august 2019

HUDOBNÝ PIKNIK

Každý piatok o 19.00 | Átrium pod Mestskou vežou

 KONCERTY
2. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Katarina Korcek & Jerguš
Oravec

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Katka Korcek a skvelý gitarista – táto neobyčajná
dvojica prinesie nielen výber svetových
hitov, v ktorých okúzli Katkin hlas, ale aj
vlastné skladby Jerguša Oravca.

3. 8. | 17.30 | Gibon Jamm 2019

Program
vystúpení: 17.30 Captain Slice – TN, 19.00
Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý – PG,
20.30 Marek Szarvaš Projekt – KE, 21.30
Cha Bud! – KE.
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

|

16. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Krajka a priatelia

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU Dievčatá
z Krajky pre tento koncert okolo seba zoskupili mimoriadnu zostavu: cimbalistu
Zlatých huslí Martina Budinského, gitaristu a perkusionistu Petra Beláka, huslistku
Kristínu Hlístovú a kontrabasistu Jozefa
Brindzáka.
|

18. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Josef Laufer

1. 9. | 19.00 | Hudobná nedeľa:
Autumnist

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU Trenčianska kapela, kombinujúca hypnotickú elektroniku so živými nástrojmi, zahrá v špeciálnej zostave s hosťujúcimi spevákmi
Ninou Kohoutovou a Gabrielom Kainom.
|

1. – 31. 8. | Naďa Koyšová:
Arttexy
MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvé ovocie
a zelenina, kvety, mäsové špeciality
a ďalšie poctivé farmárske produkty.

3. 8. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom:
Nápisy a tabule v Trenčíne
MIEROVÉ NÁMESTIE | Charizmatický český
šoumen a džentlmen, ktorého sa nedotýkajú plynúce roky, predstaví jemu vlastným šarmom najväčšie hity svojej päťdesiatročnej kariéry.

9. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Sandonoriko

Vybásnená hudba a zhudobnené básne, poézia
a niekoľko experimentov – takýto základ
má spoločný projekt pesničkára Martina
Geišberga skladateľa a klaviristu Daniela
Špinera. Do dokonalej hudobnej trojice ich
na gitare doplní Marek Geišberg.
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

|

23. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Adventure Strings

KIC | Výstava. Arttex je umelecká tapiséria
realizovaná spôsobom netkanej textílie.
Základným materiálom je čistá vlna.

1. – 31. 8. | Daniela Villanueva:
Generácie

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Štyria vynikajúci koncertní umelci, ktorí vyrástli
v rôznych komorných orchestroch a precestovali s nimi celý svet.

25. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Pressburger Balkan Band

MIEROVÉ NÁMESTIE | Energickej hudobnej
zmesi podmanivo namiešanej z balkánskej, židovskej a orientálnej hudby budú
tentokrát dominovať piesne zo Srbska,
Macedónska, Chorvátska, Rumunska, Bulharska a Bosny.

29. 8. | 18.00 | Kollárovci

SAVANNA CAFÉ | Výstava fotografky Daniely Villanueva žijúcej v USA, ktorá objekty
pre svoje fotografie vyhľadáva medzi členmi svojej rodiny a známymi.

do 4. 8. | Cesty vlny

MESTSKÁ VEŽA | Výstava autorky Milady
Ždrnja Cesty vlny –výber z textilnej tvorby.

9. 8. | 19.00 | Koncert
Bronislava Dobrotu

SAVANNA CAFÉ | Koncert bratislavského
hudobníka a milovníka blues. Coververzie skladieb jeho obľúbených interpretov
v akustickej podobe odznejú v Trenčíne,
kde sa predstaví ako sólista.

do 8. 8. | Prezentácia
historických pamiatok
Trenčianskeho a Zlínskeho
regiónu

11. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Janais

do 12. 8. | Retrospektíva
fotografií – Čestmír Harníček

MNÍCHOVÁ LEHOTA, AMFITEÁTER | Kapela, ktorá je originálnym zoskupením mladých a talentovaných hudobníkov. Ich živá
hudba, temperamentný spev a humorné
slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru. Hosť: Šlágr Parta a Duo Jamaha.

Gabriel
Kain sa po troch rokoch opäť vracia na skok
z Británie do Trenčína. Privedie si špičkových slovenských muzikantov, doplnených
portugalskou huslistkou Barbarou Barros.
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Pôvabná speváčka
s nežným hlasom prinesie na námestie
nielen svieže letné popové piesne, ale aj
zopár francúzskych šansónov.
|

KIC | Nápis na Palackého ulici pripomína ničivú povodeň, ktorá zasiahla Trenčín v auguste 1813. V Trenčíne zahynulo 44 osôb, mladý František Palacký
však so šťastím prežil. Na hradnej skale
v blízkosti hotela Elizabeth sa nachádza reliéf Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý symbolizuje bratstvo dvoch národov
Čechov a Slovákov. Čo sa naučil František Palacký od učiteľa Samuela Štúra? Kde je na nápise na Palackého ulici
uvedený rok povodne? Viac sa dozviete
na augustovej prechádzke mestom.

23. 8. | 17.00 | Sbandieratori
e Musici di Borgovelino

TRENČIANSKY HRAD | Výstava.

30. 8. | 19.00 | Hudobný piknik:
Gabriel Kain
MIEROVÉ NÁMESTIE

3. 8. | 8.00 – 12.00 |
Farmársky jarmok

 VÝSTAVY

4. 8. | 17.00 | Hudobná nedeľa:
Natalie & Martin Bies

MIEROVÉ NÁMESTIE | Kúsok exotiky v podobe černošského soulu a španielskeho flamenca zahrá mladá slovenská speváčka
a pianistka spolu s vynikajúcim flamenco
gitaristom.

 NEDAJTE SI UJSŤ

|

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava.

14. 8. – 30. 9. | Ján Fabuš: Moje
cesty po Škótsku

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava pohľadníc

Jána Fabuša. Versináž: 14. 8. o 16.00 .

do 25. 8. | Grafická škola Albína
Brunovského

GMAB | Galéria zo svojich zbierok predstaví

významnú kolekciu slovenskej grafiky 70.
a 80-tych rokov 20. storočia s presahom
do rokov 90-tych, ktorá dodnes reprezentuje najvyššie kvalitatívne atribúty.

MIEROVÉ NÁMESTIE | Originálna talianska skupina v historických kostýmoch
predvedie akrobatické vystúpenie
s vlajkami.

31. 8. | 8.00 – 12.00 |
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvé ovocie
a zelenina, kvety, mäsové špeciality
a ďalšie poctivé farmárske produkty.

2 | KAM

 FILM
Cinemax
od 1. 8. | Slnovrat

kam v trenčíne

číslo 8 | ročník XXI

do 25. 8. | 20 rokov v depozitári.
Akvizičná činnosť GMAB

GMAB | Prezentácia najvýznamnejších diel
zo zbierkového fondu galérie, nadobudnutých v dvoch posledných dekádach obdobia rokov 1999 – 2019. Výstava tak
predstaví smerovanie akvizičnej činnosti
v novodobej histórii galérie.

3., 10., 17., 24., 31. 8. | 10.00
– 13.00 | Leto v galérii

26. 8. – 29. 8. | Neboj sa remesla

do 30. 8. | „Lego + leto = hrad“

GMAB | Už tradične sa každú sobotu počas

Americká dráma. Dani a Christian sú
mladý americký pár, v ktorom to začína škrípať. Po tragickej udalosti v Daninej rodine ich zblíži smútok a Dani
sa rozhodne, že sa pridá k Christianovi
a jeho kamarátom, mieriacim na výlet,
aký sa odohrá len raz za život – do odľahlej švédskej dediny na festival letného slnovratu.
od 1. 8. | Rýchlo a zbesilo:
Hobbs a Shaw

letných prázdnin nádvorie galérie premení
na obrovský ateliér. Tešiť sa môžete na tvorivé dielne pre malých i veľkých, hry na nádvorí či komentované prehliadky výstav.
TRENČIANSKY HRAD | Výstava skladačiek
lega v priestoroch kasárne, ktorá poteší
nielen malých návštevníkov.

do 30. 8. | Život po živote alebo
ZOO z múzea

TRENČIANSKY HRAD | Výstava zo zbierok
zoologického depozitára Trenčianskeho
múzea. Výstava ukazuje preparáty zástupcov viacerých skupín živočíchov a obo
znamuje so spôsobom života niektorých
druhov. Návštevníkov zoznámi s postupmi
konzervovania a preparovania jednotlivých skupín živočíchov.

do 31. 8. | Zákon č. 430/1919

Akčný thriller. Čo spája americkú kopu
svalov Hobbsa a elegantného britského zabijaka Shawa? Jeden všetkého
schopný gauner, ktorého by sami bez
vzájomnej spolupráce nedokázali zastaviť.
od 8. 8. | Toy story 4

VKMR JASELSKÁ | Výstavka dokumentov
z fondu trenčianskej knižnice pri príležitosti 100. výročia prvého knihovníckeho
zákona v bývalej Československej republike.

do 31. 8. | Svet očami detí

Absolventská výstava.
Pripravuje Súkromná základná umelecká
škola Trenčín.
POSÁDKOVÝ KLUB |

do 31. 8. | 75. výročie
Slovenského národného
povstania

Filatelistická výstava.
Pripravuje: Jozef Korený, Klub filatelistov.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

do 31. 8. | 7.00 – 17.00 |
Prázdninové hry

Americký dobrodružný animovaný
film. Hračkársky kovboj Woody si bol
vždy istý zmyslom svojho života. Vedel, že na prvom mieste je dávať pozor na dieťa, či už to bol chlapček
Andy alebo dievčatko Bonnie. Problém
však nastane, keď si Bonnie v škôlke
vlastnoručne vyrobí Vidlíka – figúrku
z plastovej vidličky.
od 8. 8. | Kráľovné zločinu

VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti
a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa
s niečím novým!

do 31. 9. | Ćo odniesol čas/ Keď
monogramy boli v móde
PRIESTOR BÝVALÉHO MILEXU NA SIHOTI

6. 8. | 16.00 | Monitoring spádu
klieštika

9. – 10. 8. | 19.30 – 23.00 | Nočná
prehliadka Trenčianskeho
hradu

21., 28. 8. | 20.00 – 23.00 |
Hvezdáreň v Trenčíne

TRENČIANSKY HRAD | Obľúbená nočná prehliadka hradu tentokrát v orientálnom
štýle. Tešiť sa môžete na stratenú Aladinovu lampu, rozprávkové a strašidelné bytosti, sokoliarov, veselé orientálne scénky
či nočnú ohňovú show. Samozrejmosťou je
nočný výstup na Matúšovu vežu. Posledný
vstup je o 22.15 hod.

11. 8. | 16.00 | Divadielko
pod vežou: Klaunská olympiáda

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Klaun rád
všetky deti zabáva a zlú náladu na dobrú
vždy napráva. Lebo na olympiáde vyhráva športovec najlepší, no a na Klaunskej
olympiáde zas ten, čo náladu všetkým vylepší... Hrá Teater Komika. Vstup voľný.

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa pri nich hrajú. Vedie Veronika Čibenková.

1. – 30. 8. | 7.00 – 17.00 |
Prečítané leto

VKMR | Prázdninové spestrenie (nielen)
pre detských čitateľov, ktoré je súčasťou
celoslovenského projektu s cieľom motivovať rodičov viac si čítať s deťmi. Bližšie
informácie: deti@vkmr.sk, 032/746 07 15,
dlhehony@vkmr.sk, 032/652 20 86,
kubra@vkmr.sk, 032/743 73 68;
juh@vkmr.sk, 032/652 33 14.

POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v. Ing.
Vieroslav Pelech, pripravuje KVV – sekcia
včelárov.

ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA A. CVACHA | Pozorovanie planét Jupiter, Saturn

a iných zaujímavých objektov letnej oblohy spojené s prednáškou a diskusiou. Vstup
zdarma. Viac na www.hvezdaren.tnuni.sk.
28. 8. | 16.00 | Čo ukrýva
depozitár – Balkánske pušky
TRENČIANSKE MÚZEUM

|

ThMgr. Libor Bernát, CSc.

Prednáša PhDr.

 KURZY
6. 8. | 16.00 | Grafický workshop
– suchá ihla

11. 8. | 17.00 | Ľ. Podjavorinská –
M. Bachynec: Žabiatko

KD OPATOVÁ | Detské predstavenie. „Keď
pršalo mrholilo, žabiatko sa narodilo“..
Hravosť, pozitívny vzťah detí k rozprávkovým zvieratkám, fantastický inšpiratívny
potenciál, tance, pesničky a riekanky, ktoré deti v divadle milujú!

18. 8. | 16.00 | Divadielko
pod vežou: Zlatovláska

|

streda | 10.00 | Mommie‘s
English Club

 PREDNÁŠKY

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Jarmočný
rozprávkar má v taške stánok rozprávok
a prichádza so spevom. Zazvoní zvonček
a začína rozprávka: Tri groše alebo Popolvár alebo Valibuk alebo Nebojsa alebo
Dlhý nos... Hrá Divadlo Dunajka.

Výstava zo súkromnej zbierky, prostredníctvom ktorej nazrieme do truhlíc a spální starých materí. Výstava je zameraná
na posteľné obliečky, vreckovky a spodnú
bielizeň, ktoré v minulosti často zdobil
monogram majiteľa. Prehliadka po telefonickom dohovore na čísle: 0908 099 096.

 DETI

Kriminálna dráma odohrávajúca sa
v 70. rokoch v New Yorku v oblasti nazývanej Hell´s Kitchen. Hviezdne herečky Melissa McCarthy, Tiffany Haddish a Elisabeth Moss, sa predstavia
v úlohách manželiek New Yorských
gangstrov. No potom ako ich manželov
zatkne polícia, preberajú ich špinavé
kšefty do vlastných rúk.

4. 8. | 16.00 | Divadielko
pod vežou: Jarmok rozprávok

KS KUBRÁ | Denný letný tábor, ktorý pripravila tanečnica z LÚČNICE, lektori z Neboj sa remesla a etnologička z UKF. Každý
deň na deti čaká nový tanec, nová remeselná technika a veľa zaujímavostí o tradičnej ľudovej kultúre. Info: 0918 789 933.
Vhodné pre deti vo veku: 8 – 18 rokov.

GMAB | Workshop pri príležitosti výstavy „Grafická škola Albína Brunovského“
pre dospelých a deti od 12 rokov. Zoznámite sa s grafickou technikou hĺbkotlače a vytvoríte si malé grafické dielo.
Workshop je spojený s prehliadkou výstavy. Vstup zdarma.

 ŠPORT
pondelok | 17.40 – 18.40 | streda
| 17.00 – 18.00 | Zumba s Peťou

Čo treba
urobiť, aby ste dostali za ženu princeznú
so zlatými vlasmi? Ísť do sveta, premôcť
mocného draka, či sa len tak tárať? Táto
rozprávka vám to rozpovie... Hrá Divadlo
pod balkónom. Vstup voľný.
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

|

25. 8. | 16.00 | Divadielko
pod vežou: Farbičková
princezná

ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Každá
princezná sa parádi rada, má šaty všetkých
farieb – no to je paráda. Je odvážna, nielen čo sa farebnosti týka. Nebojí sa – chytí
štetec a zmaľuje aj draka. Pesničky a farbičky sú jej silné zbrane. Farbičková princezná nedopustí na ne... Hrá Divadlo Žihadlo. Vstup voľný.

KD OPATOVÁ | Tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Info: 0903 949 966,
www.zumba-trencin.sk.

pondelok | 19.00 – 20.00 |
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong
by Zumba

KD OPATOVÁ | Info: 0903 949 966,
www.zumba-trencin.sk.

pondelok, streda | 18.00 |
Cvičenie Jumping
ŠPORTOVÁ HALA

vierka@vigi.sk.

|

Info: 0905 243 554,

7., 14. 8. | 17.00 | Cvičenie
pre tehotné – profylaxia

MC SRDIEČKO – KC STRED | Cvičenie vedie
pôrodná asistentka Zuzana Duncová.

30. júl 2019
10. – 11. 8. | 11.00 – 19.00 | Born
to Trick Challenge 2019

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako príprava na dojčenie. Vedie laktačná poradkyňa Milka Hromníková.

1. – 30. 8. | Dobový tábor
so sokoliarmi „ Aquila “

TRENČIANSKY HRAD | Sokoliarske vystúpenia skupiny Aquila, denne o 10.30,
13.30, 15.30. Dobový tábor denne od 9.00
do 17.00.
TRENČÍN – ORECHOVÉ – BORN TO TRICK
PARK | 5. ročník medzinárodnej súťaže

v disciplínach parkour, freerunning, street
workout a kalistenika – Born to Trick Challenge 2019. Súťaž nadšencov akrobacie
a cvičenia s vlastnou váhou. Pripravený je
aj bohatý program pre divákov.
10. – 11. 8. | 8.00 – 18.00 | IV.
Veľká cena Trenčína

9. – 10. 8. | 16.00 – 02.00 | 11. 8. |
do 12.00 | Moto Rock Nights
XVII

|

EXPO CENTER | 3. ročník veľtrhu pre záhradkárov a milovníkov prírody.

PARK ZLATOVCE

Stretnutie
motorkárov s hudobnou produkciou.
|

|

Stretnutie heligonkárov

Trenčianske filmové leto

pretekov historických motocyklov v jazde
pravidelnosti.

3. 8. | 21.00 | Teroristka

10. 8. | 10.00 | Zámosťácka
pivná cesta

HOSS SPORT CENTER NOVINY |

|

15. 8. | 16.00 – 18.00 | Burza
barefoot obuvi

Šanca predať
a kúpiť barefoot topánky – detské aj dospelácke.
MC SRDIEČKO – KC STRED

|

od 15. 8. | Diego Maradona

1. 8. | 21.00 | Teroristka

Turistický pivný pochod. Cieľom je park Zlatovce, kde sa od 17.00 môžete tešiť na tanečnú zábavu s country skupinou Lončáci
z ČR.
ŠTART: BAR ZLATÝ KLAS, ZAMAROVCE

Americký horor. V opustenom dome
úplne na konci mesta nájde partia tínedžerov knihu, ktorá je strašnejšia
než čokoľvek, čo si kedy dokázali predstaviť. Zanechalo ju tu mladé dievča
s hrozivým tajomstvom ešte predtým,
než samo bez stopy zmizlo. Starobylá
kniha je plná desivých príbehov a ešte
desivejších monštier, ale nie je tak úplne na čítanie. Kniha naopak číta toho,
kto s ňou príde do styku. Prečíta jeho
najväčšie nočné mory, napíše z nich
príbeh a začne ho rozprávať a odvíjať aj
v skutočnom živote. A to vrátane hrozivých príšer.

 FILM

10. – 11. 8. | 8.00 – 18.00 | IV.
Veľká cena Trenčína

Knihy, noviny a časopisy dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých. Doprajte prechádzke mestom prida- 17. 8. | 7.00 – 12.00 | Burza
nú hodnotu a načerpajte energiu vo dvore starožitností a gazdovské trhy
knižnice pod holým nebom v historickom EXPO CENTER | Burza pre zberateľov mincentre Trenčína alebo v pobočke VKMR cí, medailí a iných zberateľských zaujímavostí.
na sídlisku Juh.
KONTAKTY
ATRIO RESTAURANT
Mierové námestie 6
CINEMAX
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
Osvienčimská 3, 0901714 266, dcsihot@trencin.sk
Mierové námestie 19, 0915 382 532,
GALÉRIA VÁŽKA
motycka@microinvent.com
Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,
GEMINI CENTRUM
www.geminicentrum.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11,
KIC
Kultúrno-informačné centrum
650 47 12
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO – KC STRED
Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
OC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SAVANNA CAFÉ
Rastislavova 1, 0910 999 222
TRENČIANSKY ŠENK
Opatovská 53, Sihoť 4
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
VKMR JASELSKÁ

30. – 31. 8. | 9.00 – 17.00 | Hurá
do záhrady

a harmonikárov.

PRIEMYSELNÝ PARK A FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
V ZÁBLATÍ | Medzinárodné majstrovstvá SR

pondelok, štvrtok | 10.00 –
16.00 | Letná čitáreň

od 8. 8. | Nočné mory
z temnôt

LETISKO TRENČÍN | Majstrovstvá SR pretekov áut a motocyklov.

1. 9. | 15.00 | Heligonkafest

AUTOCAMPING NA OSTROVE

 INÉ...

 FILM

2019 MSR dragracing

PARK ZLATOVCE | Degustácia vín z Moravy.
Od 17.00 hod. zahrá Horňácka cimbalová
muzika Kubíci z ČR.

LETISKO TRENČÍN | Majstrovstvá SR pretekov áut a motocyklov.

Tradičné preteky
dračích lodí. Zostavte si svoju 10-člennú alebo 20-člennú posádku a príďte si
zasúťažiť na dračích lodiach. Viac info
na www.dracielode.sk.JARMOKY

24. 8. | 8.00 – 20.00 | Power fest

31. 8. | 15.00 | Salón vín Trenčín

24. 8. | 8.00 – 20.00 | Power fest
2019 MSR Dragracing

|

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Klub Trenčín.

VKMR JASELSKÁ | Ponuka pre milovníkov
kníh a jedinečný spôsob, ako získať vyradenú literatúru z fondu knižnice za symbolický poplatok.

pretekov historických motocyklov.

1. 9. | Prebudenie draka 2019

22. 8. | 15.00 | Skleróza
multiplex

1. – 30. 8. | Miniburza kníh

PRIEMYSELNÝ PARK A FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
V ZÁBLATÍ | Medzinárodné majstrovstvá SR

HOSS SPORT CENTER

KAM | 3

kam v trenčíne

TRENČIANSKY ŠENK|

4. 8. | 21.00 | Oni a Silvio
ATRIO RESTAURANT |

6. 8. | 20.30 | Teroristka
AUTOCAMPING|

7. 8. | 21.00 | Zlé časy v El Royale
ATRIO RESTAURANT |

8. 8. | 21.00 | Toman

Životopisný dokument. Diego je
usmievavý chlapec z predmestia, ktorý
miluje futbal a svoju veľkú rodinu. Vďaka obrovskému talentu plní sny sebe,
svojim blízkym i stovkám miliónom
fanúšikom po celom svete. V Neapole,
kde aj diabli potrebujú svojich bodyguardov, sa Diego stáva Bohom. Fanatický obdiv a slávu je ťažké ustáť a Diego
skrýva svoju ľudskú tvár čím ďalej viac
pod maskou Maradonu. Tomu nie sú
cudzie divoké večierky, nevery, podvody, kokain ani pletky s mafiou. A zničujúca špirála sa roztáča...
od 15. 8. | Vtedy
v Hollywoode

HOSS SPORT CENTER NOVINY |

10. 8. | 21.00 | Občiansky
preukaz
TRENČIANSKY ŠENK |

11. 8. | 17.00 | Mimi a Líza

ARTKINO METRO |

11. 8. | 20.30 | Teroristka
ATRIO RESTAURANT |

14 8. | 20.30 | Červená volavka
ATRIO RESTAURANT |

18. 8. | 20.30 | Ja Simon
ATRIO RESTAURANT |

21. 8. | 20.30 | Jan Palach
ATRIO RESTAURANT |

Americká komediálna dráma. V deviatom filme kultového režiséra Quentina
Tarantina sa televízny herec (Leonardo
DiCaprio) a jeho dlhoročný kaskadér
(Brad Pitt) rozhodnú presadiť pri filme
na konci zlatej éry Hollywoodu v roku
1969 v Los Angeles.
od 22. 8. | Nevesta na zabitie

Americká hororová komédia. Mladá nevesta má ženícha z bohatej, ale
trošku čudáckej rodiny, ktorá ctí dlhoročnú, ale veľmi zvláštnu svadobnú
tradíciu. Každý nový člen si musí zahrať náhodne vylosovanú hru. Tú však
nakoniec nemusí ani prežiť.

hudba na tr áve

Zbyněk Zácha

2.8.

KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Katarina Korcek & Jerguš
Oravec

Sandonoriko
Vybásnená hudba a zhudobnené básne,
poézia a niekoľko experimentov – takýto
základ má spoločný projekt pesničkára
Martina Geišberga a skladateľa a klaviristu
Daniela Špinera. Do dokonalej hudobnej
trojice ich na gitare doplní Marek Geišberg.

Žena s hlasom, ktorý v skupine Made II
Mate zapôsobil ako zjavenie na slovenskej
hudobnej scéne a skvelý gitarista predstavia výber svetových hitov (v ktorých okúzli
Katkin hlas) aj Jergušových vlastných
skladieb.

9.8.
Krajka a priatelia

16.8.

Adventure Strings

30.8

Štyria vynikajúci koncertní umelci, ktorí
vyrástli v rôznych komorných orchestroch
a precestovali s nimi celý svet. Spolu však
tvoria kvarteto, ktoré predstaví klasickú
hudbu ako vzrušujúce hudobné dobrodružstvo, počas ktorého sa, okrem vznešených
melódií, dá zažiť aj veľa srandy.

Dievčatá z Krajky pre tento koncert okolo
seba zoskupili mimoriadnu zostavu: cimbalistu Zlatých huslí Martina Budinského,
gitaristu a perkusionistu Petra Beláka,
huslistku Kristínu Hlístovú a kontrabasistu
Jozefa Brindzáka.

23.8.
Gabriel Kain

Gabriel Kain sa po troch rokoch opäť vracia
na skok z Británie do Trenčína. Privedie
si špičkových slovenských muzikantov,
doplnených portugalskou huslistkou Barbarou Barros. Premiérovo predstaví nové
skladby v slovenčine a pridá aj svoju klasiku
– baroque’n’roll.

AUGUST 2019

Klaunská
olympiáda

Farbičková
princezná

18.8.

Klaun rád všetky deti zabáva a zlú
náladu na dobrú vždy napráva.
Lebo na olympiáde vyhráva športovec najlepší, no a na Klaunskej
olympiáde zas ten, čo náladu
všetkým vylepší...
TEATER KOMIKA

4.8.

KAŽDÚ NEDEĽU > 16.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Jarmok
rozprávok

11.8.

Jarmočný rozprávkar má v taške
stánok rozprávok a prichádza so
spevom. Zazvoní zvonček a začína
rozprávka: Tri groše alebo Popolvár
alebo Valibuk alebo Nebojsa alebo
Dlhý nos...
DIVADLO DUNAJKA

Zlatovláska

Čo treba urobiť, aby ste dostali za
ženu princeznú so zlatými vlasmi?
Ísť do sveta, premôcť mocného
draka, či sa len tak tárať? Táto
rozprávka vám to rozpovie...
DIVADLO POD BALKÓNOM

25.8.

Každá princezná sa parádi rada, má
šaty všetkých farieb – no to je paráda.
Je odvážna, nielen čo sa farebnosti
týka. Nebojí sa – chytí štetec a zmaľuje
aj draka. Pesničky a farbičky sú jej silné
zbrane. Farbičková princezná nedopustí na ne... DIVADLO ŽIHADLO

Vstup voľný. Zmena programu vyhradená.
V prípade nepriaznivého počasia budú divadielka v sobášnej sieni mestského úradu.

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

HUDOBNÁ

N E DE Ľ A

A U GU S T 2 0 19

11.8.

Natalie
& Martin Bies

Kúsok exotiky v podobe černošského soulu a španielskeho flamenca
zahrá mladá slovenská speváčka
a pianistka spolu s vynikajúcim
flamenco gitaristom.

Josef Laufer

Charizmatický český šoumen a džentlmen, ktorého
sa nedotýkajú plynúce roky,
predstaví so sebe vlastným
šarmom najväčšie hity svojej
päťdesiatročnej kariéry.

Trenčianska kapela, kombinujúca
hypnotickú elektroniku so živými
nástrojmi, zahrá v špeciálnej zostave
s hosťujúcimi spevákmi Ninou Kohoutovou a Gabrielom Kainom.

Autumnist

25.8.

18.8.

4.8.

K A Ž D Ú N E D E Ľ U > 1 7. 0 0 > T R E N Č Í N , M I E R O V É N Á M E S T I E

Janais

Pôvabná speváčka
s nežným hlasom
prinesie na námestie
nielen svieže letné
popové piesne, ale aj
zopár francúzskych
šansónov.

Pressburger Balkan
Band

Energickej hudobnej zmesi podmanivo namiešanej z balkánskej,
židovskej a orientálnej hudby budú
tentokrát dominovať piesne zo
Srbska, Macedónska, Chorvátska,
Rumunska, Bulharska a Bosny.

1.9.

iu pod
Mimoriadne v átr
o 19.00
Mestskou vežou

