
Peter Lipa
Jubilujúca legenda sloven-
ského jazzu a blues so svojou 
kapelou spríjemní nedeľné 
popoludnie na námestí svojimi 
hitmi ako Prosperita, Matu-
rantky či Balada o štyroch 
koňoch.

Fats Jazz Band
Štýlový 9-členný orchester 
so swingovými hitmi a šlág-
rami prinesie na námestie 
noblesu a závan starých 
dobrých čias.

La3no Cubano
Exotický kokteil worldmusic 
so sviežou príchuťou slo-
venského folklóru namieša 
bratislavská multižánrová 
kapela.

Cimbal Brothers
Originálne hudobné i súro-
denecké spojenie ponúkne 
netradičné cimbalovo-hus-
ľové verzie najznámejších 
slovenských a svetových 
hitov vo verzii plnej tempe-
ramentu a energie.

HUDOBNÁ 
NEDEĽA

AUGUST 2018

5.8.

19.8.

26.8.

12.8.

Podujatia organizuje mesto

v spolupráci s

Vstup voľný. Zmena 
programu vyhradená.

facebook.com/kic.trencin 
www.trencin.sk 

K A ŽDÚ NEDEĽU > 17.0 0 > T REN ČÍN, MIEROV É NÁME S T IE 

h u d b a  n a  t r á v e

Papyllon
Štyria chalani, ktorí sú jedným z najnovších 
objavov slovenskej hudby. Zaujímavý 
hlas, energia aj emócie, zmysel pre náladu 
a frázovanie – to všetko vložili do svojho 
debutu, ktorý ponúka lákavé menu od 
gitarových cez popové skladby až k elek-
tronike. 

Pacora Trio & Kamil Mikulčík
Neobyčajný výlet do sveta poézie Miro-
slava Válka, zhudobnenej do piesní. Sprie-
vodcami po nostalgickej aj hravej krajine 
jeho básní bude trio špičkových jazzmanov. 
Spievať ich bude herec a hudobník Kamil 
Mikulčík. 

Ľubomír Gašpar Cimbal 
Project
Jedinečná príležitosť vypočuť si cimbal 
inak, ako ho poznáte. Ľubomír Gašpar pri-
nesie so svojimi spoluhráčmi závan sloven-
ských, gréckych, židovských aj rumunských 
hudobných kultúr.

Colorful People
Žijú svoj sen, milujú hudbu a cestovanie. 
Na svojich potulkách svetom zbierajú 
inšpirácie, melódie a vášne, z ktorých si 
stavajú repertoár. Zahrajú skladby nielen 
zo svojej milovanej Južnej Ameriky, ale aj 
swing, country, soul či reggae.

Genius Locci
Srdce tejto skupiny je ženské: dva skvelé 
hlasy, dve gitary, dve sestry pesničkárky, 
ktoré si píšu vlastné skladby. Spolu s kape-
lou, ktorú okolo seba sústredili, nám pred-
stavia svoj krásny hudobný svet: strhujúci 
a energický aj podmanivo zasnívaný.

3.8.

10.8.

17.8.

24.8.

31.8.

KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Vstup voľný. Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia budú  
divadielka v sobášnej sieni mestského úradu. www.facebook.com/kic.trencin, www.trencin.sk

 KAŽDÚ NEDEĽU > 16.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

AUGUST 2018

Šišivláčik
Nebuď šiši a poď s nami, cestujeme 
spolu šišivlakom za rozprávkami. 
Šašo Šiši a kamarátka Pipi, tí ten 
vláčik vedú, s nimi veru rozprávka 
zaženie každú nudu.
 DUNAJKA

Ako sova líške 
bájky čítala
Rozprávky zo zvieracej ríše múdry 

Ezop píše. Je v nich prefíkaná líška, 

múdra sova, bocian i myška. Zviera-

tiek s ľudskými vlastnosťami je veru 

plná knižka.
 DIVADLO BABADLO

Posledný 
Dinosaurus
Dinosaurus Samo vyliahnutý 
z vajíčka hľadá svojich vyhynutých 
predkov: „Kde ste, otecko a mamič-
ka?“ Precestuje všetky svetadiely 
Samko milý a zistí, že svet na dobrý 
a zlý sa delí...
 DIVADLO NA HOJDAČKE

Šaško a kráľ
Rozmarný kráľ vyženie šaška do 

sveta hľadať rozprávku novú, šaško 

však nestráca kvôli tomu hlavu. 

S hľadaním rozprávky je práce dosť, 

deti mu však iste prídu na pomoc.

 HARRY TEATER
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