LETNÁ ČITÁREŇ
PRI MESTSKEJ
KNIŽNICI MODRA
Otváracie hodiny čitárne / bežná prevádzka:
15. jún – 30. jún / streda až piatok od 10:00 do 20:00 h
1. júl – 15. september / streda až piatok od 10:00 do 19:00 h
Pozývame Vás na stretnutia so zaujímavými autormi, hudobníkmi
a divadelníkmi. Môžete si s našimi hosťami podiskutovať, nechať si
podpísať knihu alebo si jednoducho len tak oddýchnuť či načerpať
novú inšpiráciu a energiu. Literárne podujatia a multižánrové večeri
sú určené pre dospelých návštevníkov ale aj pre rodiny s deťmi.

PROGRAM / letné literárne štvrtky
15. 6.

19:00 Podvečer s poéziou
čítanie s Ľubomírou Mihálikovou a jej hosťom
Zlatou Matlákovou

20. 7.

18:00 Animare silva
bábkové divadelné predstavenie, rozprávka „Žabí princ“
pre rodiny s deťmi

27. 7.

19:00 Génius loci nášho mesta
miesto konania: Komunitná záhrada / Štúrova ul. 59
Čo vytvára charakter a atmosféru nášho mesta? Aký vplyv
malo a má mesto na literatúru, tvorbu a umenie?
Diskusia s pozvanými hosťami.
21:00 koncert – Katarína Máliková

10. 8.

19:00 Literárny kvíz s Dadom Nagyom
vytvorte svoj súťažný tím a prevetrajte svoje vedomosti
z literatúry v našej záhrade - získať môžete zaujímavé ceny
a nové vedomosti
21:00 koncert – Ján Boleslav Kladivo

24. 8.

18:00 Zuzana Kuglerová
autorské čítanie z knihy Vinohradnícke povesti a beseda
pre rodiny s deťmi

Letnú čitáreň podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, Modra
kontakt@kcmodra.sk / 033 647 21 12

Turistické informačné centrum Modra
+421 33 69 08 324 / mic@modra.sk
www.facebook.com/visitmodra

WWW.KCMODRA.SK
WWW.KINOMODRA.SK

KUL
TÚRNE
LETO
od júna
do septembra
2017

JÚN
16. – 17. 6. / Vinári v chotári

Združenie Víno z Modry pozýva na nevšednú ochutnávku vín s výhradne
modranským rodokmeňom, ktorá sa bude konať priamo v našom chotári.
miesto: Modra (priestranstvo nad Farmou Pod Gaštankou)
organizátor: OZ Víno z Modry

17. 6. / Modranský piknik

Ponúkame Vám zaujímavý dobovo ladený program, ktorý si môžete vychutnať na piknikovej deke či pohodlných ležadlách počas príjemného slnečného kúpeľa. Čaká na Vás nebo na zemi!
miesto: Modra – Harmónia / lúka Otčenáška od 13:00 do 22:00 h
organizátor: Mesto Modra a Kultúrne centrum Modra (KC Modra)

20. 6. / Ako si mačky kúpili televízor

Základná umelecká škola v Modre pozýva na veselé divadelné predstavenie
žiakov literárno-dramatického odboru.
miesto: veľká sála KD v Modre / 18:00 h

21. 6. / Mozart a jeho súčasníci

Základná umelecká škola v Modre pozýva na vystúpenie absolventov hudobného odboru.
miesto: malá sála KD v Modre / 18:00 h

24. – 25. 6. / Rozprávková Modra 2017

Po siedmy raz prídu rozprávky za malými aj veľkými divákmi do Modry
na dve víkendové popoludnia. Čaká nás sedem rozprávkových bábkových
predstavení, flašinet, rozprávkový stan, tvorivé dielne a dobroty pre malých
aj veľkých.
miesto konania: park pri jazierku (vedľa Kultúrneho domu)
organizátor: Modranská Beseda

29. 6. – 1. 7. / FELIBER POETRY

Mestá Pezinok a Modra sa spájajú poéziou a spoločne zakladajú medzinárodný festival, ktorý reflektuje umelecké zázemie oboch miest, ich históriu,
tradície i génia loci. Pozývame Vás na dva festivalové dni naplnené čítaním
a interpretáciou poézie, diskusiami, workshopmi a ďalšími druhmi umenia.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
hlavný organizátor: Malokarpatská knižnica Pezinok / spolupráca: Literárne
informačné centrum / KC Modra / viac na www.kcmodra.sk

JÚL
8. 7. / Deň Modranských vodníkov

Milé podujatie pre rodiny s deťmi plné vodníkov, rusaliek, vodných víl a žabiek s tvorivými dielňami, súťažami i sprievodom vodníkov, môžete prísť aj
vo vlastnom kostýme.
miesto: Modranský rybník / 15:00 h
organizátor: OZ ĽUSK

14. – 16. 7. / Medzinárodný gitarový festival

Jedinečný hudobný festival vznikol v roku 2008 a obsahovo sa zameriava na
špecifický druh umenia klasickej hudby – hru na klasickú gitaru a každý rok
v Modre uvedie renomovaných interpretov i nové talenty. Festival z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
miesto: Nemecký evanjelický kostol v Modre / 19:00 h
organizátori: KC Modra a Mesto Modra

21. – 23. 7. / Letné slávnosti lesa –
Huncokárske hody

organizátori: Penzión Huncokár, o.z. Huncokári na Piesku a Modranský turistický spolok

27. 7. / Koncert Kataríny Málikovej

Katka je mladá, ambiciózna spevácka, klaviristka a skladateľka, ktorá tvorí
originálne skladby aj aranžmány ľudových piesní. Jej debutový album s
názvom Pustvopol vyšiel v novembri 2016 a okamžite si získal pozornosť
odborníkov i poslucháčov.
miesto: Komunitná záhrada / Štúrová ul. 59 / 21:00 h
organizátor: KC Modra

29. 7. / Organový festival v Modre
Corinne Sertillanges, soprán
Jean-Pierre Griveau, organ / Francúzsko
miesto: Kostol sv. Štefana Kráľa
organizátor: Bachova spoločnosť na Slovensku

AUGUST
5. 8. / Organový festival

Saltanat Abilkhanova, organ / Kazachstan
miesto konania: Kostol sv. Štefana Kráľa
organizátor: Bachova spoločnosť na Slovensku

10. 8. / Koncert Ján Boleslav Kladivo

Slovenský pesničkár a skladateľ elektroakustickej hudby. Jeho najnovší
album Matterhorn obsahuje inštrumentálne skladby i otextované piesne
v slovenskom a v nemeckom jazyku. V textoch sa objavuje téma cesty na
vrchol hory, striedania civilizácií, téma blikajúcich hviezd a nedostatku snov,
ktoré sú nahrádzané len tisíckami obrazov.
miesto: Letná čitáreň pri Mestskej knižnici Modra / 21:00 h
organizátor: KC Modra

12. 8. / Organový festival

Martin Bako, organ A Cantores Bratislavienses
miesto konania: Kostol sv. Štefana Kráľa
organizátor: Bachova spoločnosť na Slovensku

18. – 20. 8. / Hudba Modre

Počas troch dní festival prinesie hudobné zážitky v zaujímavých interpretáciách klasickej, swingovej a jazzovej hudby. / miesto: Nemecký evanjelický
kostol / 19:00 h
organizátori: Bergerovo trio, Mesto Modra, Kultúrne centrum Modra, ZUŠ
Modra

do 31 . 8. / KAMENNÉ PRÍBEHY – Viliam Loviška

Sochársky umelecký projekt Viliama Lovišku. Spája v sebe výtvarnú a
literárnu časť - sochu a báseň. Autor v tomto projekte skúma význam
tradičného sochárskeho materiálu - kameňa v súčasnej dobe a v kontexte
súčasného sochárstva.
miesto: Renesančný mlyn - Sodoma víno, Horná 4, Modra

SEPTEMBER

					

1. – 2. 9. / Slávnosť Hliny – Keramická Modra

Umenie modranských majstrov hrnčiarskeho remesla v uličkách mesta,
pripomienka tradície ľudovej keramiky, zaujímavý odborný seminár, tvorivá
keramická dielňa aj veselý hrnčiarsky jarmok.
organizátori: OZ Modranská beseda, Mesto Modra

2. 9. / Deň vo vinohradoch

Ochutnávka hrozna a vína v malokarpatských vinohradoch
organizátori: Malokarpatská vínna cesta, Malokarpatské osvetové stredisko

15. – 17. 9. / Modranské vinobranie		

Tradičné oberačkové slávnosti, celomestský festival vína a hudby, ktorý
zdôrazňuje regionálne špecifiká i vývinové formy oberačkových osláv vo
vinohradníctve Malých Karpát.
organizátori: Mesto Modra, KC Modra

LETNÉ KINO MIER
V júli pre vás premietame v „kamenom“ kine Mier na Kalinčiakovej
ulici a to každý štvrtok, piatok, sobotu a v nedeľu. Program nájdete
na www.kinomodra.sk.
V auguste sme pre vás pripravili Letné kino pod hviezdami na
nádvorí historickej radnice (Štúrova 54). Štýlové premietanie sa
uskutoční každú stredu o 21.00 hod. Môžete sa tešiť na päť večerných
premietaní s výnimočnou atmosférou. Vstupné je 1€.
Termíny premietaní:
2. 8.
STR
21.00
9. 8.
STR
21.00
16. 8.
STR
21.00
23. 8.
STR
21.00
30. 8.
STR
21.00

