5.8. – 18.8.2019
 Špachtľou a štetcom
- výstava Jany Kušnierovej je výberom toho najlepšieho z doterajšej tvorby umelkyne
Termín: vernisáž výstavy 8. augusta2019 o 15.30 hod.
/výstava potrvá do 30.septembra 2019/
Miesto: v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov č. 25.
Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave
Viac informácií: www.banmuz.sk
 Letný remeselnícky tábor
- denný remeselný tábor v Dome tradičnej kultúry Gemera
Termín: 5. – 9. augusta 2019
Miesto: Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8,, Rožňava
Organizátor: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
Viac informácií: www.gos.sk
 REMESELNÍČEK
- denný remeselný tábor v Herľanoch
Termín: 5. – 9. augusta 2019
Miesto: rekreačný areál v Herľanoch
Organizátor: Kultúrne centrum Abova
Viac informácií: www.kulturaabova.sk
 Svet na niti
60 rokov Bábkového divadla v Košiciach v rámci prázdninové popoludnia cyklu
„Múzejné leto s Katkou“ /vytváranie vlastných papierových bábik...a možno zahráte vlastné
divadlo/
Termín: 7.- 8. augusta 2019
Miesto: VSM, Námestie Maratónu mieru 2
Organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Viac informácií: www.vsmuzeum.sk
 Zemplínske slávnosti – 60.ročník
- najstarší z festivalov v regióne Zemplín s prezentáciou hodnôt tradičnej ľudovej kultúry
s predstavením regiónu Zemplín so svojou zvykoslovnou pestrosťou;
Termín: 9. – 11. augusta 2019
Miesto: Michalovce, Námestie osloboditeľov
Organizátor: Mesto Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko v Michlaovciach
Viac informácií: www.michalovce.sk; www.zosmi.sk
 Zabudnuté príbehy z Máriássovských panstiev a koncert skupiny Slovak Tango“
- kultúrne podujatie
Termín: 10.augusta 2019 vstupy o 19.00 a 21.00 hod. /koncert o 20.00 hod./
Miesto: Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
Organizátor: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Viac informácií: https://www.muzeumspisa.com/indexsj.php?text=2019_08_slovak_tango
 ANIMOsCool – tvoríme oceňované filmy

- letná škola animovaného filmu – 6. ročník; účastníci dielne si pozrú pod vedením skúsených
lektrovo ukážky významných animovaných folmov, nauť´čia sa pripraviť scenár, vyskúšajú si
rôzne techniky animácie – plôškovú, kreslenú, plastelínovú, kriedovú a vytvoria animovaný
film;
Termín: 12.- 16. augusta 2019
Miesto: Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava
Organizátor: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
Viac informácií: www.gos.sk
 Doba ľadová
- pokračovanie aktivít v rámci prázdninové popoludnia cyklu „Múzejné leto s Katkou“
Termín: 14.- 15. augusta 2019 /od 14.00 do 17.00 hod./
Miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach – Námestie Maratónu mieru 2
Organizátor: VSM
Viac informácií: www.vsmuzeum.sk
 Dožinky
- multižánrový festival s oživením dožinkových tradícií;
Termín: 17. augusta 2019
Miesto: Trebišov, areál kaštieľa
Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
Viac informácií: www.muzeumtv.sk

