navzájom a v otvorenej dišpute posuňme naše mesto vpred.
Do diskusie sú pozvaní hostia, ktorých účasť potvrdíme priebežne.
Hostia, ktorí potvrdili účasť:
- Ing. Kvetoslava Legerská, PhD. - Referát projektov a grantov, mesto Ružomberok
- Prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.
Moderuje Mgr. art. Zuzana Hrušková.
Spolupracujeme s Fotobežkou.
Vstup zdarma
Kontakt: 0944 222 474, fotobezka.zuzana@gmail.com
30.04.2019

Biely Potok

18:00

STAVANIE MÁJOV
OZ Centrum Belanov a Výbor MsČ Biely Potok vás pozývajú na tradičné Stavanie májov.
Jeden máj sa stavia pred kostolom a druhý pred Kultúrnym domom. Akciu oživí Ľudová hudba Cifrička.
30.04.2019

pred školou v Černovej

18:30

STAVANIE MÁJA
Kultúrny dom Černová vás pozýva na tradičné Stavanie mája.
01.05.2019

Park Š. N. Hýroša v Ružomberku

10:00

NA PRVÉHO MÁJA
Pozývame vás na tradičné sadenie mája.
V programe vám priblížime prvomájové zvyky.
Účinkujú: Folklórny súbor Liptov, Detský folklórny súbor Liptáčik, Ženská spevácka skupina FS Liptov
Súčasťou programu bude aj slávnostné otvorenie Dní mesta Ružomberok 2019.
02. - 03.05.2019

priestory JhaZZ v Ružomberku

08:30 – 12:00

DNI OTVORENÝCH DVERÍ U HASIČOV
Centrum voľného času Elán v Ružomberku vás pozýva na Dni 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 výtvarnej súťaže sa koná práve v rámci dní otvorených dverí dňa 3. mája 2019.
Prosíme skupiny o nahlásenie účasti vopred na tel. č. 0914 335 964.
07.05.2019

pred pamätnou tabuľou pri Liptovskom múzeu v Ružomberku

13:00

OSLAVY 74. VÝROČIA DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s. a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Ružomberku Vás pozývajú na oslavy 74. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom.

DIVADLO
DIVADLO
12.04.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

19:00

MIROSLAV DONUTIL: ONE MAN SHOW
Miroslav Donutil... Treba viac slov? Veď, kto by tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača nepoznal?
Obľúbený český herec sa predstaví vo svojom novom programe a svojimi príhodami a ich geniálnym podaním Vás dokáže
rozosmiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať! Nenechajte si ujsť novú show aktuálne najlepšieho českého
rozprávača a zabávača.
Vstupné: 17,00€ / 15,00€
21.04.2019

Kultúrny dom v Černovej

18:00

ANNA KARENINOVÁ
Divadelný ochotnícky súbor Máj Černová vás pozýva na premiéru divadelného predstavenia Anna Kareninová.
Vstupné: 2,00€
Predpredaj vstupeniek: Kultúrny dom Černová 0905 503 637
28.04.2019

Kultúrny dom v Černovej

18:00

ANNA KARENINOVÁ

Divadelný ochotnícky súbor Máj Černová vás pozýva na reprízu divadelného predstavenia Anna Kareninová.
Vstupné: 2,00€
Predpredaj vstupeniek: Kultúrny dom Černová 0905 503 637
15.05.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

17:30

MALÝ VEĽKÝ MUŽ
Muzikálový príbeh Radošinského naivného divadla a SĽUKu zo života Milana Rastislava Štefánika.
Na motívy pôsobivých životných príbehov, ale aj svojej hry Generál (2004) napísal Stanislav Štepka novú verziu javiskovej
inscenácie o životnom osude veľkej, ak nie kľúčovej osobnosti novodobej slovenskej histórie Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi pod názvom Malý veľký muž. Autor v hre sleduje život kľúčovej osobnosti Československa od jeho narodenia
v Košariskách koncom 19. storočia až po jeho mýtickú smrť v roku 1919. Predstavíme jeho rodinné a vidiecke prostredie,
pobudneme s ním na štúdiách v Prahe, začneme spoznávať jeho vedeckú a hvezdársku prácu v Paríži i na Mont Blancu,
jeho dotyky s vedou i so ženami, veľkú Štefánikovu túžbu lietať, objavovať, cestovať, ale hlavne snívať o slobodnej vlasti.
Predstavíme jeho vedecké i nevídané vojenské aktivity počas prvej svetovej vojny, ktoré mu nakoniec priniesli mimoriadne
významnú hodnosť francúzskeho generála. Aj prostredníctvom kontaktového javiskového rozprávania Štefánikovej životnej
lásky Giuliany Benzoniovej ukážeme divákom Štefánika ako človeka, ktorému nič ľudské nie je cudzie, ktorého prenasledujú
veľké vízie, ale aj choroby a nevídaná túžba po poznaní, spoznáme človeka noblesy a šarmu a večne zaľúbeného rojka.
Tento veľký príbeh o hľadaní hviezd a nenaplnenej lásky, plný vizionárskych snov a ľudských dotykov uvádza Radošinské
naivné divadlo v tvorivej spolupráci s tanečníkmi a hudobníkmi Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v choreografii
Ladislava Cmoreja. Radošinské naivné divadlo v tomto projekte zastupujú okrem autora hry a textov piesní Stanislava
Štepku, autor hudby Juraj Haško, hudobné aranžmány Stanislav Palúch, scénograf František Lipták, kostýmová výtvarníčka
Katarína Hollá, producent Ladislav Hubáček a režisér Ondrej Spišák.
Hrajú: Ondrej Hraška, Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Simona Miháliková, Mária Knoppová, Mojmír Caban,
Jozef Adamčík, Csongor Kassai alebo Samuel Spišák, Vladimír Svítek a členovia SĽUK-u.
Vstupné: 25,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

KONCERTY
30.03.2019

Café Bar Déjà vu v Ružomberku

19:00

VANESA JAM
Café Bar Déjà vu vás pozýva na koncert talentovanej Ružomberčanky Vanesy Jam.
Príďte si naživo vychutnať podmanivý šansón a swingové rytmy. Večer plný emócií, skvelá interpretácia, nádherné melódie,
obľúbené skladby aj novinky z dielne Vanesy Jam.
30.03.2019

Hostinec Kamzík v Ružomberku

20:00

OMP
Skupina OMP (Odpor Musíš Prekonať) vás pozýva na oficiálnu skúšku kapely, alebo inak povedané jej prvý koncert.
Atmosféru dotvorí aj výstava obrazov Mira Foltina Momentky z Nibiru.
Účinkujú: Michal Adamčiak: saxofón, Ľubomír Kochlic: bicie, Miroslav Kuruc: gitara, Marián Škandera: basgitara
Vstup zdarma

30.03.2019

Čajovňa Relax Club v Ružomberku

21:00

CHRIS ELLYS
Chris Ellys vydáva svoje druhé autorské EP s názvom Spring Folks a predstaví sa Vám v Čajovni Relax.
Chris Ellys je sólo umelec radiaci sa do mladej vlny hudobnej scény na Slovensku, na ktorej pôsobí od roku 2016. Žánrovo
tento projekt inklinuje k indiepop - folku s nádychom rocku. Získal ocenenie "Top Fan Band 2016" na hudobných cenách
Tootoot a ako "Objav roka 2016" bol nominovaný na domácich Radio_Head Awards. Svoje debutové EP "Lonely Tree" vydal
v závere roka 2016 a prezentoval ho na európskom turné po 8 krajinách. Vystúpil na festivaloch Grape, Łódź Songwriters
Festival (PL), Record Store Day (NL), Bunda Rokas (LT) a veľa ďalších. Český spevák roku 2016, Thom Artway sa o ňom
vyjadril ako o krásnom príklade úprimnosti k hudbe, ktorá vo Vás vyvolá radosť alebo "slzy šťastia".
Vstupné: 4,00€
03.04.2019
Veľká dvorana KDAH v Ružomberku
19:00

CIGÁNSKI DIABLI
Kultúrny dom A. Hlinku a.s. vás pozýva na koncert Cigánskych diablov.
Exkluzívny výber virtuóznych aranžmánov v ich podaní Vám zaručene rozprúdi krv v žilách a prinesie veľký príval energie.
Cigánski Diabli (v zahraničí známi pod názvom Gypsy Devils) prinášajú nové originálne virtuózne skladby, fúzie a jedinečné
aranžmány, v ktorých sa snúbia nezvyčajné hudobné kombinácie s nesmiernou dávkou temperamentu. Sú jedným
z najlepších orchestrov v kategórii etno a world music na svete a veľmi priaznivo ich vníma aj široká verejnosť doma aj
v zahraničí. Tradíciu obohacujú svojimi sólovými hudobnými projektami a spoluprácou s viacerými hudobníkmi
a symfonickými orchestrami. Majstrovsky spájajú folklórnu hudbu s ostatnými hudobnými žánrami (jazz, etno, flamenco)
a dopĺňajú ju výnimočnou virtuozitou, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou ich umeleckého prejavu.
Vstupné: 18,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
04.04.2019

Organová sieň KU v Ružomberku

15:00

SPEVÁCKY KONCERT ŠTUDENTOV KATEDRY HUDBY PF KU
Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity vás pozýva na spevácky koncert študentov.
Na koncerte vystúpia študenti speváckeho oddelenia na Katedre hudby, ktorí sa nasledujúci týždeň zúčastnia Študentskej
umeleckej činnosti - súťaže študentov pedagogických fakúlt s medzinárodnou účasťou.
Na koncerte zaznejú skladby (piesne i árie) rôznych štýlových období, od domácich i európskych hudobných skladateľov
v sólovom i komornom podaní.
Vstup zdarma
06.04.2019
Piváreň Nové Korzo v Ružomberku
20:00

MOFOKILLER, BULLET HOLES, AUTUMN SMILES
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert skupín Mofokiller, Bullet Holes a Autumn Smiles.
Chystá sa pravá Rocková Párty u nás v Ružomberku. Už dlho nám tu chýbali famózni Mofokiller, ktorí majú zbrusu nové
EPko Kult, no v talári aj skvelý album Väzby. Podporu týmto bombardérom urobia mladé kapely Bullet Holes a Autumn Smile.
Mofokiller je stoner metalová skupina z Prievidze.
Skupina Mofokiller vznikla v roku 2006 v Prievidzi. Jej tvorba je ovplyvnená americkou rockovou scénou. Energia, silné texty
a kombinácia stoner metalu so slovenčinou ju robí na slovenskej hudobnej scéne jedinečnou. Vystupovala na letných
festivaloch a v relácii Metro na STV spolu s kapelou Harmful, v ktorej pôsobil basgitarista Faith No More Billy Gould.
V roku 2007 kapela vyhrala súťaž Echo Studios Makes Star. Legendárni Faith No More si kapelu pozvali ako hosťa na ich
bratislavskom koncerte 10. júna 2015.
Bullet Holes je hardrocková skupina z Bratislavy.
Autumn Smile je rocková skupina z Čadce.
Vstupné dobrovoľné
09.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ Ľ. FULLU

Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na záverečný koncert absolventov hudobného odboru.
Vstupné: 0,50€
11.04.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

16:30

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ Ľ. FULLU
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na záverečný koncert absolventov hudobného odboru.
Vstupné: 0,50€
11.04.2019

Synagóga v Ružomberku

18:00

RADKA KRAJČOVÁ A MARTIN KRAJČO

Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku vás pozýva na koncert gitarového dua: Radka Krajčová a Martin Krajčo.
Vstupné dobrovoľné
20.04.2019

Piváreň Nové Korzo v Ružomberku

WE DREAM ALONE
Piváreň Nové Korzo vás pozýva na koncert švédskej metalovej skupiny We Dream Alone.

20:00

28.04.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

19:00

ABBA MANIA TOUR 2019: ABBA STARS
ABBA Mánia sa vracia na Slovensko!
Najhitovejšia show v podaní jedného z najlepších The Tribute Band-ov ABBY na svete – ABBA STARS s live bandom
a živým sláčikovým kvartetom, vám naživo zahrajú a zaspievajú tie najväčšie hity ABBY od Mama Mia, Dancing Queen,
Super Trouper, The Winner Takes It All, Waterloo až po Thank You For The Music.
Vstupné: 17,00€ / 19,90€ / 22,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
05.05.2019

Synagóga v Ružomberku

18:00

MÁJOVÉ NOCTURNO
Pozývame vás na koncert študentov a pedagógov Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity a Základnej
umeleckej školy Ľ. Fullu. Podujatie je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry 2019.
Vstupné dobrovoľné
24.09.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

18:00

RICHARD MÜLLER, MICHAEL KOCÁB, ONDŘEJ SOUKUP:
ŠANSÓNY A INÉ PIESNE
S tohtoročným projektom "Šansóny a iné piesne” precestuje Richard Müller spolu s hosťami Michaelom Kocábom
a Ondřejom Soukupom celé Slovensko a Česko.
Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka / Horáček, s tematicky nosným
albumom V penziónu svět, na ktorom v roku 1988 exceloval okrem iných interpretov Richard Müller aj Michael Kocáb.
V programe zaznejú menej hrávané piesne z diskografie R. Müllera, ako aj overené hity v skvelých aranžmánoch špičkovej
sprievodnej skupiny.
Vstupné: 27,00€ / 25,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.

VÝSTAVY
28.02. - 12.05.2019

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku

JÁN ĎURINA – HORAL
Talentovaného slovenského fotografa, ktorý žije v Berlíne, predstavujeme cyklom fotografií z rokov 2016 - 17.
Jeho diela sú expresívne a melancholické zároveň; sú zrkadlom autorových senzuálnych i mentálnych pocitov a prežívaní.
Sú snahou o porozumenie sebe samému, ale aj o vzájomné porozumenie s okolitým svetom; prírodným i ľudským.
Vstupné: 1,00€/0,70€/0,50€
01.03. – 30.04.2019

Liptovské múzeum v Ružomberku

DVOJNÍCI Z PRÍRODY
Výstava prevzatá zo SMOPaJ – na paneloch – obsahuje texty a fotografie – bez trojrozmerného materiálu.
Vstupné: 0,50€
03. – 17.04.2019
Synagóga v Ružomberku

LIPTOV 2019
Súkromná základná umelecká škola Jánoš v Ružomberku vás pozýva na výstavu XIII. ročníka regionálnej súťažnej
prehliadky výtvarných prác detí a mládeže Liptov 2019.
Téma: Nová tvár Liptova očami detí
Vernisáž spojená s odovzdaním cien víťazom sa uskutoční 03.04.2019 o 16:00 hod.
Výstava je pre verejnosť sprístupnená v tieto dni:
Streda 03.04.2019 o 16:00 hod. vernisáž
Piatok 05.04.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 10.04.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Piatok 12.04.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Streda 17.04.2019 od 14:00 do 17:00 hod.
Vstupné: na vernisáž vstup voľný, ďalšie dni: 0,50€
06.04. – 01.05.2019
Liptovské múzeum v Ružomberku

XXXIV. STROM
XXXIV. medzinárodný salón ekologickej fotografie.
Vstupné: 1,50€
29.04.2019

Synagóga v Ružomberku

SVET OČAMI VIERY
Pozývame vás na vernisáž výstavy a slávnostné vyhodnotenie III. ročníka fotografickej súťaže Svet očami viery.
Podujatie je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry 2019.
Vstup zdarma

16:00

ŠPORT
30.03.2019

Švošov

10:00

XXXVIII. ŠVOŠOVSKÁ PÄTNÁSTKA
Obec Švošov vás pozýva na XXXVIII. ročník pretekov v behu Švošovská pätnástka.
Preteky sú zaradené do Slovenskej bežeckej ligy.
Novinkou je nová trasa v hlavnej kategórii na 15 000 metrov a v kategórii na 5 300 metrov. Bežci budú bežať smerom od
Kultúrneho domu v Švošove cez ulicu Nad Brehmi až po otočku na ceste do Komjatnej a späť popri železničnej trati po ulici
Staničná do dediny, do priestoru cieľa. Športovci v hlavnej kategórii si túto trať zopakujú dvakrát.
Štart: 10:00 hod.
Dlžka trate: 15 km; 5,3 km a menej
Povrch: asfalt a terénna cesta
Kategórie: deti, žiactvo, dorast, juniori, muži: do 39, 40 - 49, 50 - 59, od 60 rokov, ženy: do 34, 35 -4 9, od 50 rokov
Pre všetkých bude pripravený pestrý bufet, pivo a alko a nealko nápoje a grilované špeciality.
Informácie: Obecný úrad Švošov 044/439 12 30
30.03.2019

Lúčky

10:00

IV.BENČÁK - GEJZA POHÁR

Stolnotenisový klub Lúčky pozýva všetkých priaznivcov na IV. ročník stolnotenisového turnaja o Benčák - Gejza pohár.
Začiatok registrácie: 09:00 hod.
Začiatok turnaja: 10:00 hod.
Kategórie: muži, ženy, deti, mládež, registrovaní, neregistrovaní
Štartovné: 5,00€, deti a mládež neplatia
30.03.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

15:30

MFK RUŽOMBEROK – MŠK ŽILINA
2. kolo nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
30.03.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

18:30

MBK RUŽOMBEROK – ŠBK ŠAMORÍN

3. zápas semifinále play off slovenskej extraligy v basketbale žien.
Vstupné: 2,00€ / 1,00€
Lístky si môžete v predpredaji zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok.
06.04.2019

Športová hala Koniareň v Ružomberku

10:00

RUŽOMBEROK OPEN 2019
Tanečné štúdio Maestro a Mesto Ružomberok vás pozývajú na 1. kolo Slovenského pohára a Pohár primátora
mesta v štandardných a latinskoamerických tancoch.
Program medzinárodnej súťaže:
10:00 Pohár primátora mesta, bodovacie súťaže
14:00 Slovenský pohár
19:00 Galaprogram, finálové súťaže
Hudobný doprovod: RK Jazz Band. Tešiť sa môžete aj na tombolu.
Vstupné: zdarma (deti do 140 cm), 6,00€ (deti nad 140 cm), 12,00€ (dospelí), 15,00€ (vstupenka na parket)
06.04.2019

Hotel Kultúra v Ružomberku

10:00

ŠK MONTANA RUŽOMBEROK – PŠK BANSKÁ BYSTRICA
2. liga v šachu.
07.04.2019

Likavka

09:15

XLI. BEH OSLOBODENIA LIKAVKY O PUTOVNÝ POHÁR OBCE
Obec Likavka organizuje XLI. ročník Behu oslobodenia Likavky o putovný pohár obce Likavka.
Preteky sú zaradené do súťaže o „Najlepšieho bežca Liptova“ pre rok 2019.
Slávnostné otvorenie: 09:00 hod. (Futbalový štadión OŠK Likavka)
Prihlasovanie a prezentácia účastníkov e-mailom na: slastanova@likavka.sk
alebo v deň pretekov: 08:00 – 08:45 žiacke kategórie, 09:00 – 10:00 ostatné kategórie (od 3000 m) - s platným OP
Bežať začínajú škôlkári o 09:15, štart hlavných kategórií je naplánovaný na 10:30 hod.
Štart bude na Futbalovom štadióne OŠK Likavka.
Štartovné: Dospelí 4,00€ pri prezentácii (štartovné zahŕňa občerstvenie v priestoroch futbalového štadióna OŠK Likavka,
pitný režim v priestoroch štartu a cieľa)
Hodnotenie: Prví traja pretekári v žiackych, dorasteneckých a juniorských kategóriách obdržia vecné ceny a diplomy. Prví
traja pretekári v kategóriách mužov a žien obdržia diplomy a finančné odmeny. Prví traja pretekári v absolútnom poradí u
mužov a žien obdržia finančné odmeny. Absolútny víťaz v kategórii mužov získa putovný pohár obce.
Informácie: Obecný úrad Likavka: obec@likavka.sk, Ing. Juraj Pšeno: 0905 321 924

07.04.2019

Hotel Kultúra v Ružomberku

10:00

ŠK MONTANA RUŽOMBEROK – VEŽA CVČ BANSKÁ BYSTRICA
2. liga v šachu.
13.04.2019

Černová

09:45

III.BEH KU KRÍŽU
Cyklistický klub Cyklisti Černová a Občianske združenie Ružomberok v pohybe vás pozývajú na III. ročník Behu ku
krížu.
Program:
08:30 Prezentácia v priestore štartu
09:45 Slávnostné otvorenie Ružomberskej Bežeckej Ligy 2019 a III. ročníka Behu ku Krížu
10:00 Štart pretekov deti, žiaci a hobby kategória
11:30 Štart pretekov hlavné kategórie dospelí
11:45 Vyhlásenie výsledkov detské a hobby kategórie
14:00 Vyhlásenie výsledkov hlavné kategórie
14:30 Kultúrny program a tombola
15:30 Ukončenie pretekov
Hlavná trať: 4,23 km
Prevýšenie: 622 m
Štart: ihrisko TJ Máj Černová pri Moteli Ranč v Černovej (445 mnm)
Cieľ: Tri Vrchy (Plieška, 1067 mnm)
Štartovné: 5,00€ (online do 06.04.2019), 8,00€ (na mieste)
V cene štartovného: nápoj, kapustnica
Online registrácia na: http://www.ruzomberokvpohybe.sk/registracia/
Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov štartovné neplatia.
Prezentácia: v deň pretekov v priestore štartu (ihrisko TJ Máj Černová) v čase od 08:30 prezentácia končí 30 min. pred
štartom príslušnej kategórie.
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.
Hlavná trať vedie malou časťou miestnymi komunikáciami (asfalt), kde sa napojí na lesnú cestu a chodníky. Detské a hobby
trate budú v okolí ihriska TJ Máj Černová. Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2019.
Viac informácií: riaditeľ pretekov T. Bačkor 0918 178 420, podpredseda B. Kovalčík 0902 757 100
13.04.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

15:30

MFK RUŽOMBEROK – ZEMPLÍN MICHALOVCE
4. kolo nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
20.04.2019

Arena v Ružomberku

10:00

ABSOLUT CUP 2019
Arena Ružomberok Vás pozýva na tradičný a obľúbený biliardový turnaj.
Hra č. 10
Štartovné: 15,00€
Prezentácia: 09:30 - 10:00 hod.
Začiatok: 10:00 hod.
Ceny: 100% štartovného, trofeje, ceny od sponzora
27.04.2019

Futbalový štadión MFK Ružomberok

17:00

MFK RUŽOMBEROK – ŠKF SEREĎ
6. kolo nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy.
Vstupné: 5,00€ / 3,00€
11.05.2019

Veľká dvorana KDAH v Ružomberku

13:00

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KULTURISTIKE, FITNESS A
MODELINGU
Česko - Slovenský magazín kulturistiky, fitness a športu vás pozýva na Majstrovstvá Slovenska v kulturistike,
fitness a modelingu.
Časový harmonogram:
08:30 - 10:00 Registrácia pretekárov
13:00 Začiatok súťaže
Kategórie ženy: Šport model, Bikiny model junior do 23 rokov, Bikiny model open, Bikiny nad 35, Toned figure,
Athletic figure, Trained figure
Kategórie muži: Men junior do 23 rokov, Masters nad 40 rokov, Masters nad 50 rokov, Telesne postihnutý,
Men bermudy, Men fitness WFF
Kulturistika bez obmedzenia váhy: Men 4: max 165 cm, Men 3: max 172 cm, Men 2: max 179 cm, Men 1: nad 179 cm
Klasická kulturistika: (Výška mínus 100 + 6 kg) (179 cm - 100 = 79 + 6 kg = max váha 85 kg)
- Men 4: max 165 cm, Men 3: max 172 cm, Men 2: max 179 cm, Men 1: nad 179 cm

TURISTIKA
07.04.2019

Májekova chata (Malinô Brdo)

10:00

OTVORENIE TURISTICKEJ SEZÓNY 2019 A AKCIE 100 JARNÝCH
KILOMETROV 970 m (Veľká Fatra)
Klub slovenských turistov odbor Ružomberok vás pozýva na Otvorenie turistickej sezóny 2019 a akcie 100 jarných
kilometrov.
Tradičná akcia pre všetkých priateľov prírody a pohybu v nej, pripravené budú nenáročné trasy pre rodiny s deťmi, členov i
sympatizantov klubu.
V programe budú aj súťaže, hry, občerstvenie, tombola a živá hudba.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Výbor KST Ružomberok
14.04.2019

ZNIEV 985 m (Malá Fatra)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje výstup z Kláštora pod Znievom na vrchol Zniev a Znievsky hrad, zostup
späť.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Straková 0905 555 790
21.04.2019

VEĽKONOČNÝ HVIEZDICOVÝ VÝSTUP NA SIDOROVO 1100 m (Veľká
Fatra)
Občianske združenie Vlkolínec organizuje tradičný Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: zdruzenie.vlkolinec@gmail.com
22.04.2019

XXVII. ŠIBAČKOVÝ VÝSTUP NA LIPTOVSKÝ HRAD 1000 m
(Chočské vrchy)
OŠK Odbor turistiky Liptovská Teplá organizuje XXVII. ročník Šibačkového výstupu na hrad Liptov.
Výstup z Kalamien do sedla pod Kráľovou a na hrad, zostup späť.
Na výstupe sa zúčastňuje aj Klub slovenských turistov Ružomberok.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie OŠK Liptovská Teplá: Sitek 0908 861 308
Informácie KST Ružomberok: Mišík 0905 297 685
28.04.2019

III. VÝSTUP NA PREDNÝ ČEBRAŤ 945 m (Chočské vrchy)
Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje III. ročník výstupu z Ružomberka na Predný Čebrať Chodníkom Zdenka
Hochmutha.
Peši
Obtiažnosť: I
Informácie: Lupták 0948 223 458
28.04.2019

MEMORIÁL LACKA CHORVÁTA: VÝSTUP NA ŠÍP 1170 m (Šípska Fatra)
Turistický klub Šíp Stankovany vás pozýva na Memoriál Lacka Chorváta: výstup na Šíp.
Otvorenie Memoriálu Ladislava Chorváta: 07:00 hod.
Hlavná žltá trasa vedie z obce Stankovany cez Škutovu dolinu na Žaškovské sedlo, pokračujúc na Šíp, Zadný Šíp a následne
na koniec Memoriálu do osady Podšíp a Chatu rodiny Chorvátových.
Výstup je spoluorganizovaný potomkami rodáka a dlhoročného chatára z Podšípu - otca, starého a prastarého otca pána
Ladislava Chorváta. Staral sa o osadu a chatu pod Šípom celý život a najmä jeho pracovitým rukám ďakujeme za mnohé
chodníky a trasy v okolí Šípu a mimo tie i za tú najhlavnejšiu žltou značenú trasu z Osady Podšíp k Šípu, ktorú sám v pote
vykopal a vytvoril tak bezpečnejší výstup a zostup v hlavnom úseku Šípy - Podšíp.
Peši
Obtiažnosť: I,II
Informácie: 0911 062 300

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

