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ARTKINO METROARTKINO METRO
Mierové nám. 4, tel.: 032/743 44 15, 
www.lampart.sk

2. 5. | 19.00 |  Svetlá 
v súmraku
Film majstra réžie Aki Kaurismäkiho sa 
vyznačuje jeho typickým štýlom: sociálna 
téma, suchý humor, reálne prostredia, 
štylizované herectvo a dialógy, jedno-
duchý strih, ako kapitoly uzatvorené 
sekvencie, oddramatizované rozpráva-
nie… Pre Kaurismäkiho, ako sám tvrdí, je 
dostatočne dramatické, keď musí postava 
prejsť zľava doprava. Vo Svetlách v súmra-
ku rozpráva príbeh osamelého nočného 
strážnika bezpečnostnej agentúry v Hel-
sinkách. 

3. 5. | 19.00 |  Miestnosť 
samovrahov

Dominik je plod manželstva dvoch úspeš-
ných ľudí – biznismena Andrzeja a vý-
konnej riaditeľky Beaty. Do maturity mu 
ostáva 100 dní a ako jeden z najlepších 
žiakov s výbornými známkami má šancu 
dostať sa na najprestížnejšiu univerzitu. 
100 dní však zmanená aj 100 dní dodržia-
vania školských pravidiel. Séria ponižujú-
cich situácií, v ktorých fi guruje Dominikov 
spolužiak a jeho svet, sa rúca… Sleduje 
komentáre, ktoré o ňom šíria jeho roves-
níci na sociálnych sieťach a doženie ho to 
tak ďaleko, že sa už nechce vrátiť do školy 
a uzatvára sa do virtuálneho sveta. 

4. 5. | 15.30 |  Ozveny festivalu 
študentských filmov VIII.
15.30 |  Blok animovaných fi lmov 
16.30 |  Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 |  Blok hraných fi lmov

4. – 6. 5. | 19.00 |  Alois Nebel

Námet na prvý komixový román v moder-
nej českej histórii sa zrodil v jednej z praž-
ských krčiem. V priestore, dekorovanom 
obrazmi akademického maliara Martina 
Velíška, rozprával spisovateľ a scenárista 

Jaroslav Rudiš svojmu priateľovi, zná-
memu pod umeleckým menom Jaromír 
99, o svojom otcovi, výpravcovi Aloisovi 
z česko-poľského pohraničia. Príbeh Alo-
isa Nebela je rozprávaním s hlbším pre-
sahom, ako sa na prvý pohľad môže zdať. 
Cez osud jednotlivca snímka poukazuje 
na minulosť celého národa poznačené-
ho politickou demagógiou s jej trpiacimi 
obetami i ideologickou mocou degenero-
vanými osobnosťami. 

6. 5. | 16.00 |  Tintinove 
dobrodružstvá

Príbeh fi lmu, ktorý sa inšpiroval po celom 
svete obľúbenými príhodami knižného 
a komiksového hrdinu Tintina, sleduje 
osudy výnimočne zvedavého mladého re-
portéra a jeho verného psieho spoločníka 
Snowyho. Tí spoločne narazia na model 
lode, ktorá v sebe ukrýva nebezpečné 
tajomstvo. Tintin, ktorý je nevedomky 
vtiahnutý do záhady starej niekoľko sto 
rokov, sa ocitne na muške Ivana Ivanoviča 
Sacharina, naničhodného zloducha. 

9. – 10. 5. | 19.00 |  Post 
mortem

Píše sa rok 1973. Čudák Mário pracuje ako 
asistent v márnici v Santiago de Chile a je 
bezhlavo zamilovaný do susedy – star-
núcej varietnej tanečnice Nancy. Keď sa 
mu takmer podarí nadviazať s ňou bližší 
vzťah, prepukne štátny prevrat a Nancy 
zmizne. Mário sa púšťa do zúfalého pátra-
nia s prekvapivým koncom. 

11. 5. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou na tému 
japonská animovaná tvorba.

11. – 13. 5. | 19.00 |  Sherlock 
Holmes 2: Hra tieňov
Sherlock Holmes býval najmúdrejším 
mužom salóna…až doteraz. Na scéne 
je teraz nový kriminalistický mozog – 
profesor Moriarty, ktorý sa intelektuálne 
Holmesovi nielen vyrovná, ale jeho cit pre 
zlo spolu s chýbajúcim pocitom svedomia 

mu vlastne môže pomôcť slávneho detek-
tíva predbehnúť. Keď nájdu rakúskeho ko-
runného princa mŕtveho, podľa dôkazov, 
ako ich interpretuje inšpektor Lestrade, 
to vyzerá na samovraždu. Ale Sherlock 
Holmes usudzuje, že princ sa stal obeťou 
vraždy, ktorá je naviac iba kúsok z ďaleko 
zlovestnejšej záhady, ktorý skonštruoval 
profesor Moriarty. 

13. 5. | 16.00 |  Arthur 
zachráni Vianoce

Animovaná rodinná komédia vo formáte 
3D konečne odhaľuje neuveriteľnú odpo-
veď na doposiaľ nezodpovedanú otázku, 
ktorá nedá spávať žiadnemu dieťaťu: „Ako 
dokáže Santa doručiť darčeky všetkým 
deťom na svete za jedinú noc?“ Odpoveď: 
Santova dobre prešpekulovaná prevádz-
ková základňa, ktorú ukrýva pod Sever-
ným pólom, je v plnom prúde… 

16. – 17. 5. | 19.00 |  Happy 
Happy

Pre optimistickú Kaju je rodina tou naj-
dôležitejšou vecou na svete – a preto sa 
o ňu stará a chráni ju navzdory všetkým 
a všetkému. Je oddanou manželkou, ktorá 
partnerovi prepáči aj celonočné výjazdy 
s kamarátmi, aj nedostatok sexuálneho 
apetítu. Je rovnako milujúcou matkou 
svojho syna, ktorému je však len na 
smiech. S úsmevom, občas dosť kŕčovi-
tým, berie život taký, aký je. Až kým sa do 
susedstva neprisťahuje dokonalý manžel-
ský pár. Sú úspešní, krásni, vzdelaní, a aby 
toho ešte nebolo málo, adoptovali si siro-
tu z Afriky! To už je na Kaju priveľa. Chce 
sa im vyrovnať. Musí sa s nimi skamarátiť! 
Dokonalosť susedov však po niekoľkých 

stretnutiach mizne rovnako rýchlo ako 
idyla nového rodinného priateľstva. 

18. 5. | 15.30 |  Ozveny 
festivalu študentských 
filmov VIII.
15.30 |  Blok animovaných fi lmov 
16.30 |  Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 |  Blok hraných fi lmov

18. – 20. 5. | 19.00 |  Božská 
Júlia
V Londýne 1938 je Julia Lambert na vr-
chole. Jej úspešná divadelná kariéra a jej 
manželstvo s impresáriom Michaelom 
(Jeremy Irons) sa pomaly prehlbuje do 
šedi stereotypu a prestáva ju napĺňať. Zra-
zu vstúpi do jej života Tom Fennell (Shaun 
Evans), mladší muž, ktorý je jej veľkým 
obdivovateľom. Tomova bezprostrednosť 
a nadšenie sú pre Júliu neodolateľné, 
a tak sa rozhodne poddať sa tomuto váš-
nivému dobrodružstvu, ktoré považuje za 
nejlepší liek na krízu stredného veku.

20. 5. | 16.00 |  Arthur 
a Maltazardova pomsta

Artur je natešený, pretože dnes večer sa 
naposledy môže vrátiť do ríše Minimojov 
a stretnúť sa tam s princeznou Seléniou. 
Minimojovia na jeho počesť chystajú 
obrovskú hostinu a princezná si pripravila 
pre túto príležitosť šaty z ružových okvet-
ných lístkov. Artur však nečakane nájde 
zrnko ryže, kde je napísané SOS. Nie je po-
chýb o tom, že princezná Selénia je v ne-
bezpečenstve! Artur neváha ani minútu 
a beží ju zachrániť. Až na mieste zistí, že 
Minimojovia ho o pomoc nežiadali. Kto 
teda vymyslel túto nečakanú pascu?

23. – 24. 5. | 19.00 |  Lolipop 
monster
Stredoškoláčky Ari a Oona sú odlišné typy, 
ale napriek tomu sú si veľmi podobné. 
Copatá blondínka Ari pochádza z navonok 
spokojnej trendy rodinky, ako vystrihnutej 
z katalógu Barbie. Tmavovlasá Oona zasa 
vyrastá v umeleckom prostredí a zasekla 
sa v temnom berlínskom undergroun-
de osemdesiatych rokov. Medzi ružovou 
cukrovou bábikou a čiernou mladou 
rockerkou však vzniká pevné puto. Obe 
dievčatá majú niečo spoločné – riadia sa 
pudmi a inštinktom a majú neuveriteľ-
nú schopnosť ničiť sa – Ari nezáväzným 
sexom, Oona morbídnymi kresbami. Ich 
priateľstvo ich vyvedie z prostredia ne-
fungujúcich rodín a pomáha im zvládať 
pokrytecké okolie, ale len do momentu, 
keď všetko zmení istá udalosť. 

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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25. – 27. 5. | 19.00 |  Polnoc 
v Paríži

Mladý pár Gil a Inez, ktorí sa majú na 
jeseň zosobášiť, prichádzajú s jej rodičmi 
do Paríža. Gil je neznámy spisovateľ, ktorý 
miluje Paríž a chcel by sa sem po svadbe 
presťahovať. Inez na rozdiel od neho jeho 
romantickú predstavu nezdieľa a nemyslí 
si, že toto mesto bolo v 20. rokoch mi-
nulého storočia rajom všetkých umelcov 
a zlatým vekom zároveň. Jedného večera 
ide Inez so svojimi priateľmi tancovať 
a Gil sa prechádza nočným Parížom. Jeho 
polnočné zážitky mu odhalia Paríž v inom 
a novom svetle a spôsobia prehodnote-
nie jeho života. Žije v ilúzii, ktorou ľudia 
niekedy trpia a myslí si, že život ostaných 
ľudí by bol pre neho oveľa lepší.

27. 5. | 16.00 |  Autorozprávky
Celovečerný rozprávkový fi lm je zostavený 
zo štyroch animovaných epizód a hranej 
časti, ktorá všetko spája a vytvára rámec 
príbehu. Každá z rozprávok je spraco-
vaná inou technikou a inou výtvarnou 
skupinou.

29. – 30. 5. | 19.00 |  Železná 
lady

Režisérka Phyllida Lloyd natočila pútavý 
životopisný fi lm o najvýznamnejšej poli-
tičke 20. storočia, Margaret Thatcherovej, 
neobyčajne všestrannej žene, ktorá do-
kázala, že vysoká politika nie je len a len 
výsadou mužov. Ako vôbec prvá žena sa 
stala premiérkou Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska. Svojím 
nekompromisným prístupom k politic-
kému, ale i osobnému životu, získala 
prezývku Železná lady. Film ukazuje 
Margaretino jedenásťročné pôsobenie 
v pozícii predsedkyne britskej vlády, jej 
neústupnosť a rozhodnosť, ale i to, akú 
cenu zaplatila za politický vplyv a moc.

31. 5. | 19.00 |  Melanchólia

Začína to honosnou svadbou, končí zá-
nikom sveta. Nový fi lm permanentného 
dánskeho provokatéra rozpráva uhrančivý 
príbeh dvoch sestier, z ktorých tá mladšia 
sa práve vydáva a čaká dieťa. Svadob-
ná slávnosť sa odohráva na starobylom 
vidieckom sídle a všeobecnú povznesenú 
náladu pokazí náhla hrozba v podobe 
červenej planéty, ktorá vystúpila spoza 
Slnka, čo pre Zem znamená bezprostred-
nú katastrofu…

CINEMAXCINEMAX
ZOC MAX, M. R. Štefánika, 
tel.: 032/741 92 40, www.cine-max.sk

od 3. 5. |  Avengers: 
Pomstitelia
Ak nedokážu zachrániť Zem, môžete si byť 
istí, že ju aspoň pomstia… Legendárni 
komiksoví superhrdinovia po prvýkrát 
spolu! Štúdio Marvel uvádza The Avengers 
– tím legendárnych superhrdinov. Pri-
pravte sa na strhujúce akčné dobrodruž-
stvo nabité špeciálnymi efektami. Keď 
neúprosný zločinec ohrozuje celú planétu, 
šéf supertajnej organizácie S.H.I.E.L.D., 
Nick Fury (Samuel L. Jackson) zostaví 
tím výnimočných postáv, aby odvráti-
li katastrofu, ktorá by mohla vyvrcholiť 
zničením Zeme.

od 3. 5. |  Hamlet podniká 

Už názov a podtitul fi lmu naznačuje, ako 
ďaleko si Aki Kaurismäki dovolil odskočiť 
od predlohy pri spracovaní kanonickej 
drámy svetovej literatúry. Toto nadčasové 
Shakespearovo dielo prenáša do súčasné-
ho Fínska a pri hľadaní paralel postupuje 
s obdivuhodnou dômyselnosťou. Jeho 
Hamlet je dedičom významného podielu 
v podniku, ktorému šéfuje strýko Klaus. 
Píše podpriemerné básne a úzkostlivo si 
stráži váhu. Nad všetkým a nad všetkými 
sa (tak ako v predlohe) vznáša veľké tem-
né rodinné tajomstvo. Hamlet tu však nie 
je len katalyzátorom drámy, ktorú produ-
kujú rodinné vzťahy, ale tiež reprezen-
tantom určitého spoločenského statusu 
a politickej moci. Jednou z Kaurismäkiho 
veľkých režisérskych predností je uvedo-
menie si nemožnosti nachádzať absolútne 
odpovede a defi nitívne riešenia, na ktoré 
slová nestačia, čo dokonale dokazuje aj 
v tejto snímke. 

od 3. 5. |  Anjeli 

Keď sa úspešný divadelník Michal dozvie, 
že trpí nevyliečiteľnou chorobou, rezig-
nuje na všetko a odchádza na opustenú 
chatu, aby tam napísal knihu spomienok. 
Spoločnosť mu robia len jeho životná 
láska a ošetrovateľka. Snažia sa spríjemniť 
posledné okamžiky, no je pre nich ná-
ročné byť vedľa niekoho, kto sa tak ľahko 
vzdáva života. Vypätú atmosféru naruší 
príchod charizmatického cudzinca, ktorý 
sa až príliš zaujíma o Michala. Prebudí 
v ňom opäť život? Alebo je len jeho po-
slednou radosťou? Na pozadí osudov ľudí, 
ktorých cesty sa náhodne pretnú na lesnej 
chate, sa rozvíja komorný príbeh o potre-
be lásky, nenávratných životných zvratoch 
a čakaní na zjavenie. Režisér a scenárista, 
Róbert Šveda, známy najmä vďaka tele-
víznym seriálom Mesto tieňov, Dr. Ludsky 
či Odsúdené, nadväzuje vo svojom dru-
hom fi lme na debut Démoni.

od 3. 5. |  Slečna nebezpečná

Trochu bláznivá Stefanie Plumová je na 
tom biedne. Nemá prácu, nemá peniaze, 
nemá manžela a naviac, práve prišla aj 
o auto. Od svojho bratranca dostáva po-
nuku na prácu v jeho fi rme, ktorá chytá 
ľudí, ktorí sa nedostavili na súd. Za jed-
ného takéhoto výtržníka môže zhrabnúť 
trebárs aj desaťtisíc dolárov. Pripadá jej to 
ako skvelá možnosť zárobku a rozhodne 
sa to skúsiť. Jej prvým prípadom je Joe 
Morelli, šarmantný bývalý policajt ob-
vinený z vraždy. Má to však jeden háčik, 
Morelli je jej kamarát z detstva alebo 
možno aj niečo viac ako kamarát…

od 10. 5. |  Temné tiene

V roku 1752 vyplávali Johua a Naomi 
Collinsovi so svojím synom Barnabasom 
loďou z anglického Liverpoolu, aby začali 
nový život v Amerike. Ale ani oceán im 
nepomôže v tom, aby unikli záhadnému 
prekliatiu, ktoré ich rodinu prenasleduje. 
Uplynie 20 rokov a Barnabasovi (Johny 
Depp) leží svet pri nohách – teda aspoň 
mesto Collinsport v štáte Maine. Majiteľ 
panstva Collinwood – Barnabas je bohatý 
pán, má moc a je to notorický playboy…
Pokiaľ ale neurobí osudnú chybu – zlomí 
srdce Angelique Bouchard. Angelique je 
čarodejnica a prichystá mu osud horší než 
je samotná smrť – premení ho na upíra 
a potom ho upáli zaživa. O dvesto rokov 
neskôr sa Barnabas nechcene dostane zo 
svojej hrobky a prichádza do úplne iného 
sveta do roku 1972…

od 31. 5. |  Gombíková vojna

Je marec 1944. Kým krajinou otriasajú 
udalosti druhej svetovej vojny, v malej 
francúzskej dedine v ústraní sa hrajú na 
vojnu deti, pretože tu spolu odjakživa 
nemilosrdne zápasia deti z dvoch sused-
ných dedín – Longeverne a Velrans. Lenže 
tentoraz naberie ich vojna nečakaný 
obrat: všetkým zajatcom sú z oblečenia 
odtrhnuté všetky gombíky, takže odchá-
dzajú obnažení, porazení a potupení. Spor 
dostane od tejto chvíle meno gombíková 
vojna a zvíťazí v ňom dedina, ktorá získa 
viac gombíkov.

 DIVADLO

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

15. 5. | 19.00 |  Dvojitá 
rezervácia
Divadlo Andreja Bagara v Nitre: Pozývame 
vás do extravagantne zariadeného bytu 
manželov Joanny a Philipa Markhamov-
cov. Ich spoloční priatelia, manželia Linda 
a Henry Lodgeovci, sa rozhodli, že si práve 
dnes večer doprajú malý nemanželský 
fl irtík. Ale každý sám! A vzájomne o svo-
jich zámeroch ani len netušiac! A nielen 
to!

27. 5. | 18.00 | a 28. 5. | 18.00 | 
Ôsmy svetadiel 
Muzikál na hity legendárnej skupiny 
ELÁN. Nový česko-slovenský muzikál sa 
odohráva v súčasnosti. Mladé dievča sa 
zriekne doterajšieho, rodičmi podporova-
ného vzťahu s mužom z lepších kruhov. 
Prežíva s novým priateľom čistú a úprim-
nú túžbu bez ohľadu na spoločenské pred-
sudky, zdravie či dôsledky. Ich ľúbostná 
idyla síce dosiahne naplnenie, no ich 
šťastie môže byť pominuteľné. 

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

31. 5. | 20.00 |  Compagnie 
En Croq: Funky Pudding 
(Francúzsko)
Predstavenie s prvkami commedie de’ll 
arte, grotesky a činohry je radikálnou 
kritikou kapitalizmu, konzumu a západnej 
civilizácie. Poukazuje na nerovnováhu 
medzi jednotlivcami a spoločnosťou, ľuď-
mi a prebytkom, ľuďmi a odpadkami. Ide 
o interaktívne, divácky vďačné divadelné 
predstavenie, ktoré je angažované v envi-
ronmentálnych a spoločenských témach.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

2. 5. | 18.30 |  Trenčianske 
Hradné Divadlo – Matka
Mimoriadne príťažlivo spracovaná sloven-
ská klasika Júliusa Barča – Ivana nezaprie 
pečať mladosti režiséra. Výborné herecké 
výkony skúsených hercov vás presvedčia. 
Odporúčame maturantom, hra je súčasťou 
maturitných otázok.

 VÝSTAVY

GALÉRIA M. A. GALÉRIA M. A. 
BAZOVSKÉHOBAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

 Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Dielo Miloša Alexandra Bazovského je 
dominantou zbierkového fondu galérie 
a patrí ku skvostom slovenského výtvar-
ného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša 
Alexandra Bazovského, pripravenú pri 
príležitosti 40. výročia založenia galérie, 
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.

1. – 20. 5. |  Indefinite Scenery
Výstava predstaví najnovšiu tvorbu 
šiestich mladých slovenských maliarov 
Dávida Baffi  ho, Michala Czinegeho, Eriky 
Miklóšovej, Moniky Mikyškovej, Kristíny 
Šimekovej a Lucie Tallovej. 
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1. – 20. 5. |  Oleg Denysenko: 
Antiquitas Nova

Oleg Denysenko je jedným z mála ukrajin-
ských grafi kov, ktorí zaujali medzinárodné 
publikum. Jeho diela sa nachádzajú v pre-
stížnych múzeách mnohých krajín Európy 
i v Amerike. Denysenko zaujal spracova-
ním tém a inklináciou ku klasickej techni-
ke leptu. Okrem grafi ky sa venuje kresbe, 
maľbe a plastike.

25. 5. – 24. 6. |  Ivan Riabič: In 
Vitro Alter Ego
Tvorba Ivana Riabiča sa vyznačuje abso-
lútnou čistotou výrazu, dôrazom na fa-
rebnú zložku diela, premyslenou tvarovou 
a kompozičnou skladbou, čarovným dialó-
gom línie a farby. Jeho svojrázne videnie 
krajiny, aktov, zátišia i geometrického 
tvaroslovia je plné zvláštnej senzibility 
a imaginárnosti. 

MESTSKÁ VEŽAMESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., tel.: 032/650 42 10

2. – 14. 5. |  Interviews with 
canvas| Rozhovory s plátnom

Výstava Lucie Fabovej – maľby.

18. 5. – 3. 6. |  Výstava 
maturitných prác
Práce študentov Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne, študijného odboru Scénická 
kostýmová tvorba.

KATOV DOMKATOV DOM
3. 5. – 3. 6. |  Most svetla 
– Izabela Bulková, Ľubica 
Weisová
Výstava členiek združenia výtvarníkov 
pri TNOS.

VÝSTAVISKO EXPO VÝSTAVISKO EXPO 
CENTER a.s.CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

10. – 12. 5. |  Zdravý životný 
štýl 2012
14. ročník výstavy zameranej na zdravie, 
relax a vyváženosť osobnosti.

10. – 12. 5. |  Region tour expo
1. ročník výstavy cezhraničného cestovné-
ho ruchu regiónov SR a ČR.

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

1. – 30. 5. |  Autorská výstava 
fotografií Štefana Majtana
Pripravuje JUDR. Štefan Majtan a Klub 
fotografov.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 1. posch.

2. – 31. 5. |  Výstavky kníh pre 
deti – alebo, deti zoznámte 
sa s niečím novým
2. – 5. 5. |  Encyklopédie plné múdrosti
7. – 12. 5. |  Za povesťami dávnych vekov
14. – 19. 5. |  Prvé lásky v príbehoch pre 
dievčatá
21. – 26. 5. |  Spoznávame súčasnú slo-
venskú spisovateľskú scénu
28. – 31. 5. |  Známe i menej známe 
osobnosti slovenskej histórie

ART CENTRUM ART CENTRUM 
SYNAGÓGASYNAGÓGA
Hviezdová ulica

4. 5. – 3. 6. |  XVI. AMFO 
Trenčianskeho kraja
Súťažná výstava amatérskej fotografi e.

 KONCERTY

REFEKTÁR KOLÉGIA REFEKTÁR KOLÉGIA 
PIARISTOVPIARISTOV
Mierové námestie (vchod cez 
kaviareň Alžbetka)

6. 5. | 18.00 |  Vokálny 
recitál
Jozef Benci (bas) a Jana Nagy
-Juhász (klavír).

13. 5. | 18.00 |  
Sláčikové kvarteto
Koncert Muchovho kvarteta 
a Kataríny Meliškovej (hoboj).

PIANO KLUBPIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, tel.: 032/744 
50 81, www.pianoclub.sk

4. 5. | 20.00 |  Seven (CZ) + 
Tristana 
Koncert. Hostia: Still Bleeding.

11. 5. | 20.00 |  IMT Smile 

Kapela IMT Smile vyráža koncom apríla na 
svoju koncertnú šnúru IMT Smile 2012 Tour. 

12. 5. | 20.00 |  Oldies live
Koncert.

18. 5. | 20.00 |  Buty 
Česká legenda Buty vydáva na jar nový 
album, tak sa môžeme tešiť na nové pes-
ničky a samozrejme na všetky staré hity.

19. 5. | 20.00 |  Latino night
Účinkujú: Mariachi Sin Fronteras.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, tel.: 
0903 027 910, www.klubluc.sk

4. 5. | 21.00 |  Fiordmoss + Eff. D 
+ Filo + Tetsuo + Matush + Tiff

Koncert.

5. 5. | 20.00 |  Milano + My 
funeral + Plešatá speváčka

Punkrock & screamo hc & noise rock live 
koncert.

8. 5. | 20.00 |  Miasmal 
(Sweden)
Švédski barbari z Göteborgu sformova-
ní z členov crustových kapiel Agrimonia 
a Martyrdöd. Táto kapela ponúka novú 
vlnu old school death metalu po vzore 
starej školy velikánov ako Entombed, Ni-
hilist alebo Dismember. Mohutný a špina-
vý zvuk plný zla, šialenosti a temnoty! 

11. 5. | 22.00 |  Reggae night
Účinkujú: Hottafl eX Kodak, Ras D, I-man. 
Hottafl ex Kodak je legendárna postava 
viedenskej reggae scény už vyše 30 rokov. 
Fotograf a kameraman, aktivista, selector 
a správca webu rebel-radio.org odišiel 
v 70tych rokoch do Londýna, kde chcel byť 
ako mladý punker priamo v centre pun-
kovej revolúcie. Tu sa z neho pod vplyvom 
kamarátov z Jamajky stal reggae addict. 
Spolu s Djom Lepkem založil v Londýne 
pirátske reggae Rebel Radio. 

18. 5. | 22.00 |  Breaking 
soundz 50
Face2basS B-Day celebration.

20. 5. | 20.00 |  Martin Valihora 
trio: Ovsepian, Camarda, 
Valihora
Live koncert. 

25. 5. | 22.00 |  Medial banana 
live riddim show
Hudobný event. Mix jungle, raga.

26. 5. | 21.00 |  Lavagance + 
Teskohippies + DJ

Teskohippies je alternatívna indie beatová 
kapela, ktorá vznikla v roku 2007. Okrem 

vlastného cítenia sú jej inšpiráciami roc-
k`n`roll, punk, 60-te roky, psychadelická 
hudba, literatúra, fi lm a divadlo. Názov 
Teskohippies vyjadruje frustráciu zo straty 
ideálov alternatívnej kultúry v postmo-
dernom svete a ironizuje subkultúru ako 
takú. Vyjadruje dobu, v ktorej vás nikto 
neberie dostatočne vážne na to, aby ste 
čokoľvek zmenili.

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

2. 5. |  19:00 Věra Špinarová 
– galakoncert 

Exkluzívny galakoncert Věry Špinarovej 
s bandom Adama Pavlíka pri príležitosti 
životného jubilea, v ktorom poteší svojich 
priaznivcov najväčšími hitmi. 

10. 5. | 17.00 |  Zuška 
Trenčanom
Koncert Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého. Účinkujú: dychový orchester, 
sláčikový orchester, detský spevácky zbor, 
žiaci tanečného odboru, hudobná skupina 
The Drops, žiaci literárno-dramatického 
odboru a prekvapenie od žiakov výtvar-
ného odboru.

22. 5. | 19.00 |  LA GIOIA 

Skupina La Gioia vznikla v roku 2008. 
Prezentuje hudobný štýl, pop operu, ktorý 
spája populárnu hudbu a operný spev. 
Je to zoskupenie troch spevákov, ktorí 
interpretujú populárne piesne v štýle bel-
canta. Repertoár tria tvoria nielen skladby 
svetovej hudobnej scény, ale najmä po-
zoruhodné úpravy známych slovenských 
a českých hitov, ktoré v podaní La Gioia 
znejú doteraz nepočutým, originálnym 
spôsobom. La Gioia v preklade z talian-
skeho jazyka znamená radosť. 

30. 5. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy K. 
Pádivého.
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 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
21. 5. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch. 
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka 
Dlhé Hony (v OC Družba).

22. 5. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch.

29. 5. | 8.00 |  Kyberšikana
Internet – tichý zabijak, mobily ako feno-
mén závislosti, intervencia a schopnosť 
brániť sa. Interaktívna prednáška psycho-
logičky Mgr. Ivety Izraelovej pre žiakov ZŠ 
a SŠ. Účasť treba vopred dohodnúť. Kon-
takty: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

13. 5. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Dlhý, široký 
a bystrozraký
Marionetové rozprávkové predstavenie 
o princovi, ktorý za pomoci troch kamará-
tov vyslobodzuje princeznú z rúk čarodej-
níka bez chrbtovej kosti. Je určené pre deti 
od 3 rokov, rovnako však zaujme aj mamy 
a otcov, babky a dedkov.

27. 5. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Červená 
čiapočka + prekvapenie 
k MDD
Divadelné predstavenie o Červenej čia-
počke, hlúpom vlkovi a zábudlivom po-
ľovníkovi. Prekvapivá dejová linka, pútavé 
výtvarné spracovanie a netradičné herec-
ké kreácie. Deti, ale aj rodičia sa zvyknú 
veľmi dobre zabávať.

GALÉRIA M. A. GALÉRIA M. A. 
BAZOVSKÉHOBAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

2., 16., 30. 5. | 9.30 – 11.30 |  
Galerkovo 
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zá-
bavným spôsobom oboznamujú s výtvar-
ným umením. Učia sa pracovať s farbou, 
tvarom a rôznymi materiálmi.

20. 5. | 14.00 |  Farebná nedeľa 
Tradičné nedeľné tvorivé podujatie v Ate-
liéri Majstra Galerka pre všetky deti a ich 
rodičov. Podujatie je určené pre všetky 
deti, ktoré rady tvoria, vymýšľajú a hrajú 
sa s výtvarným umením. 

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
26. 5. |  Trenčianske HRAdosti 
2012
Opäť nás čaká deň plný strategického roz-
mýšľania, snahy oklamať protihráčov, zhyp-
notizovať kocky, ovplyvniť poradie náhodne 
premiešaných kariet… Hrať sa budeme 
všeličo a všelikde – pripravených je takmer 

300 hier na štyroch rôznych miestach. Ne-
záleží na veku, väčšinu hier sa ľudia do 100 
rokov zvládnu naučiť… 

 VOĽNÝ ČAS

VÝSTAVISKO VÝSTAVISKO 
EXPO CENTEREXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

26. 5. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(BÝVALÝ DOM ARMÁDY)(BÝVALÝ DOM ARMÁDY)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

7. 5. | 13.30 |  Spomienkové 
stretnutie
Stretnutie k 67. výročiu skončenia 2. sve-
tovej vojny pri pamätnej tabuli na Posád-
kovom klube Trenčín.

8. 5. | 16.00 |  Nariadenie vlády 
č. 422/2007 Z. z.
Dotačné prostriedky, návrhy, čerpanie. 
Prednáša Jaroslav Karcel.

9. 5. |  Návšteva pamätníka 
gen. M. R. Štefánika na 
Bradle 
Pripravuje Klub letcov a parašutistov SLZ.

10. 5. | 16.00 |  Slováci 
v protifašistickom 
zahraničnom vojenskom 
odboji (1939 – 1945)
Multimediálna prednáška s besedou. 
Prednáša plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš.

13. 5. | 9.00 – 12.00 |  Výmenné 
stretnutie zberateľov 
pivných kuriozít.
14. 5. | 16.00 |  Prehľad 
a aplikácia najvýznamnejších 
metód rezu 
Prednáša p. Kuvik.

17. 5. | 16.00 |  Aký bol starý 
Trenčín
Prednáša PhDr. Janka Karlíková.

17. 5. | 15.00 |  Majáles
Spoločenské stretnutie seniorov pripravu-
je Klub vojenských veteránov.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

4. 5. | 19.00 |  Raks Fatima 
Festival 

7. ročník Orient show. Účinkujú: Osama 
Mimi Farag (Egypt), Ishtar dancers a ďalší.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

21. 5. | 19.00 |  Najhoršie 
a najlepšie sci-fi filmy 
v histórii
Možno by ste neverili, ale existujú aj 
horšie sci-fi  fi lmy, ako tie od slávneho Eda 
Wooda. Otázkou však je, ktoré sú najhor-
šie? Tie, ktoré majú negatívne recenzie 
alebo vyhradené prvé pozície v rebríčkoch 
Bottom 100? Čo ak sú práve tieto tituly 
tými najzábavnejšími a (ne)chcene poda-
renými fi lmovými kúskami? Výskumníkom 
fi lmového pekla, ale aj jeho príjemnej-
šieho opaku, bude šéfredaktor portálu 
kinema.sk Peter Konečný. A príde aj na 
fi lm so sloganom „Is the monster man… 
fi sh… or devil?“ 

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch., tel.: 
032/743 55 50, www.vkmr.sk

3. 5. | 16.00 |  Literárny klub 
Omega
Pozvánka pre členov a priaznivcov litera-
túry a literárnej tvorby do klubu.

15. 5. | 17.30 |  Vandrovky 
Borisa Filana

Stretnutie so známym spisovateľom a ces-
tovateľom.

17. 5. | 16.00 |  Viete sa chrániť 
pred depresiou?
Ako možno utvárať svoj život, aby sme 
znížili riziko depresie?
Diskutujú MUDr. D. Gažová, MUDr. M. 
Margočová.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Nám. SNP č. 2, 1. posch.

2., 9., 16., 23., 30. 5. | 8.00 
– 9.30 |  Babi, pošli mi to 
mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a ko-
munikácie prostredníctvom e-mailu pre 
seniorov. Kontakt na prihlásenie: 032/743 
42 67, kl. 3.

GALÉRIA M. A. GALÉRIA M. A. 
BAZOVSKÉHOBAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

15., 29. 5. | 9.00, 16.00 |  
Arteterapia v galérii 
Cieľom arteterapie je uvoľnenie, seba-
prežívanie, sebavnímanie, motivácia, 
sloboda, sebahodnotenie, rozvoj fantázie, 
osobnosti, vnímanie a prijímanie druhých, 
ich ocenenie, komunikácia, nadväzovanie 

kontaktov, vytváranie vzájomnej podpory 
a mnoho ďalších aspektov. Arteterapia má 
veľmi dobrý ohlas u detí, u adolescentov, 
dospelých i seniorov. 

22. 5. | 9.00 |  Ateliér pre 
seniorov 
Tento obľúbený program je orientovaný 
na všetkých skôr narodených priaznivcov 
výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru 
sa na jednotlivých stretnutiach bližšie ve-
nujú rôznym výtvarným technikám. 

22. 5. | 16.00 |  Večerný ateliér 
pre dospelých 
Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa prá-
ve kvôli pracovným povinnostiam nemôžu 
zúčastňovať na dopoludňajších poduja-
tiach organizovaných galériou. Pre mno-
hých návštevníkov je stretnutie s umením 
v galérii istým druhom relaxu, cibrením 
ich talentu, či jednoducho aktívnym vyu-
žitím voľného času. 

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
1. 5. | 9.30 – 16.00 |  Otvorené 
mesto
9.30 |  Koncert detskej dychovej hudby 
Rudolfa Hečku z Dolnej Súče
10.30 |  Divadlo Maska – Kto druhému 
jamu kope… a iné Ezopove bájky
11.30 |  Detský folklórny súbor Radosť
13.00 |  Tanečné skupiny Aura, Goonies 
a Country tanečná skupina Maryland
15.30 |  Detský tanečný súbor Milagro, 
vokálna skupina Svetlana-show a víťazi 
súťaže Šanca mladým z Rigy

3. 5. | 10.00 – 17.00 |  Kde je 
les, tam je život!
Lesnícky deň na Mierovom námestí. Ča-
kajú na vás lesníci, s ktorými môžete zažiť 
les priamo na námestí spolu s ich pomoc-
níkmi ….. drevom, dravcami, trubačom, 
medveďom, chrústami, stromčekmi, 
vôňami lesa….

OBEC SOBLAHOVOBEC SOBLAHOV
12. 5. |  XXIV. ročník 
turistického pochodu 
Soblahovská 35-ka
Prezentácia v areáli štadióna TJ Soblahov 
od 6.00 do 8.30. Stravovanie z vlastných 
zásob. Po absolvovaní trate bude podaný 
všetkým účastníkom tradičný guláš. Trasa 
pochodu: 35 km (Soblahov – Kubra-kysel-
ka – križovatka červenej a zelenej turis-
tickej značky – Trubárka – Lúčky – Ostrý 
vrch – Chata pod Ostrým vrchom – Černa-
chov, Hýgeľka – Jarky – baňa nad Mních. 
Lehotou – kyselka Soblahov – štadión TJ 
Soblahov).
Trasa pochodu: 15 km (Soblahov – Chata 
OSP Kubrica – Lúčky – Ostrý vrch – Chata 
pod Ostrým Vrchom – kyselka Soblahov – 
štadión TJ Soblahov).

4 | KAM
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