
Saxophone 
Syncopators
Nostalgickú atmosféru 
nedeľného korzovania vyčarí 
na námestí kvarteto saxofó-
nov, ktoré zahrá veselé ragti-
me zo začiatku minulého 
storočia i vážnu hudbu. 

SilBand
„Vytunovaná“ cim-
balovka spájajúca 
akustické ľudové 
nástroje s modernými 
hudobnými štýlmi 
do originálnych piesní 
plných temperamen-
tu a energie.

Ludo Kuruc 
Band
Nezabudnuteľné hity 
slovenskej legendy Karola 
Duchoňa zaspieva so svojou 
kapelou dlhoročný sólový 
spevák Orchestra Gustáva 
Broma Ludo Kuruc.

Zohra
Tentokrát ponúkne festival 
Pohoda na námestí niečo 
absolútne netradičné – prvý 
čisto ženský orchester z Af-
ganistanu. Vo vyšívaných 
pestrofarebných tradičných 
odevoch zahrajú skladby 
afganskej i klasickej hudby.

7.7.

21.7.

28.7.

14.7.

Podujatia organizuje mesto Vstup voľný. Zmena 
programu vyhradená.

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

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

Guitarritos 
Slovenským bratom Guldánovcom te-
lom koluje španielska hudobná krv a ich 
virtuózny spôsob hry na gitary evokuje 
horúce diaľky. Prinesú najslávnejšie 
skladby Buena Vista Social Club, Gipsy 
Kings, Paca De Luciu, ale aj ľudové pies-
ne zo Španielska a Latinskej Ameriky.

Zrní
Prekvapujúca, poetická, strhujúca – 
taká je kapela, ktorá je ikonou hudobné-
ho novátorstva na českej alternatívnej 
scéne. Ich koncerty na netradičných 
miestach a magická atmosféra, ktorá pri 
nich vzniká medzi nimi a ich publikom, 
zostávajú zážitkom nadlho.

Joe a Denis
Majster rockovej gitary Joe Hajšo spolu 
so speváčkou Denisou Kováčovou a per-
kusionistom Vilom Tarabusom zahrajú 
okrem vlastných skladieb aj svetové 
rockové, soulové a bluesové hity.

Dušan Vitázek
Trenčan, o ktorom veľa jeho rodákov ani 
netuší, že je držiteľom dvoch českých di-
vadelných Cien Thálie a patrí k najpopu-
lárnejším muzikálovým hercom v Brne. 
Domov do Trenčína prichádza so svojou 
kapelou a vlastnými skladbami.

h u d b a  n a  t r á v e
KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

5.7.

12.7. 

19.7.

26.7.

V spolupráci:

Vstup voľný 
Zmena programu vyhradená

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

v spolupráci sPodujatia organizuje mesto

 KAŽDÚ NEDEĽU > 16.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU
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Kráľ Šašo
Každý kráľ potrebuje dobrého šaša, 
potom sa mu kraľovanie lepšie 
znáša. A na oplátku, aby šašo dobre 
vykonával svoju prácu, potrebuje 
od svojho kráľa dobrú plácu.
 DIVADLO FORTISSIMO

Budkáčik 
a Dubkáčik
Dve odvážne prasiatka sa vyberú 

do sveta na skusy. Veď každý svoj 

rodný dom jedného dňa opustiť 

musí... Láka ich vyskúšať a zažiť 

ľudský svet, ale rýchlo zistia, že nad 

ich chlievik niet. 
 DIVADLO BABSCÉNUS

O lúke, motýľovi 
a kvetinovej víle
Žabky, mušky, včielky, chrobáčiky 
na lúke, také čo nám lezú po ruke. 
Príbeh o nich vyrozpráva Kvetinová 
víla. Príďte deti medzi nás, čaká na 
vás rozprávková chvíľa.
 TEATRO NELINE

7.7.

21.7.

26.8.

14.7.

Podujatia organizuje

O príšerne 
krásnej 
princeznej
Princezná pekná, či škaredá... 

Keďže je pr incezná, každá sa vydá. 

Pekná, či škaredá, dve strany má 

táto minca. Isté je, že naša prin-

cezná dočká sa svojho princa.

 FÉDER TEÁTER
28.7.

v spolupráci s


