Udalosti v kultúre

FEBRUÁR
2020
Kultúrne organizácie Košického samosprávneho kraja vás aj vo
februári pozývajú na svoje podujatia, ktoré sa budú niesť v duchu
fašiangových osláv a divadelných premiér či slávnostných
otvorení výstav.
Do pozornosti si dovoľujeme dať:

FAŠIANGOVÝ FESTIVAL A
KROJOVÝ PLES

Trojdňový festival plný zábavy, smiechu, jedla a
vynikajúcej hudby. Program prebehne v meste
Moldava nad Bodvou a v obciach Veľká Ida a
Perín - Chym.
• 30.1. - 1.2.
• Moldava nad Bodvou, Veľká Ida, Perín - Chym
• Organizátor: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a
Rudohoria, mesto Moldava nad Bodvou, obec Veľká Ida
a Perín - Chym

"OBCE ZA PREVRATU"
V rámci 66. dvorných dialógov bude slávnostne
prezentovaná publikácia "Obce za prevratu", ktorá
približuje mocenské, etnické a hospodárske zvraty
na vidieku medzi rokmi 1914 a 1923.
• 12.2. o 16:00
• Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves

KÚPEĽNÍCTVO V

GEMERI V 19. STOROČÍ
Výstava, ktorá umožní návštevníkom nahliadnuť do
zákulisia vzniku kúpeľníctva, predstaví
najvýznamnejších kúpeľných lekárov a priblíži zrod
kúpeľných zariadení na území historického Gemera.
Výstava potrvá do 29.4. 2020.
• Vernisáž sa uskutoční 13.2. o 15:30
• Banícke múzeum v Rožňave

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
Tradičné gurmánske podujatie spojené s
ochutnávkou a kultúrnym programom v obci
Vyšný Čaj.
• 15.2., Vyšný Čaj
• Organizátor: Kultúrne centrum Abova a obec
Vyšný Čaj

ORBIS PICTUS - ROZHOVORY O
UMENÍ / IMRICH SVITANA

Tvorivý dialóg o tvorbe i živote s "umelcom
Spiša", ktorého súčasťou bude komentovaná
prehliadka výstavy "Vertikály" a uvedenie
krátkeho dokumentárneho filmu o umelcovi z
produkcie galérie.
• 19.2. o 17:00
• Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

7140 +
Výstava predstavuje najnovšie akvizície od roku
2016, rôznorodý celok od umenia 19. storočia až po
súčasnosť, s dôrazom na poslanie galérie, ako pamäťovej a
zbierkotvornej inštitúcie, ktorá uchováva, prezentuje,
nakupuje a odborne zhodnocuje kultúrne dedičstvo národa.
Výstava potrvá do 31.5. 2020.
• Otvorenie výstavy: 20.2. o 18:00
• Východoslovenská galéria v Košiciach

PRÍPAD MLADÉHO NOSZTYHO S
MARIKOU TÓTHOVOU

Horko – sladký príbeh, v ktorom mladý
džentrík zvábi milionárku, ktorá sa vracia
z Ameriky. Ľúbostný príbeh, v ktorom je
happyendom to, že žiadny happyend
nenastane.
• Premiéra: 20.2. o 19:00
• Divadlo Thália Színház Košice

CH. PERRAULT – S. BRYŽAŇ:
KOCÚR V ČIŽMÁCH

Inscenácia je obrazom priateľstva, ale
súčasne poukazuje aj na morálne dôsledky
konania. Komediálna rozprávka, ktorá
karikuje niektoré vlastnosti človeka.
• Premiéra: 28.2. o 19:00
• Bábkové divadlo Košice

ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE
Prednáška o možnom využívaní
alternatívnych zdrojov energie v bežnom
živote spoločnosti poukazuje na volanie
životného prostredia po nutnej zmene
spôsobu žitia. Organizátorom je Hvezdáreň
Michalovce.
• 25.2. o 17:00
• Mestské kultúrne stredisko Michalovce

Pre viac udalostí v kultúre kliknite SEM

Ak ste nestihli niektoré zaujímavé výstavy, alebo máte
záujem o divadelné predstavenia, prednášky, či iný typ
aktivít, na dennej báze si môžete filtrovať rôzne
podujatia na https://podujatia.terraincognita.sk/.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa môžete obrátiť
na Mgr. Veroniku Šitárovú:
veronika.sitarova@vucke.sk
+ 421 55 7268 334

