
 
 
Kalendár podujatí Modra 2017 
 
 
JANUÁR  
14. 1. Po stopá h Ľudovíta Štúra  

spo ie kové stret utie pri príležitosti výročia úmrtia Ľ. Štúra    
iesto ko a ia: odra ský i torí , Múzeu  Ľ. Štúra 

orga izátori: Múzeu  Ľ. Štúra, Modra ský turisti ký spolok, Modranská muzeálna 

spoloč osť 

15. 1. Pietna spomie ka a Ľudovíta a Karola Štúrov ov  

sláv ost é služ y Božie a piet a spo ie ka a odra sko  i torí e pri príležitosti 
výročia ú rtia Karola a Ľudovíta Štúra.  
miesto konania: Evanjelický kostol, modranský cintorín 

 orga izátori: ECAV Modra, Múzeu  Ľ. Štúra, Mesto Modra 

20. – 22.1. Zimné huncokárske slávnosti  

 13. roč ík zi ý h hodov, tradič á za íjačka a zábava  

miesto konania: areál Penziónu Huncokár, Modra – Piesok   

organizátor: Penzión Huncokár 

22. 1. Naši Hu okári  
uvedenie divadelnej hry so spevmi  
miesto konania: Kultúrny dom Modra  

organizátori: FSS Obstrléze, Kultúrne centrum Modra  

28. 1. Ples Seniorov 
miesto konania: Kultúrny dom Modra 
organizátor: JDS Klub dôchodcov v Modre 

 
FEBRUÁR  
10. 2. Cigánski diabli – fašia gový ko ert  

miesto konania: Kultúrny dom Modra / 18.00 h 

organizátori: Cigánski Diabli a Kultúrne centrum Modra  
25. 2. Fašia gy v Modre 

súťaž vo vare í kapust i e a oslava fašia gov, sprievod aškár 

 miesto konania: priestranstvo pred Kultúrnym domom Modra / 9.00 – 15.00 h 

organizátori: Kultúrne centrum Modra, Spolok Vincúr  
25. 2. Fašia gová zá ava  

iesto ko a ia: Kultúr y do  Kráľova / .  h 

orga izátor: Oó Kráľova   
26. 2. Nedvědov i – Franta a Vojta s kapelou 

 i út ajkrajší h pes ičiek „Bratov Nedvědov ov“ / 17.00 h 

miesto konania: Kultúrny dom Modra  

orga izátori: U ele ká age túra eŠ , Kultúr e e tru  v Modre  
 
MAREC 
4. 3. TANEČNÝ DOM Modra 

neformálna výuka tancov a ta ovačka a ľudovú tu  
miesto konania: Kultúrny dom Modra / 19.00 h 

organizátori: DFS Magdalénka, Kultúrne centrum Modra  
17. 3. BERONA / Večer Verony Šikulovej  

literár y večer pri príležitosti oslavy 5 . narodenín spisovateľky Vero iky Šikulovej 
miesto konania: Kultúrny dom Modra / 19.00 h 

organizátori: Dá ska divadel á spoloč osť, Vydavateľstvo Slovart, Mesto Modra, KC 
Modra   



19. 3. MoKraĎ: Ako a že y? 

divadelné predstavenie modranského ochotníckeho súboru 

miesto konania: Kultúrny dom Modra / 17.00 h 

orga izátori: MoKraĎ, KC Modra   

24. – 25.3. VITIS AUREA 2017 
medzinárodná výstava vín 
miesto konania: Kultúrny dom Modra 

organizátor: Spolok Vincúr  

 
APRÍL  
1. 4. Vítanie jari 

tematické tvorivé dielne pre rodiny s deť i 
miesto konania: Kultúrny dom Modra / 15.00 – 18.00 h 

organizátor: Kultúrne centrum Modra  

5. 4. Jarné hry detí  
miesto konania: Kultúrny dom Modra 

orga izátor: MŠ Sládkovičova 

8. 4. Predveľko oč é stret utie  
Miesto konania: KD v Kráľovej / 13.00 h 

 orga izátor: Oó Kráľova  

8. 4. Deň Modra ský h piv í  XIV. roč ík 
Jarné putovanie po 40-ti h odra ský h piv i ia h, ktoré Vás očaria svojou hist riou 
a eopakovateľ ou at osférou. 
organizátor: OZ Víno z Modry / www.modranskepivnice.sk 

11. 4. Štúrova Modra 
krajská súťaž á prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy  

 miesto konania: Kultúrny dom Modra 

organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko Modra  
16. 4. Hľada ie veľko oč ý h vajíčok  

miesto konanie: Hotel pod Lipou  

orga izátor: Oó ĽUSK 

27. 4.  Chráň e dedičstvo aši h ot ov  
O modranských keramikároch a ich umení. Divadelné predstavenie súboru Agape, 

v ktoro  úči kujú talentovaní klienti DSS Mere a pod vede í  Marti a Žáka.  
miesto konania: Kultúrny dom Modra / 18.00 h 

organizátor: DSS Merema  

28. 4.       Ignác Bizmayer – národný umelec  
                   podujatie je oslavou 95. narodenín keramikára a árod ého u el a žijú eho v Modre 

                   miesto konania: Kultúrny dom Modra  

                   orga izátori: Múzeu  Ľ. Štúra, Mesto Modra  
29. 4.  Melody perkelt  
 Kabaretné pásmo plné výborného swingu a humoru s hviezdnym obsadením: Anna 

Šišková, Cso gor Kassai a Roman Féder s Funny Fellows 

miesto konania: Kultúrny dom Modra / 18.00 h 

organizátor: Kultúrne centrum Modra 

30. 4. Stavanie mája  
miesto konania: Modra – Kráľová / 17.00 h 

 orga izátor: Oó Kráľova  

 
MÁJ  
4. 5. Spo ie kové stret utie Deň víťazstva ad fašiz o   

miesto konania: park pred KD Modra / 15.30 h  
organizátor: Mesto Modra 

10. 5. Noc literatúry 
oso osti čítajú eur psku literatúru a etradič ý h iesta h v Modre  

organizátor: Kultúrne centrum Modra  

13. 5. Družo ý ko ert základ ý h u ele ký h škôl 

http://www.modranskepivnice.sk/


 miesto konania: Kultúrny dom Modra / 18.00 h 

organizátori: óUŠ Modra 
14. 5. Deň atiek  

miesto konania: KD Kráľova / 15.00 h 

orga izátor: Oó Kraľova  

15. 5.  Richard Müller – TO NAJLEPŠIE TOUR 
 Miesto: Nemecký evanjelický kostol  

organizátor: Key Art Agency s.r.o., Kultúrne centrum Modra 

20. 5. Deň odra ského siroti a  
pootvorenie sirotinca a kultúrny program  

organizátori: ECAV Modra, Modranská beseda 
20. 5. Noc múzeí a galérií 

Múzeum slovenskej keramickej plastiky a SNM – Múzeu  Ľ. Štúra  
26. - 27. 5. Otvorené pivnice na Sv. Urbana 2017 

vínne pivnice v Modre a celom Malokarpatskom regióne  

organizátor: Malokarpatská vínna cesta, Malokarpatské osvetové stredisko 

27. 5. TANEČNÝ DOM Modra 
neformálna výuka tancov a ta ovačka a ľudovú tu  
miesto konania: Kultúrny dom Modra / 19.00 h 

organizátori: DFS Magdalénka, Kultúrne centrum Modra  
 
JÚN  
3. - 4. 6. Kráľovské hodova ie 

tradič é hody a zábava od obeda do polnoci 

miesto konania: Kultúrny dom a priľahlé uli e, Modra – Kráľova  
organizátor: Mesto Modra, OZ Kráľova  

10. 6.  Deň otvore ý h modranských záhrad 
téma: záhradná sláv osť 
organizátor: OZ Otvorené záhrady  

11. 6. Deň detí  
miesto konania: Kráľova 

 orga izátor: Oó Kraľova   
16. – 17.6. Vinári v chotári  

II. ročník / Víno sa rodí vo vinici / 14.00 – 22.00 h 

evšed á o hut ávka ví a pria o v krajine s bohatým sprievodným programom 

organizátor: OZ Víno z Modry  
17. 6. Modranský piknik  

otvorenie turistickej sezóny v o les o  štýle  
iesto ko a ia: lúka Otče áška, Modra – Harmónia / 13.00 – 22.00 h 

organizátor: Mesto Modra, Kultúrne centrum Modra  

24. - 25. 6. Rozprávková Modra 
festival bábkových divadiel 

miesto konania: park pri jazierku 

organizátor: Modranská Beseda    

 

JÚL  
1. 7. Feliber poetry 

medzinárodný festival poézie 

 orga izátori: Malokarpatská k iž i a Pezi ok, Mesto Modra, KC Modra 

1. 7. Leto Pod Gašta kou 
iesto: Far a Pod Gašta kou 

14. – 16.7. Medzinárodný gitarový festival 
Nemecký evanjelický kostol  

organizátor: Kultúrne centrum Modra  
15. 7. Deň odra ský h vod íkov  

miesto konania: pri modranskom rybníku / 15.00 h 

orga izátor: Oó ĽUSK 



21. – 23.7. Letné slávnosti lesa – Huncokárske hody  
miesto konania a organizátor: Penzión Huncokár 

29. 7. Organový festival 
miesto konania: Kostol sv. Štefa a Kráľa  

 organizátor: Ba hova spoloč osť a Slove sku 

5. 8.  Pik ik Pod Gašta kou 
miesto: Farba Pod Gašta kou 

5. 8.  Organový festival 
miesto konania: Kostol sv. Štefa a Kráľa 

 organizátor: Ba hova spoloč osť a Slove sku 

12. 8.  Organový festival 
miesto konania: Kostol sv. Štefa a Kráľa 

organizátor: Ba hova spoloč osť a Slove sku 

18. – 20.8. Hudba Modre 
festival jazzu a komornej hudby 
miesto konania: Nemecký evanjelický kostol  

organizátor: OZ Hudba Modre, Kultúrne centrum Modra  
24. 8. Spomie kové stret utie Výročie SNP  
 miesto konania: park pred KD 

organizátor: Mesto Modra 
 
SEPTEMBER  
1. – 2.9. Slávnosť hli y – Keramická Modra 2017 

hr čiarsky jar ok 

miesto konania: Súkennícka ulica, Modra 

organizátor: Modranská Beseda  
2. 9. Deň vo vi ohrado h  

ochutnávka hrozna a vína v malokarpatských vinohradoch  

organizátor: Malokarpatská vínna cesta, Malokarpatské osvetové stredisko  
15. – 17.9. Modranské vinobranie 2017 

tradič é o eračkové sláv osti  
organizátori: Mesto Modra, Kultúrne centrum Modra  

www.modranskevinobranie.sk  
30. 9.  TANEČNÝ DOM Modra 

neformálna výuka tancov a ta ovačka a ľudovú nôtu  
miesto konania: Kultúrny dom Modra 

organizátori: DFS Magdalénka, Kultúrne centrum Modra  
 
OKTÓBER  
7. 10.  Jablkové hodovanie 

všetko o jablkách a dobrotách z nich 

 iesto ko a ia: ádvorie kaštieľa MOS / .  h – 19.00 h 

organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko  
7. - 8.10. Plody zeme – výstava a poďakova ie za úrodu  

iesto ko a ia: KD Kráľova / .  h 

orga izátor: Oó Kráľova  
19. 10. Modra ské veršo ra ie 

miesto konania: Kultúrny dom Modra  

orga izátor: Mestská k iž i a, KC Modra  
21. 10. Deň otvorených ateliérov 

nahliadnite do výtvarných dielní miestnych umelcov 

organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko  
21. 10. Stretnutie so svetlonosom 

tematické tvorivé dielne pre rodiny s deť i  
miesto konania: Kultúrny dom Modra / 15.00 – 18.00 h 

organizátor: Kultúrne centrum Modra  



28. 10. Lampiónový sprievod 
ulice Modry / 16.00  

 orga izátor: Oó ĽUSK 

 

NOVEMBER  
10. - 11.11. Chute Malých Karpát 

 Festival otvorených vinárstiev, gastronómie a kultúry. Mladý festival spájajú i ajsil ejšie   
prvky Malých Karpát: víno, gastronómiu a kultúru. Dve desiatky otvorených vinárstiev, 

desiatka reštaurá ií a ožstvo regio ál y h u el ov.  
organizátor: OZ Chute Malých Karpát / www.chutemalychkarpat.sk 

10. - 12.11. Spevá ka súťaž v o lasti ľudovej pies e 
miesto konania: Kultúrny dom Modra  

organizátor: DFS Magdalénka 
16. 11. Oslava Dňa za slo odu a demokraciu  

podujatie je pripomienkou udalostí z novembra 1989 

organizátor: Kultúrne centrum Modra  
17. – 18.11. Deň otvore ý h piv í  7 

organizátor: Malokarpatská vínna cesta, Malokarpatské osvetové stredisko  
18. 11.  TANEČNÝ DOM Modra 

neformálna výuka tancov a ta ovačka a ľudovú tu  
miesto konania: Kultúrny dom Modra 

organizátori: DFS Magdalénka, Kultúrne centrum Modra  

25. 11.  Svätokatarínska ochutnávka 
miesto konania: Kultúrny dom Modra  

 organizátor: Spolok Vincúr   

 

DECEMBER  
6. 12. Rozsvietenie stro čeka Mikulášom 

iesto ko a ie: parčík pri fo tá e sv. Floriá a / .  h 

organizátor: Kultúrne centrum, Mesto Modra  

8. – 10.12. Via oč é i špirá ie 
tradič é ľudovo-umelecké trhy v atraktív o  prostredí kaštieľa  
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko  

9. 12. Predvia oč é stret utie a Mikuláš  
Miesto konania: KD v Kráľova / 13.00 - 17.00 h 

orga izátor: Oó Kráľova  

15. – 16.12. Via oč é zastave ie 
tradič é estské via oč é trhy 

miesto konania: nádvorie historickej radnice 

organizátori: Kultúrne centrum, Mesto Modra  
31. 12. Silvestrovská zábava  

Miesto konania: KD v Kráľova / 20.00 h 

orga izátor: Oó Kráľova   
 
 
 
 
 
 
 

www.kcmodra.sk 
www.modra.sk  

http://www.kcmodra.sk/
http://www.modra.sk/

