
4. - 6. decembra 2014
Štvrtok 4. decembra 2014

10.00     Začiatok jarmočného predaja

Piatok 5. decembra 2014
14.00 Špojená škola J. Rumana
 prezentácia žiakov špeciálnej základnej školy
15.00 SPEKTRUM
 domáca skupina hrá československé hity 70. až 90. rokov 
16.00 Otto Weiter a Andrea Fischer-Uhríková
 obľúbené spevácke duo premiérovo v našom meste
17.00 Cisárove nové šaty
 hraná rozprávka pre deti z dielne divadla Clipperton (B.  Bystrica)
18.00 Na skle maľované 
  muzikálový recitál najkrajších piesní z legendárneho   
 predstavenia v podaní kočovného divadla Drak z Prešova
18.15 Rozsvietenie vianočného stromčeka 
19.30 RABAT - Kabát revival
  najväčšie "pecky" legendárnej českej skupiny v podaní   
 slovenskej revival kapely
21.00 Korben Dallas
  vítaz ceny Radio Head Awards 2013 prvýkrát u nás
22.15 Ma�a Corner
  záverečná párty ako sa patrí aj s hitom “Zuzulienka”
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Sobota 6. decembra 2014
18.00 Barbarossa
 agro/pop domácej undergroundovej legendy
19.30 Fuera Fondo
 mladá energická ska/reggae skupina
21.00 POLEMIC
 najznámejšia ska/reggae skupina,       
 ktorú netreba zvlášť predstavovať

liptov.sme.sk

Streda 3. decembra 2014
16.00  Stará škola - vernisáž vianočnej výstavy umeleckoremeselnej dielne 

zo Smrečian. (Múzeum Janka Kráľa)
Štvrtok 4. decembra 2014
16.00  Eugen Gindl – stretnutie s publicistom, spisovateľom, scenáristom a 

občianskym aktivistom. (Liptovská knižnica GFB) 
Knižničný jarmok – antikvárny predaj kníh. (1. 12. – 6. 12. 2014)
Mikulášsky domček - Deti môžu navštíviť Mikuláša a nebude chýbať ani 

čert. (Námestie osloboditeľov, v dňoch 4. - 5.12.2014)
08.30  Mikulášsky basketbalový turnaj základných škôl – do 13.30 h 

v telocvični v ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách. (kralik@lmbasket.sk)

Piatok 5. decembra 2014
08.30   MIKIMIX  - Mikulášsky volejbalový turnaj základných škôl – do 13.30 h 

v telocvični ZŠ Okoličianska ulica.
16.00   Mestské zásahy – vernisáž výstavy  “Ukáž na potenciál mesta” (Mestský úrad) 
Nedeľa 7. decembra 2014
16.00     2. adventný koncert - Hudba Vianoc  Michaela Jančařiková – soprán, 

Pavel Burdych – husle, Zuzana Berešová – klavír. (Liptovská galéria P. M. Bohúňa)

Projekt je realizovaný s �nančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
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