TOPOĽČANY

September
03/09

Oslavy 75. výročia Slovenského národného
povstania

o 13.00 h.

Program kultúrnych podujatí
mesta Topoľčany 2019

19/09
o 10.00 h.

Biblioterapia „Slovenské povesti“
(Komfort, zariadenie sociálnych služieb)

(pamätník SNP pri Gymnáziu)

Od 05/09
Do 05/11

05/09
o 17.00 h.

05/09

Tvorivá dielňa „Keďšumia stromy“

19/09

Divadelné predstavenie študentov SKDK
Prešov

o 18.00 h.
(štúdio SKDK)

(Tríbečské múzeum)

Vernisáž výstavy „Circus circulus od Play Art“

22/09
o 19.00 h.

Divadelné predstavenie „Môj dobrý kamarát“

(Galéria mesta Topoľčany)

(Spoločenský dom)

Tanečné predstavenie „Elegancia kvantového
králika“

Prednáška Karola Pietu o historických
nálezoch v Bojnej „Spoznajte korene nášho
národa“

o 18.00 h.

25/09
o 09.30 h.

(štúdio SKDK)

(Tríbečská knižnica)

05/09
o 19.00 h.

Koncert „WWW/ČR“
(Nástupište 1-12)

26/09

Kvíz o slovenskom literárnom umení „Klasici
slovenskej literatúry“

o 10.00 h.

07/09

(Tríbečská knižnica)

Krajská súťažná prehliadka speváckych zborov
Nitrianskeho kraja „Zlatý veniec“

o 11.00 h.

(Spoločenský dom)

07/09
o 19.00 h.

26/09
o 18.00 h.

(štúdio SKDK)

Spoločenské stretnutie osamelých
(Dom kultúry)

27/09

12/09
o 18.00 h.

13/09

Divadelné predstavenie „Osamelý západ“

28/09

(TOS Topoľčany)

(Nám. M. R. Štefánika)

Od 16/09
Do 10/10

28/09

(Spoločenský dom)

29/09

18/09

o 16.00 h.

o 17.00 h.
(Nástupište 1-12)

Do 21/10

18/09
o 18.00 h.

Prehliadka speváckych zborov seniorov
„Topoľčianske spevy“

o 15.00 h.

(Tríbečské múzeum)

60 minút rozprávania o súčasnom tanci
s Petrou Fornayovou „Vidieť a myslieť“

Tvorivá dielňa - pletenie z prírodných
materiálov „PEDIG“

o 09.00 h.

o 17.00 h.

Interaktívne podujatie „Jesenné inšpirácie
z prírody“

Kolektívna výstava autoriek Márie Kovalíkovej
a Terézie Kyseľovej - ručné práce a Pedig
(výstavná miestnosť TOS)

(štúdio SKDK)

ZKW Topoľčiansky nočný beh 2019/Memoriál
Mareka Barányiho

Divadelné predstavenie „Príbeh Ronalda,
klauna z McDonalda“

Video-inštalácia divadelnej hry Rafaela
Spregelburda „EXTRAVAGANCIA, Petra
Fornayová“

Detské predstavenie „Tárajko a Popletajka“
(Spoločenský dom)

Výstava „Začnite s vysťahovaním!... a vypuklo
SNP“
(Tríbečské múzeum)

Výstava „Chránené územia regiónu“
Do 31/10

Od 19/09
Do 27/09

(Nástupište 1-12)

(Tríbečské múzeum)

Výstava žiakov Súkromnej strednej školy
úžitkového výtvarníctva Topoľčany

Pravidelné stretnutie klubu rôznych techník
ručných prác

(Galéria mesta Topoľčany)

každý štvrtok
Od 14.00 h.

(učebňa TOS Topoľčany)

Tríbečská knižnica v Topoľčanoch

Online katalóg

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu, miesta alebo času. Vážení návštevníci, vašou účasťou na podujatí
súhlasíte s kamerovým a fotografickým zaznamenávaním, ktoré môže byť zverejnené na oficiálnych webových sídlach
a facebooku organizátorovvyššie uvedených podujatí. Ďakujeme, že navštevujete naše kultúrne podujatia.

Nástupištel-I2

Bližšie informácie o kultúrnych podujatiach nájdete na webových stránkach:
www.topolcany.sk | kulturato.sk | www.toposveta.sk | www.kniznicatopolcany.sk | www.tribecskemuzeum.sk
skdkto.webnode.sk | www.zus-mokreho.sk | www.nastupiste.sk/news | www.zsskultetyho.sk/

