
MESTSKÁ VEŽA
10.00 - 20.00 | Nádej – výstava výtvarníčky Jany Vozárikovej

17.00 | Slávni z Trenčína – prehliadka spojená s výkladom 
o ľuďoch, ktorí preslávili Trenčín. Dozviete sa napríklad aj to, čo mal 
Brančík spoločné so slimákmi, že Zamarovský lietal na vetroňoch 
a Bazovský bol zasa dobrým futbalistom... Dĺžka prehliadky: 
45 min., odchod so sprievodcom o 17.00 spod mestskej veže. 
Rezervácie na prehliadku: osobne alebo kic@trencin.sk.
 
17.00 - 20.00 | Koncert z veže – 3DBand vám zahrá z balkóna 
Mestskej veže

10.00 – 20.00 | Trenčín a jeho tajomstvá – veľká detská pátracia 
hra s novou kreslenou mapou. Prejdite si s deťmi pamätihodnosti 
Trenčína vo vlastnom tempe, objavujte tajomstvá, o ktorých ste 
nevedeli, hľadajte indície a vypĺňajte tajničku za sladkú odmenu 
a možnosť vyhrať pekné ceny.
Tajničku si môžete vyzdvihnúť v Kultúrno-informačnom centre 
(KIC), alebo stiahnuť z webu. Bližšie informácie v KIC alebo na 
www.trencin.sk a www.visittrencin.sk

TRENČIANSKY HRAD
10.00 - 22.00 | Prehliadky hradu so sprievodcom

KATOV DOM A KARNER SV. MICHALA
10.00 - 22.00 | Sprístupnené stále expozície

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO
15.00 – 20.00 | Sprístupnené budú bežne nedostupné priestory: 
vyhliadková veža Piaristického gymnázia, pamätná izba pátra 
Braneckého, refektár kolégia piaristov (baroková sála zo 17. 
storočia)

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
10.00 – 22.00 | Bábkové divadlo: Tri prasiatka a Kozliatka 
a vlk (Teatro Galerio), Divadelná dielnička (tvorivá dielňa pre 
malé deti), Rendezvous s umením (spoločná prehliadka výstav 
so sprievodným slovom), Filmový blok študentských filmov, 
Agnikana’s Group (koncert meditačnej hudby)

Dopoludnia hry pre deti na nádvorí galérie. 
Bližšie informácie www.gmab.sk

Trenčín • 17. 5. 2014
TRENČIANSKY HRAD • KATOV DOM • KARNER SV. MICHALA 
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Vstupné: 1 Euro (dospelí), deti do 15 rokov zdarma
Vstupné zaplatíte iba v jednej z týchto inštitúcií (v prvej, ktorú navštívite),  

do ostatných máte po preukázaní sa vstupenkou VSTUP ZDARMA.


