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17.7. PIATOK         Nám. osloboditeľov  19.00
GAILARD
Domáca hudobná skupina zahrá autorské piesne v štýle renesančného folku
JANA GAVAČOVÁ – ŠANSÓN V PRÍBEHOCH.
Všestranná mladá umelkyňa predstaví nádherné šansóny v sprievode vynikajúcich 
hudobníkov, medzi ktorými je aj náš mikulášan gitarista Ľuboš Brtáň. 
 19.7. NEDEĽA   Nám. osloboditeľov  19.00
LETNÁ ŠKOLA STREET DANCE
Tanečné vystúpenie FREEZE spojené so školou tanca.

19.7. NEDEĽA   Nám. osloboditeľov  20.00
Koncert
DUO DJAM
Vynikajúce africké duo – Serigne CM Guye – bicie a Abu Djigo – gitara, ktoré prezentuje 
senegalskú hudbu, siahajúcu až do iných afrických krajín ako je Mali,či Gambia. Obidvaja 
muzikanti pôsobia v Európe - Paríži, Ríme, kde sa presťahovali približne v polovici 90 tych rokov.

22.7. STREDA   Fontána Metamorfózy  17.00
HUDOBNÁ STREDA
SPEKTRUM
Známe hity v podaní domácej hudobnej skupiny.

23.7. ŠTVRTOK   Záhrada Galérie P.M. Bohúňa  21.00
FILMOVÝ ŠTVRTOK 
Letné kino v záhrade Galérie P. M. Bohúňa
RUSH / Rivalovia
Závratná rýchlosť, adrenalín v žilách, krásne dievčatá a túžba po víťazstve. Film 
hovorí o skutočnom príbehu dvoch pilotov formuly 1, ktorí boli súperi na trati ale aj 
mimo nej. A aj keď boli súperi, tak jeden pre druhého boli inšpiráciou.  
Réžia: Ron Howard, Veľká Británia/Nemecko, 2013,  123 min.

24.7.PIATOK   Pešia zóna   15.00
UMELECKÉ JEDNOHUBKY
Mozaika umelcov a umenia, ktorí sa budú prezentovať na rôznych miestach pešej zóny.

24.7.PIATOK    stretnutie záujemcov  pod arkádami Múzea J.Kráľa      15.00
LETNÁ FOTOŠKOLA
Témy: Svetlo vo fotogra�i, objektív, expozičný čas, clona, citlivosť ISO, 
expozičný trojuholník, meranie expozície, zaostrovanie, expozičný režim 
na fotoaparáte. Lektor: Gabriel Lipták
24.7. PIATOK   Nám. osloboditeľov  17.00
Koncert v rámci 
11. Mikulášskeho jazzového festivalu
JASS BRASS CONSORT
Vystúpenie big bandu z partnerského mesta Jasło Poľsko.

24. - 26.7. PIATOK – NEDEĽA Reštaurácia REDUTA
11. MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL
25. 7.  SOBOTA     Futbalový štadión Palúdzka  09:00 
PALÚČANSKÝ DEŇ
Deň plný zábavy, športu, jedla, remesiel a pohody.

25.7. SOBOTA  ŠTART Nám. osloboditeľov  21.30
NIGHT RUN
Pozývame Vás na nočný beh mestom s neopakovateľnou atmosférou.
Vzdialenosť: 5 km a 10 km
Sprievodné podujatia: beh pre rodiny a deti, detské animácie.

26.7.NEDEĽA  Nám. osloboditeľov    17.00
POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU
Divadelné centrum Martin
ČERVENÁ ČIAPOČKA
Klasické spracovanie známej rozprávky v hravej, nápaditej a modernej podobe, 
s jemnou dávkou mravoučnosti a edukativity.

29.7. STREDA  Fontána Metamorfózy   17.00
HUDOBNÁ STREDA
MINCE VO FONTÁNE
Mikulášska kapela, ktorej krédom je:
Byť tu pre radosť a šťastie – len tak – ako mince vo fontáne.

30.7. ŠTVRTOK  Záhrada Galérie P.M. Bohúňa   21.00
FILMOVÝ ŠTVRTOK 
Letné kino v záhrade Galérie P. M. Bohúňa
FILMOVÁ PREDNÁŠKA PETRA KONEČNÉHO
„Škodlivé“ prvky, za ktoré bývajú považované najmä erotika, vulgárnosť, násilie 
či rasizmus sa nevyskytujú len vo �lmoch, ale aj v reklame. Existuje veľa spotov, ktoré sa nikdy 
nemohli vysielať v televíziách, ale u nás sa budú. A samozrejme nezostaneme len pri zakázaných 
kampaniach. Táto noc bude patriť reklame, ako ju nepoznáte! 
Prevedie Vás ňou šéfredaktor portálu kinema.sk - Peter Konečný. 
31.7. PIATOK  Nám. osloboditeľov 19.30
PULZUJÚCA NOC PLNÁ HUDBY A TANCA
STREET MUSIC NIGHT
Čakajú vás ukážky a škola tanga pod vedením Ondreja Buranského, 
SLOVAK TANGO, FREEZE,  AMO band a d.j.pablik.

JÚN-JÚL 2015
26.6. PIATOK   Kostol sv. Mikuláša    16.30
Guitar Duo Jókaiová Hnat
Koncert v rámci Otvorenia sprievodcovskej služby v Kostole sv. Mikuláša.
27.6. SOBOTA   Nám. osloboditeľov    19.00
Kráľovská hra a rytierske súboje
Príďte sa pozrieť na ŽIVÉ ŠACHY aj na ukážky skupiny historického šermu 
SVAROG. Čaká Vás aj ohňová show v podaní mladých dievčat Ignis Fatalis.  

28.6. NEDEĽA   Fontána Metamorfózy   16.00
Vernisáž fotovýstavy
FOTOKLUBU Domu kultúry
Slávnostné otvorenie spojenej výstavy Fotoklubu DK a fotografov z partnerského 
poľského mesta Jaslo. V programe účinkuje Jano Svetlan Majerčík.
1.7. STREDA   Fontána Metamorfózy   17.00
HUDOBNÁ STREDA
RURA Ukrajina
...prichádzajú z karpatských kopcov zo Zakarpatskej Ukrajiny z miest, ktorých kultúru a život 
ovplyvnili viaceré národy. 
RURA je dobre namiešaný bláznivý hudobný koncertný guláš, v ktorom nájdete všetko možné. 
Je podávaný s radosťou a neskutočnou energiou príznačnou pre ukrajinské kapely.

2.7. ŠTVRTOK   Záhrada Galérie P.M. Bohúňa  21.00
FILMOVÝ ŠTVRTOK
Letné kino v záhrade Galérie P. M. Bohúňa
DIVOKÉ HISTORKY
Šesť divokých historiek, ktoré spája téma pomsty a drobných i väčších nespravodlivostí, 
či krívd. Bystro vystavaná spoločenská kritika, pri ktorej sa divák z chuti zasmeje, aj 
keď vie, že za všetkým predsa stojí krutá pravda. 
Réžia: Demián Szifron, Argentína/Španielsko 2014, 122 min.

3.7. PIATOK    Nám. osloboditeľov   15.00
POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ
Najväčší folklórny festival na Slovensku už po 61. krát priláka všetkých priaznivcov 
a nadšencov tradičnej kultúry  do Východnej. Atmosféru jedinečného folklórneho 
podujatia prinášajú folklórne kolektívy aj do Liptovského Mikuláša. Tradičná Pozvánka 
do Východnej bude v tomto roku dýchať netradičnými rytmami spoza hraníc. Predstaví 
sa časť zo zahraničných hostí festivalu, ktorý tento rok zavítajú do Východnej  z Argentíny, 
Estónska, Srbska a Turecka.  
Účinkujú: KUD Stanko Paunović – Pančevo, Srbsko; súbor Hacettepe – Ankara, Turecko 
8.7. STREDA   Fontána Metamorfózy  17.00
HUDOBNÁ STREDA
ART SEPTET NICOLAUS
High pop - svetové evergreeny v úprave pre 4 husle, klavír, basgitaru a metličkové bicie.

9.7. ŠTVRTOK   Záhrada Galérie P.M. Bohúňa  21.00
FILMOVÝ ŠTVRTOK
Letné kino v záhrade Galérie P. M. Bohúňa
Vicky Christína Barcelona
Šesť divokých historiek Milostný dopis z Barcelony. Nejak tak vystihuje Woody Allen 
svoj počin. Do španielskeho New Yorku odchádzajú cez leto dve Američanky. 
Vicky (Rebecca Hall), ktorá má pred svadbou a jej hédonická kamarátka Cristina 
(Scarlett Johansson) spoznajú spontánneho maliara (Javier Bardem). 
Nenechajte si ujsť toto ležérne, vášnivo – dramatické Paso doble. 
Réžia: Woody Allen, Španielsko/USA 2008,  97 min. 

10.7. - 12.7.  PIATOK – NEDEĽA   ZA SIEDMIMI HORAMI...
10.7. PIATOK   Nám. osloboditeľov   17.00
TEÁTER KOMIKA CESTOU NECESTOU
Neverbálne predstavenie, v ktorom sa klaun Adyno pokúsi stať veľkým kúzelníkom.
Aby sa mu to podarilo bude potrebovať trochu žabieho slizu, šupinku z hada, tri ryšavé
vlasy, no hlavne asistenciu z radov divákov.Táto klauniáda čerpá vo veľkej miere z tradič-
ného kúzelníckeho umenia a tému mágie originálne prepája s klaunskou �lozo�ou.
11.7. SOBOTA   Nám. osloboditeľov   17.00
CIRKUS PRNDOLÍNO STRATENÉ ROZPRÁVKY
Každý z nás určite pozná ten nádherný pocit keď si večer ľahneme do postieľky, aby 
nám mamička alebo otecko prečítali nejakú peknú rozprávku. Potom stačí už len zavrieť 
očká a začneme snívať. Možno si to ani neuvedomujeme, ale už v tej chvíli sme súčasťou 
rozprávky. Na to aby vznikla rozprávka, je potrebné navštíviť fantáziu a tá sa nachádza 
v našich snoch. Keď sa však vo fantázii začnú rozprávky strácať, treba konať.
A vtedy na scénu prichádzajú detektívi Šikulka a Bystré očko. Pátranie sa môže začať.
12.7. NEDEĽA   Nám. osloboditeľov   17.00
Divadelný súbor OFINA SRDCE NA DLANI
Po svete sa túla smutný šaško Monko, ktorý hľadá kamaráta na dlhé chvíle. Pošťastí sa mu
stretnúť prekrásnu miss Paulínku, s ktorou zažije kopec zábavy, prekvapenia, nádherného 
ľudského šťastia, ale aj bolesti a smútku. Čo myslíte deti, nájdu dvaja šaškovia k sebe 
spoločnú cestu? Ak chcete vedieť, ako skončí ich kamarátstvo popretkávané hudbou, 
cirkusovými číslami, tancom a smiechom, príďte medzi nás. Réžia: Anna Mišurová

15.7. STREDA   Fontána Metamorfózy   17.00
HUDOBNÁ STREDA
Ľudová hudba SLÁČIK
16.7. ŠTVRTOK   Záhrada Galérie P.M. Bohúňa  21.00
FILMOVÝ ŠTVRTOK 
Letné kino v záhrade Galérie P. M. Bohúňa
BIRDMAN
Ďalšie podarené akrobatické číslo mexického režiséra a scenáristu Alejandra Gonzáleza Iňárritu. 
Sarkastické narážky na pozlátkovú ilúziu popkultúry, ktorá vytvára obete instantnej slávy, 
strieda rýdzi prienik do medziľudských vzťahov. Tie zobrazuje v obnažene absurdnej a prízem-
nej polohe. Láska a priateľstvo sú vrtkavé, až abstraktné a ukazuje sa, že sú omnoho nedo-
siahnuteľnejšie ako úspech či uznanie. Iňárritu je najnovšie prekvapivo vtipný, no to nezna-
mená, že by robil kompromisy. Jeho hrdinovia sa potkýnajú na vlastnej malosti a to bez toho, 
aby musel ich vlastnosti výrazne zveličovať. Film získal oskara za najlepší �lm roka 2015. 
Réžia: Alejandro González, USA 2014,  119 min. 


