VIANOCE
2020

v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom / všetky knižnice
Počas celého mesiaca prebieha celoslovenské podujatie, nad ktorým prevzala záštitu prezidentka SR
Zuzana Čaputová. Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa tiež rozhodli túto výzvu podporiť
zorganizovaním čítania pre deti v online priestore. Viac o projekte sa dozviete TU.
Programy jednotlivých knižníc sa vám zobrazia po kliknutí na názov knižnice:
Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach / Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave /
Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach / Zemplínska knižnica v Trebišove/
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi

Vianoce v múzeu / Banícke múzeum v Rožňave
29. december 2020

Prehliadka všetkých expozícií a výstav Baníckeho múzea
v Rožňave (okrem Andrássyho obrazárne) umocnená
príjemnou vianočnou atmosférou.
Viac informácií nájdete na www.banmuz.sk

Vianočný jarmok INAK / Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
Jarmok, ktorý nie je pod holým nebom, nie je v mraze a zime ale v pohodlí ľúbivého obchodíka.
V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave nájdete množstvo prekrásnych ľudovo - umeleckých
výrobkov od lokálnych remeselníkov. Jarmok nájdete na Betliarskej 8 v Rožňave.

Kračunská chiža a tvorivé dielne / Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
7. december 2020 - 10. december 2021

Sprístupnenie výstavy, ktorá ukáže vianočné zvyky, ktoré boli na Zemplíne zaužívané v minulosti.
Zverejnená bude aj online prehliadka výstavy s nahovoreným sprievodným textom.
V priebehu mesiaca budú uverejňované aj rôzne video návody s vianočnou tématikou, podľa ktorých
môžete skúsiť pripraviť zemplínske bobaľky aj Andrássyovskú kapustnicu.

Nekončiace kúzlo Vianoc /
Zemplínska knižnica v Trebišove
1. december 2020 - 12. január 2021

Netypická výstava vianočných príbehov kreatívnej
tvorby maliarskych prác nadaných študentov
Súkromnej strednej školy DSA Trebišov.

Vianočný pozdrav / Zemplínske
osvetové stredisko v Michalovciach
Online vianočný pozdrav pre všetkých priaznivcov
folklóru a ľudí dobrej vôle pripravujú speváčky
folklórneho súboru Zemplín. Zverejnený bude
na sociálnych sieťach ZOSMI.

Virtuálne Vianoce / Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
2. december 2020 - 11. január 2021

Výstava vianočných dekorácií od remeselníkov a žiakov školských zariadení. Vidieť môžete aj najkrajšie
sklenené retro gule a medovníkový betlehem. Viac nájdete na www.kcmap.sk.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok? / Spišská knižnica v Spišskej
Novej Vsi
Knižnica sa zapojila do celoslovenskej výzvy a
chce potešiť starkých, ktorí na Vianoce nečakajú
žiadny darček. Celý výnos zo zbierky poputuje do
Domova dôchodcov Terča v Spišskej Novej Vsi.

Anjeli zaspievajte, pastieri, hrajte mu...
/Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi
17. december 2020
Vianočná literárna hodinka sviatočných piesní a
veršov. Hosťom bude pedagóg organovej i
klavírnej hry Miroslav Kopnický. Videozáznam
bude uverejnený na YouTube knižnice.

J. Palik - Janko Hraško / Spišské divadlo
27. december 2020 o 16:00
Už tradičné povianočné predstavenie ponúka Spišské divadlo. Rozprávková inscenácia o maličkom
chlapčiatku a jeho veľkom dobrodružstve zabaví rodičov aj deti.

R. Cooney - Zdrhni pred svojou ženou / Spišské divadlo
31. december 2020 o 17:00
Na Silvestra divadlo ponúka čerstvú inscenáciu, ktorá bude mať premiéru 18.12.2020. Diváci si užijú
brilantnú bláznivú komédiu o nevere a strastiach i slastiach manželského života.

Silvestrovská vernisáž / Zemplínske múzeum v Michalovciach
31. december 2020

Každoročná silvestrovská vernisáž neobíde Zemplínske múzeum ani v tomto roku. Predstavený bude
prierez tvorbou zemplínskej rodáčky, maliarky - Ľudmily Lakomej Krausovej. Vidieť ju môžete naživo,
vo výstavných priestoroch múzea. Viac nájdete na www.zemplinskemuzeum.sk

Zmena programu je vyhradená.
Aktuálne informácie nájdete na stránkach kultúrnych organizácií.

Pri osobnej návšteve kultúrnych organizácií vás prosíme o dodržiavanie
všetkých aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

