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Nevšedné zážitky od rána až do noci

 

 

s t r a š i
DIELKA
pozývajú

sLovEnsKo
19  5  2012

vo viac ako  120  múzeách a galériách na slovensku

Počas NOCI MUZEÍ A GALÉRIÍ v sobotu 19. 5. môžete za 1 € uvidieť a zažiť:

Vstupné zaplatíte iba v jednej z týchto inštitúcií, do ostatných máte po preukázaní sa
vstupenkou VSTUP ZDARMA. Platí do všetkých zúčastnených kultúrnych inštitúcií.

PROGRAM NA MIEROVOM NÁMESTÍ
	15.30	 Voľný výcvik hradnej stráže – Skupina 

historického šermu WAGUS 
	15.45	 Módna prehliadka historických kostýmov – 

Stredná umelecká škola v Trenčíne 
	16.00	 Ako sa Jano s drakom porátal – bábkové divadlo 

ANIMARE SILVA 
	 	 Po skončení predstavenia si detskí diváci budú môcť 

pozrieť zákulisie bábkového divadla 
	17.00	 Renesančná a baroková hudba a'cappella – 

Vokálna skupina VOX 
	17.30	 Módna prehliadka extravagantných odevov – 

Stredná umelecká škola v Trenčíne
	18.00	 Hradní strelci – Skupina historického šermu 

WAGUS
	18.30	 Skupina orientálnych, etnických a exotických 

tancov – ISHTAR DANCERS

MESTSKÁ VEŽA
	10.00	–	22.00
  Výstava maturitných prác Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne
19.00	–	21.00
  Koncert hudobnej skupiny 3Dband

ART CENTRUM SYNAGÓGA
	10.00	–	18.00
  Umelecký jarmok – prezentácia umeleckých 

artefaktov trenčianskych výtvarníkov
  Výstava maturitných prác Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne

PIARISTICKÝ KOSTOL SV. FRANTIŠKA 
XAVERSKÉHO
	19.00,	20.00	
  Organizované prehliadky kostola, bočného oratória 

a podzemnej krypty so sprievodcom
	19.30	 Koncert vokálnej skupiny VOX a komorného 

súboru starej hudby MUSICA POETICA

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO
		15.00	–	20.00
  Sprístupnená vyhliadková veža Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého, Pamätná izba pátra 
Braneckého a refektár Kolégia piaristov (baroková 
sála zo 17. storočia)

TRENČIANSKE MÚZEUM, KATOV DOM,  
KARNER SV. MICHALA
	10.00	–	22.00

TRENČIANSKY HRAD
	10.00	–	22.00
  Prehliadky hradu so sprievodcom: 
	 	 10.45,	11.45,	12.45,	13.45,	14.45,	15.45,	16.45,	17.45,	18.45,	

19.45,	20.45 hod.
	 	 Matúšova veža sprístupnená bez sprievodcu
  Dobový tábor so strelnicou a kuchyňou v priestoroch 

Dolného hradu 
10.00	–	19.00
	 	 Remeselnícky jarmok na Dolnom nádvorí 

Trenčianskeho hradu

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO
	10.00	–	22.00
	 	 Poradenstvo v oblasti výtvarného umenia, 

Detské bábkové predstavenie Červík Ervín – 
Divadelné predstavenie spracované na motívy 
rovnomennej knihy, A. Gregušovej, Filmová siesta 
v galérii – výber ocenených filmov z 15. ročníka 
Festivalu študentských filmov Áčko, Detské 
bábkové predstavenie O troch prasiatkach – 
voľné spracovanie známej rozprávky v podaní 
galerijného bábkového divadla (Teatro Galerio), 
Rendezvous s umením... stretneme sa 
v galérii – spoločná prehliadka výstav za účasti 
niektorých autorov a kurátorov výstav, Predveď 
sa v ateliéri... workshop so študentmi Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne, Hudba v galérii – 
jazzový koncert – Ján Babič s kapelou, Podoby 
lásky – Malé divadlo poézie DOTYKY z Trenčína 
sa predstaví hudobno-slovným pásmom

Sprievodné akcie:	
	10.30	–	12.00	
	 	 Hry pre deti na nádvorí galérie
	10.30	–	14.00	
	 	 Galerkova cesta (tvorivé úlohy a hry s umením 

pre deti)


