Udalosti v kultúre

SEPTEMBER
2020

Dni sa postupne ochladzujú, školský rok začína a leto sa
s nami pomaly lúči. Prichádza september a spolu s ním
ďalšie kultúrne podujatia organizované kultúrnymi
organizáciami Košického samosprávneho kraja.
Podujatia sú realizované tak, aby bolo v čo
najväčšej miere zabezpečené dodržiavanie
všetkých hygienických opatrení.

JASKYNE UNESCO V NP

SLOVENSKÝ KRAS

25. výročie zapísania prírodných pamiatok
Aggtelekského a Slovenského krasu na
Zoznam svetového dedičstva UNESCO
si pripomenie Banícke múzeum v Rožňave.
Od 24.9.2020 do 31.1.2021 tu bude
prebiehať výstava venovaná ochrane
svetového dedičstva.

Viac informácií nájdete TU

HISTÓRIA A MYTOLÓGIA V
OBRAZOCH

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v
Michalovciach spolu s Katarínou Mikulovou
pozýva na výstavu historických reprodukcií
a remeselných výrobkov. Sprístupnená bude
od 2.9. do 30.9.2020.

Viac informácií nájdete TU

VIRVAR - FESTIVAL BÁBKOVÉHO
DIVADLA A HIER PRE RODINY

Bábkové divadlo v Košiciach sa rozhodlo.
presunúť festival VIRVAR z pôvodného
júnového termínu na september.
Od 3.9. do 6.9.2020 bude pripravený
živý program. Okrem iného sú pre
záujemcov pripravené workshopy,
predstavenia aj koncerty.

Program festivalu nájdete TU

SPEECHCRAFT REČNÍCKY KURZ

Verejná knižnica Jána Bocatia
v Košiciach a Toastmasters Košice
pripravujú od 28.9. do decembra
rečnícky kurz. Na hodinách sa naučíte
základy prípravy prejavov a pútavého
prezentovania na verejnosti.
Kapacita kurzu je obmedzená.

Viac informácií nájdete TU

HUDBA A VÍNO V KAŠTIELI
13.9. vás od 14:00 pozýva Múzeum a
Kultúrne centrum južného Zemplína
v Trebišove na bohatý program.
Ujsť si nenechajte prehliadku kaštieľa,
handmade trhy, program pre deti a
interaktívnu drevorezbu Erika Trelu.

Viac informácií nájdete TU

KONCERT V GALÉRII /
X-ART: IVAN ŠILLER

23.9. o 19:00 si môžete v Galérii umelcov
Spiša v Spišskej Novej Vsi vypočuť
koncertného klaviristu - Ivana Šillera.
Koncert bude prvým zo série multi mediálnych a hudobných konfrontácií:
klavírny recitál hudby 20. a 21. storočia.

.

Viac informácií nájdete TU
V priebehu septembra vás pozývame aj na

EVA MOFLÁROVÁ – LEM
Vo Východoslovenskej galérii stále trvá
výstava Evy Moflárovej, zaujímavej
osobnosti patriacej medzi umelcov, ktorí
vstrebávajú tradície z dejín umenia a
tiež z miesta, kde sa nachádzajú. Jej
tvorbu môžete vidieť do 20.9.
na Hlavnej 27 v Košiciach.

Viac informácií nájdete TU

POD TMAVOU OBLOHOU
Výstava fotografií slovenských a českých
astrografov na vás čaká vo Hvezdárni v
Michalovciach. Do 30.10. tu môžete
vidieť atmosferické úkazy a kozmické
objekty zachytené na fotografiách.
Výstava je zapožičaná z Krajskej
hvezdárne v Žiline.

Viac informácií nájdete TU

.

V priebehu septembra vás pozývame aj na

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020
Aj v tomto roku sa do programu zapojilo mnoho kultúrnych
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja. Podujatia k DEKD budú prebiehať od 1. do 30.9.2020.

PROGRAM nájdete TU

Program DEKD 2020 prebiehajúci v rámci celého Slovenska nájdete
na www.dekd.sk

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/.

Podeľte sa s týmito informáciami aj so svojimi známymi,
budeme radi, ak im tento
newsletter prepošlete. Ďakujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa môžete obrátiť
na Mgr. Veroniku Šitárovú:
veronika.sitarova@vucke.sk
+ 421 55 7268 340
Odbor kultúry a cestovného ruchu
Úrad Košického samosprávneho kraja

.
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