júl 2018

VÝSTAVY
Galéria v podkroví
JANKO LEHOTSKÝ MOJE DRUHÉ JA
výstava olejov, maľby na kamene a kôru
potrvá do 6. júla

Librárium
stála expozícia o dejinách a súčasnosti
knižnej kultúry s dôrazom na Banskú Bystricu
kontaktujte: 048/4710778, librarium@svkbb.eu

ALEXANDER JERAŠOV – GRAFIKA

Tvorivé centrum

vernisáž 12. júl o 16.00 h
potrvá do10. augusta

VEDA V HRAČKÁCH

Átrium

interaktívna výstava vedeckých hračiek,
jednoduchých experimentov a hlavolamov
kontaktujte: 048/4710703, vedavhrackach@svkbb.eu

BULHARI – KNIHY, SMERY, PUBLIKÁ
výstava venovaná 140. výročiu
Bulharskej národnej knižnice Sv. Cyrila a Metoda v Sofii
vernisáž 3. júl o 15.00 h
potrvá do 17. augusta

I. poschodie
MIRKO KRAJČI: SPOZA OBJEKTÍVU 2
výstava fotografií
3. júl – 31. august

HUDOBNÉ ÁTRIUM
HISTÓRIA ROCK & ROLLU
A FENOMÉNY ROCKOVEJ HUDBY
Audiovizuálna výstava mapujúca vývoj rockovej scény,
s ponukou zaujímavých knižných publikácií, hudobných
nahrávok a projekcií filmových dokumentov a koncertov.
4. jún - 31. august

PERKUSIE – DOTYK S HUDBOU
Objavujte pestrosť zvukov a harmónií etnických
perkusijných a rytmických nástrojov. Individuálnym
návštevníkom sú perkusie voľne k dispozícií v rámci
otváracích hodín.
Pre organizované skupiny ponúkame prezentáciu etnických
nástrojov s interakciou účastníkov v dohodnutých termínoch.
kontaktujte: 048/4710744 hudobneatrium@svkbb.eu,

Letná čitáreň na Nádvorí Márie Terézie
Vám ponúkne počas horúcich letných dní priestor pre
príjemný relax pri dobrej knihe či časopise .

LITERÁRNE A HUDOBNÉ
MÚZEUM
REGIONÁLNE ROZPRÁVKARKY
Výstavka venovaná piatim vybraným autorkám
literatúry pre deti a mládež.
Z okienok svojich literárnych príbytkov Vás privítajú
Klára Jarunková, Terézia Vansová a ďalšie.
1. júl – 31. august
Expozícia – Múzeum – domov múz

JÁN KOLLÁR – básnik slovanskej vzájomnosti
Komentovaná výstavka zo zbierok múzea
k 225. výročiu narodenia jedného z najznámejších
slovenských spisovateľov
kontaktujte: 0905 303 593, lektor.lhm@svkbb.eu
1. júl – 31. august
Expozícia – Múzeum – domov múz

ŠPORT A LITERATÚRA
Šport a literatúra je kombinácia nad ktorou
sa neuvažuje úplne bežne. Kto z literátov obľuboval
tenis a kto mal radšej volejbal?
Dozviete sa v LHM.
kontaktujte: 0905 303 593, lektor.lhm@svkbb.eu
1. júl – 31. august
Expozícia – Múzeum – domov múz

BÁBKARSKÝ SALÓN NA CESTÁCH
Nielen ľudia, ale aj bábky rady cestujú.
Ak chcete spoznať rôzne druhy bábok
a najznámejšie postavičky, rady za Vami pricestujú.
kontaktujte: 0905 303 593, lektor.lhm@svkbb.eu
1. júl – 31. august

ŠTEFAN ŽÁRY A NADREALIZMUS
Čo je nadrealizmus a ako písal Štefan Žáry.
Jeho 100. narodeniny oslavujeme celé leto
rozprávaním a tvorivým nadrealizmom.
kontaktujte: 0905 303 593, lektor.lhm@svkbb.eu
1. júl – 31. august

SPISOVATELIA A SPISOVATEĽKY
BANSKOBYSTRICKÉHO REGIÓNU
Naozaj Terézii Vansovej radil pri písaní Pavol Dobšinský?
Ktorý spisovateľ bol vnukom slávneho Dominika Skuteckého?
Ponúkame Vám nielen prehľad, ale najmä odpovede.
1. júl – 31. august
Expozícia – Múzeum – domov múz

REGIONÁLNI HUDOBNÍ SKLADATELIA
Ján Levoslav Bella, Tibor Andrašovan, Ján Cikker,
Šimon Jurovský, Zdenko Mikula a ďalší – ako prispeli
k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry a prečo
by sme to mali vedieť?
1. júl – 31. august
Expozícia – Múzeum – domov múz

ZA HUDBOU SLOVENSKÉHO ĽUDU
V expozícii pre Vás vystavujeme 250 ľudových hudobných
nástrojov od 60 tvorcov.
Príďte si vyskúšať hru na fujare či pastiersku trúbu!
1. júl – 31. august
Expozícia ľudové hudobné nástroje na Slovensku

ČO NÁM BÁBKY „ROZPRÁVALI“
Ak chcete vyskúšať vodenie marionet a javajok,
alebo sa zoznámiť s Dlhým, Žabinkom či slávnym Gašparkom,
Bábkarský salón je tu pre Vás.
1. júl – 31. august
Expozícia Bábkarský salón

GREGOROVSKÝ SALÓN
Pamätný dom žije aj cez leto!
Príďte navštíviť J. G. Tajovskéhio a jeho manželku
v ich dome v Tajove. Okrem prehliadok Vás počas leta
čakajú aj rôzne podujatia.
1. júl – 31. august
Pamätný dom J. G. Tajovskíého, Tajov 86

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM
Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje
Bábkarský salón
Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

