
4. 7.
Koncert dychovej hudby 
VIŠTUČANKA
Vištučanka je mladý kolektív muzikan-
tov, ktorý sa počas svojej existencie stal 
neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho 
života Malokarpatského regiónu a predo-
všetkým dedinky Vištuk, kde má kapela 
svoje domovské miesto. DH získala za svoje 
vystúpenia už množstvo ocenení a uznaní. 
Veríme, že poteší aj vás.
miesto: nádvorie historickej radnice,
Štúrova 54 / 19.00 h
organizátor: KC Modra

10. 7.
KOMIKS ako ilustrácia   
Workshop pre rodiny s deťmi s ilustrátorom 
a výtvarníkom Jurajom Baloghom bude 
zameraný na komiksové príbehy a ilustrá-
cie. J. Balogh patrí k strednej generácii 
slovenských ilustrátorov. Okrem knižnej 
a časopiseckej ilustrácie sa venuje karika-
túre, komiksu a grafickému dizajnu. V jeho 
ilustráciách dominuje hravosť a optimiz-
mus. 
miesto: Letná čitáreň pri KD / 18.00 h 
organizátor: KC – Mestská knižnica Modra

15. 7.
ZOHRA - Ženský orchester 
z Afganistanu
V Modre zahrá jedinečný ženský orchester 
z Afganistanu. Členky súboru patria medzi 
prvé ženy vo svojich rodinách i celej krajine, 
ktoré za posledných 30 rokov študovali 
hudbu. Repertoár tvoria diela afganských 
i západných autorov. Z nástrojového ob-
sadenia sú okrem „európskych nástrojov“ 
bohato zastúpené inštrumenty typické 
pre južnú Áziu ako sitar, rubab či tabla. 
Existencia súboru je ukážkou, ako veľa vecí 
sa podarilo zmeniť vďaka odvážnym ľuďom 
v Afganistane. A je to tiež ukážka toho, 
čo dokážu mladé dievčatá, keď sa neboja 
ísť za svojimi snami a dostanú príležitosť 
realizovať sa. Mladé členky orchestra vo 
vyšívaných pestrofarebných kostýmoch 
sú pripravené podeliť sa so svetom o ich 
kultúru i posolstvo nádeje (zdroj: Festival 
Pohoda). Sme nadšení, že po premiére na 
festivale Pohoda 2019, ZOHRA vystúpi aj 
v našom meste. Koncert k nám prináša 
Festival Pohoda. 
miesto: Nemecký evanjelický kostol / 19.00 h
organizátor: Festival Pohoda v spolupráci 
s KC a ECAV Modra 
Vstupné je dobrovoľné. 

7. 7.
Skrotenie zlej ženy (Wiliam 
Shakespeare)
Divadlo COMMEDIA Poprad
Nádherná komédia pre štyroch účinkujú-
cich. Klasické dielo svetovej dramaticke 
spisby v komornej a výrazne komediálnej 
úprave. Príďte si s nami vychutnať divadlo 
pod hviezdami. Pozvali sme Divadlo 
COMMEDIA z Popradu, ktoré sa už od roku 
1968 skrz javisko prihovára ľuďom svojou 
hravosťou, ľudovou poetikou a nezameni-
teľným svojským humorom.
miesto: nádvorie historickej radnice,
Štúrova 54 / 21.00 h
organizátor: KC Modra / vstupné 3€

19. – 21. 7.
Huncokárske hody 
miesto: areál Penziónu Huncokár v Modre 
– Piesku
organizátori: Penzión Huncokár,
O. Z. Huncokári na Piesku a Modranský 
turistický spolok

27. 7.
Vinári v chotári 
Víno sa rodí vo vinici, nevšedná ochutnávka 
vína priamo v krajine s bohatým sprievod-
ným programom
organizátor: OZ Víno z Modry / 14.00 – 22.00 h

Kultúrne leto 2019
Pripravili sme pre vás prehľad mestských
podujatí, ktorými si môžete spríjemniť letné 
mesiace v našom meste. Niektoré sú z dielne 
Kultúrneho centra, iné pripravili miestne
združenia a spolky. Prajeme vám pekné leto.

zdroj: Festival Pohoda



27. 7.
Organový festival v Modre
VI. ročník medzinárodného festivalu 
Roman Gryń – trúbka  (PL)
Bogdan Narloch – organ (PL)
miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa / 19.00 h
organizátori: Bachova spoločnosť na Slo-
vensku, Mesto Modra

28. 7.
Cyklistická časovka Ivana 
Červenku na Zošku až ku 
hviezdam 2019
12. ročník cyklistickej časovky
miesto: Modra – Harmónia 
organizátori: AŠK-Sportreport Pezinok, 
Mesto Modra

28. 7.
Gitarový koncert 
letný večerný koncert klasickej gitary 
program: Quartetto Nero
miesto: Nemecký evanjelický kostol / 19.00 h
organizátor: KC Modra, ECAV Modra

1. 8.
Najkrajšie výlety pre deti
Beseda Viery Polákovej a Zuzany Polonskej 
o úžasných výletoch, ktoré môžete zažiť 
s deťmi v Bratislave a okolí. Rovnomenná 
kniha je ideálnym námetom na plánovanie 
rodinných výletov a zmysluplného trávenia 
voľného času s deťmi. Súčasťou poduja-
tia bude aj malý workshop, kde budeme 
pracovať s mapami, hľadať indície a aj si 
zasúťažíme o knižné ceny. 
miesto: Letná čitáreň pri KD / 18.00 h

2. – 3. 8.
Zvuk for Modra 
Medzinárodný hudobný festival prinesie 
do nášho mesta svieže, hravé a súčasné 
zvuky jazzu a ďalších hudobných žánrov. 
Festival okrem skvelých vystúpení ponúkne 
aj bohatý sprievodný program.
účinkujú: Sisa Fehér & Vladko Mikláš: 
Bardo, WoodPack Brothers + workshop, 
Clarinet Factory (CZ), Golnar & Mahan (AT), 
Simsa Fünf (AT), DUSKA (HU/SK), Eve-
rywhen – Sonja Ferienčíková a ďalší. 
miesto: Nemecký evanjelický kostol,
nádvorie historickej radnice, kaviarne
a ulice mesta  
organizátor: OZ Spectaculum

3. 8.
Organový festival
Giulia Biagetti (organ) / IT
miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa 
organizátori: Bachova spoločnosť
na Slovensku, Mesto Modra

10. 8. 
Organový festival 
Helmut Hauskeller (panova flauta) / DE
Stanislav Šurin (organ) / SK
miesto: Evanjelický kostol v Modre-Krá-
ľovej
organizátori: Bachova spoločnosť
na Slovensku, Mesto Modra

16. – 18. 8.
Hudba Modre 2019
festival komornej vážnej hudby
miesto: Nemecký evanjelický kostol 
organizátor: OZ Hudba Modre, KC Modra

22. 8.
Whiskyho
cestovateľské kino
Spevák kapely Slobodná Európa Whisky, 
sa po dlhých rokoch cestovania po od-
ľahlých kútoch piatich kontinentov rozho-
dol vytiahnuť na svetlo sveta svoje mnohé 
zážitky a fotografie zo svojich výprav. Na 
svojich cestách navštívil viac ako 60 krajín, 

Kultúrne leto 2019 www.kcmodra.sk

v ktorých sa zameriaval najmä na odľahlé 
oblasti s atraktívnymi prírodnými scenéria-
mi, zachovalými pôvodnými etnikami a kul-
túrami, bez turistického ruchu. Pozývame 
vás na posedenie, na ktorom vám Whisky 
osobne premietne fotografie a porozpráva 
zážitky z jednotlivých výprav.
miesto: Letná čitáreň pri KD / 20.00 h
organizátor: KC – Mestská knižnica Modra

24. 8.
Pivný festival Modra 2019
festival pre milovníkov zlatého moku 
miesto: pred kultúrnym domom Modra 
organizátor: Lovino, s. r. o 

24. 8.
Deň modranského sirotinca 
obed zo sirotinca, prednášky, program
a tvorivé dielne pre deti  / 11.00 – 18.00 h  
organizátori: ECAV Modra, Modranská 
beseda

7., 14., 21., 28. 8.
Letné kino Mier 
V auguste sme pre vás pripravili letné 
kino pod hviezdami na nádvorí historickej 
radnice. Štýlové premietanie sa uskutoční 
každú stredu o 21.00 h. Môžete sa tešiť
na štyri premietania s výnimočnou
atmosférou. 
miesto: nádvorie historickej radnice / 21.00 h 
organizátor: KC – Kino Mier Modra


