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Program na mesiac november
01. 11. 2019 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Sirota Brooklyn
USA 2019. Edward Norton, režisér, scenárista a producent ﬁlmu si v ňom zahrá aj hlavnú postavu - osamelého súkromného detektíva s Tourettovým
syndrómom. Ten sa pokúša objasniť vraždu svojho mentora a...
01. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Lukáš Oravec Quartet feat. Danny Grissett
Koncert Lukáš Oravec Quartet feat. Danny Grissett
01. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Sirota Brooklyn
USA 2019. Edward Norton, režisér, scenárista a producent ﬁlmu si v ňom zahrá aj hlavnú postavu - osamelého súkromného detektíva s Tourettovým
syndrómom. Ten sa pokúša objasniť vraždu svojho mentora a...
02. 11. 2019 o 15.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm, pre deti

Rodina Adamsovcov
USA 2019. Animovaná komédia, v ktorej na plátna kín opäť prichádza ikonická rodina, ktorá každý rok vyhráva všetky súťaže na Halloween. Tentoraz
sa predstavia v animovanej podobe a môžeme sa tešiť na ...
02. 11. 2019 o 16.00 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin

Dušičkový karneval
Dušičkový karneval v Kaviarni Kúpeľná dvorana. Pre detičky je pripravená odmena a pre dospelákov živá hudba.
02. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Terminátor: Temný osud
USA 2019. Po dni zúčtovania prichádza nový deň. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger sa vracajú vo svojich ikonických úlohách. Slovenská
premiéra. Slovenské titulky. Min.: 100. MP15. Vstupné: 5,- E...
02. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Terminátor: Temný osud
USA 2019. Po dni zúčtovania prichádza nový deň. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger sa vracajú vo svojich ikonických úlohách. Slovenská
premiéra. Slovenské titulky. Min.: 100. MP15. Vstupné: 5,- E...
03. 11. 2019 o 15.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm, pre deti

Rodina Adamsovcov
USA 2019. Animovaná komédia, v ktorej na plátna kín opäť prichádza ikonická rodina, ktorá každý rok vyhráva všetky súťaže na Halloween. Tentoraz
sa predstavia v animovanej podobe a môžeme sa tešiť na ...
03. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Terminátor: Temný osud
USA 2019. Po dni zúčtovania prichádza nový deň. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger sa vracajú vo svojich ikonických úlohách. Slovenská
premiéra. Slovenské titulky. Min.: 100. MP15. Vstupné: 5,- E...
03. 11. 2019 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | výstava

Mária Bidelnicová - obrazy - ﬁnisáž
Finisáž výstavy obrazov Márie Bidelnicovej
03. 11. 2019 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany | divadelné predstavenie

Divadlo Bolka Polívky Brno: Klíšte
Celoslovenská premiéra!Život je divadlo, v ktorom každý z hercov túži po inej úlohe. Dvaja starí hereckí priatelia sa stretávajú v divadelnom klube pri
čakaní na skúšku. Jeden sa pripravuje na úlohu D...
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03. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Terminátor: Temný osud
USA 2019. Po dni zúčtovania prichádza nový deň. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger sa vracajú vo svojich ikonických úlohách. Slovenská
premiéra. Slovenské titulky. Min.: 100. MP15. Vstupné: 5,- E...
04. 11. 2019 o 11.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Potulky po slovenských hradoch
Literárno-tvorivá dielňa s hravým kvízom spojená s komentovanou prehliadkou výstavy Poďme objavovať Slovensko. Podujatie projektu Keď čítanie je
čtení XI., ktorý sa realizuje s ﬁnančnou podporou Fond...
04. 11. 2019 o 16.30 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurzy jogy s lektorkou Kristínou Máčalovou
04. 11. 2019 o 18.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurzy jogy s lektorkou Kristínou Máčalovou
04. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Volanie
SR 2019. Réžia: Erik Praus. Cez portréty troch mníchov zachytáva tento nový slovenský dokument neopakovateľnú duchovnú atmosféru a mystiku
pravoslávneho kláštora Počájivská lávra, ktorý leží v Ternopi...
05. 11. 2019 o 10.45 h | Muzeum hlavního města Prahy | prezentácia, pre deti

Hra na knihu
Prezentácia kníh ilustrátora Juraja Martišku za účasti spisovateľov Tone Revajovej, Ivony Březinovej a Jiřího Holuba spojená s dramatizáciou. Podujatie
projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Pr...
05. 11. 2019 o 17.00 h | Dom umenia Piešťany | vernisáž

Stanislav Lajda – rekonštrukcia Leonardovej Poslednej večere - vernisáž
Výstava sa koná pri príležitosti 500. výročia úmrtia slávneho umelca a vedca Leonarda da Vinci.
05. 11. 2019 o 18.00 h | Muzeum hlavního města Prahy | vernisáž, pre deti

Hravé obrázky
Vernisáž výstavy ilustrácií významného slovenského ilustrátora Juraja Martišku. Podujatie projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia
slovenskej literatúry a jej tvorcov, II. ročník, kto...
05. 11. 2019 od 18.00 h do 19.00 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin | tanec, iné

Country tanec
Kurz country tancov pre začiatočníkov vedie Jarka Olašová.
06. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, kvíz, pre deti

Poklady Slovenska
Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko a tvorivý workshop s hravým kvízom.
06. 11. 2019 o 10.00 h | Základná škola F. E. Scherera, Piešťany | workshop, pre deti

Vizuálna identita Piešťan
Tvorivá dielňa s dizajnérom Michalom Staškom.
06. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Tajomstvá čarovného Slovenska
Literárno-výtvarný workshop spojený s komentovanou prehliadkou výstavy Poďme objavovať Slovensko. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI.,
ktorý sa realizuje s ﬁnančnou podporou Fondu na podporu ...

Piešťanské informačné centrum
Pribinova 2
921 01 Pieštany
www.pic-piestany.sk
info@pic-piestany.sk

3/19

06. 11. 2019 o 14.00 h | Futbalový štadión Piešťany | futbal

Medzinárodný futbalový zápas samospráv Slovensko : Ukrajina
Majstri Európy - starostovia Slovenska odohrali 19. 6. 2019 zápas s výberom starostov Ukrajina v Odese. Ukrajinská samospráva príde recipročne na
návštevu Slovenska, kde pôjde o výmenu skúseností a od...
06. 11. 2019 o 17.00 h | Dom umenia Piešťany | vernisáž

Pavel Kopp – fotograﬁa, Chvilky s Itálií – Spomienka na Miroslava Horníčka - vernisáž
Vernisáž výstavy fotograﬁí Ing. Pavla Koppa, predsedu Spolku priateľov Itálie, fotografa, diplomata a podnikateľa, ktorý predstaví Miroslava Horníčka
nielen ako herca, spisovateľa, režiséra, ale aj a...
06. 11. 2019 od 17.30 h do 19.00 h | ŽiWell Kursalon | konferencia

Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce
Konferencia na tému Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce vo volebných programoch politických strán a hnutí v
parlamentných voľbách v roku 2020.Možnosť prezentácie jednotlivých ...
06. 11. 2019 o 18.00 h | ŽiWell Kursalon | iné

Blízky východ a Orient na tanieri
Ďalšie pokračovanie stredajších ochutnávok. Tentokrát sa vyberiete na blízky východ a do Orientu. Tešiť sa môžete na baba ganoush, hummus, mäso
a zeleninu z grilu a samozrejme na arabský chlieb. Ku ka...
07. 11. 2019 od 08.00 h do 18.00 h | OD Prior | trh

Farmárske trhy
Predaj domácich výrobkov - mäsové výrobky z mangalice, zabíjačkové špeciality, originálne syry, korenie bez glutamátu a soli, čaje bez farbív a
dochucovadiel, pravý med, originálne sladké aj slané peč...
07. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | informačná hodina, workshop, pre deti

Ako sa nestratiť v online katalógu
Informačná hodina zameraná na efektívnu prácu s knižničným on-line katalógom.
07. 11. 2019 o 11.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Tajuplné príbehy o Slovensku
Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko a tvorivý workshop s hravým kvízom. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý
sa realizuje s ﬁnančnou podporou Fondu na podporu kultú...
07. 11. 2019 o 16.00 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin | prednáška

Veda v centre: Počasie a jeho extrémy
Hosťom vedeckej kaviarne bude Mgr. Pavol Beránek - meteorológ, Slovenský hydrometeorologický ústav BratislavaTémy diskusie:- predpovedanie
počasia na SHMÚ- extrémy a zaujímavosti v počasí na Slovensku...
07. 11. 2019 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Ženská na vrchole
Slovenská premiéra! Helena (Anna Polívková) odchádza so synom Mikulášom stráviť advent na horách. Neočakávane sa ocitne v spoločnosti dvoch
bratov – samotárskeho horala (Martin Dejdar) a živelné...
07. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Edibles - Live pop-rock & folk songs
Koncert skupiny Edibles
08. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie, pre deti

Hlúpe kura
Divadelné predstavenie o tom, že sa mamička má vždy pravdu. Účinkuje Divadlo Jaja. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na po...
08. 11. 2019 o 13.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | informačná hodina, workshop, pre deti

Knižné dobrodružstvá
Informačná hodina o svete kníh spojená s literárnym workshopom.
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08. 11. 2019 o 15.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | podpora čitania, pre deti

Leon Neón
Dramatizované čítanie z knižky Jane Clarkovej. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom pr...
08. 11. 2019 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Doktor Spánok
USA 2019. Hororový príbeh, ktorý nadväzuje na hrôzostrašné udalosti spred 40ich rokov v hoteli Overlock. Teraz už dospelý Dan sa usilovne snaží
vyrovnať so svojim strašným zážitkom z hotela a nájsť po...
08. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Valér Miko Trio & Juraj Adamuščin - Songs From Everywhere
Koncert Valér Miko Trio & Juraj Adamuščin - Songs From Everywhere
08. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Doktor Spánok
USA 2019. Hororový príbeh, ktorý nadväzuje na hrôzostrašné udalosti spred 40ich rokov v hoteli Overlock. Teraz už dospelý Dan sa usilovne snaží
vyrovnať so svojim strašným zážitkom z hotela a nájsť po...
09. 11. 2019 od 10.00 h do 18.00 h | Elektrárňa Piešťany | prezentácia, prednáška, workshop, divadelné predstavenie, súťaž, pre deti

Včelí deň 2019
Podujatie pre malých i veľkých, včelárov i nevčelárov. Bohatý program, tradičné obľúbené aktivity pre deti so Šikulkovo, workshopy, ochutnávka
medov, súťaž o najlepší med, možnosť nakúpiť si kvalitné ...
09. 11. 2019 o 10.00 h | Elektrárňa Piešťany | workshop, pre deti

Včelár Jožko
Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Simony Čechovej. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavný...
09. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Ženská na vrchole
ČR 2018. Výborne obsadená česká komédia o trošku svojráznej a nezadanej majiteľke biokaviarne Helene (Anna Polívková), ktorá odchádza na
podnet svojej tety s osemročným synom stráviť nejaký čas na hor...
09. 11. 2019 o 18.55 h | Dom umenia Piešťany | opera

Madama Butterﬂy (G. Puccini) – priamy prenos z MET Opery New York
Madama Butterﬂy (Giacomo Puccini)OBNOVENÁ INSCENÁCIATragický príbeh gejše Čo-Čo-San, neskonale milujúcej svojho muža, ktorý jej vezme
jediné, čo v živote má – syna…Dirigent: Pier Giorgio MorandiRéžia...
09. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Ženská na vrchole
ČR 2018. Výborne obsadená česká komédia o trošku svojráznej a nezadanej majiteľke biokaviarne Helene (Anna Polívková), ktorá odchádza na
podnet svojej tety s osemročným synom stráviť nejaký čas na hor...
10. 11. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | ﬁlm, pre deti

Piadinôžka
USA 2018. Animované dobrodružstvo pre celú rodinu, ktoré obráti mýtus o Yetim hore nohami. Mladý šikovný Yeti totiž nájde niečo o čom si mysleli
že neexistuje, človeka – piadinôžku. Chýr o piadinôžke ...
10. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Ženská na vrchole
ČR 2018. Výborne obsadená česká komédia o trošku svojráznej a nezadanej majiteľke biokaviarne Helene (Anna Polívková), ktorá odchádza na
podnet svojej tety s osemročným synom stráviť nejaký čas na hor...
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10. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Ženská na vrchole
ČR 2018. Výborne obsadená česká komédia o trošku svojráznej a nezadanej majiteľke biokaviarne Helene (Anna Polívková), ktorá odchádza na
podnet svojej tety s osemročným synom stráviť nejaký čas na hor...
11. 11. 2019 o 09.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Kto je ďalší?
Organizované ﬁlmové podujatie pre školyStať sa to môže každému!Nový slovenský ﬁlm „Kto je ďalší?“ režiséra a scenáristu Mira Drobného, ktorý je
autorom úspešných projektov Rytmus – sídliskový sen a ...
11. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | informačná hodina, workshop, pre deti

Moje najmilšie rozprávky
Informačná hodina a literárny workshop.
11. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie

Ak bude pekne, pôjdeme von
Divadelná inscenácia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie na motívy rozhlasovej hry Zuzany Uličianskej, ktorá v roku 1993 získala hlavnú cenu
na festivale Prix Futura Berlín. Účinkujú: Alžbet...
11. 11. 2019 od 15.00 h do 18.00 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin | prezentácia, prevenčný program, pre seniorov

Spolu a pre druhých v demencii
Podporno-edukačný program je určený rodinným opatrovateľom a predstavuje úvod do problematiky domácej starostlivosti o chorého člena rodiny s
demenciou.Témy: - čo sa deje v mozgu pri demencii? - poza...
11. 11. 2019 o 16.30 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurzy jogy s lektorkou Kristínou Máčalovou
11. 11. 2019 o 17.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie

Ak bude pekne, pôjdeme von
Divadelná inscenácia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie na motívy rozhlasovej hry Zuzany Uličianskej, ktorá v roku 1993 získala hlavnú cenu
na festivale Prix Futura Berlín. Účinkujú: Alžbet...
11. 11. 2019 o 18.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurzy jogy s lektorkou Kristínou Máčalovou
11. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Osamelí bežci: Ideme ďalej!
SR 2019. Réžia: Martin Repka. Dokumentárny ﬁlm rozpráva príbeh básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá vznikla v roku 1963 a existuje dodnes.
Životné osudy členov – Ivana Laučíka, Petra Repku a Ivana ...
12. 11. 2019 o 09.15 h | Muzeum hlavního města Prahy | workshop, pre deti

Ako sa robí ilustrácia
Prostredníctvom workshopu sa žiaci naučia čítať text tak, aby v ňom našli zdieľanie, ktoré sa dá preniesť do výtvarnej podoby - inšpiráciou im budú
ilustrácie Juraja Martišku. Budú pracovať technikou ...
12. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie, pre deti

Tato, Oliver a mama
Divadelná dramatizácia pre MŠ. Účinkuje Barbora Krajč Zamišková. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý sa realizuje s ﬁnančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín....
12. 11. 2019 o 11.00 h | Muzeum hlavního města Prahy | workshop, pre deti

Ako sa robí ilustrácia
Prostredníctvom workshopu sa žiaci naučia čítať text tak, aby v ňom našli zdieľanie, ktoré sa dá preniesť do výtvarnej podoby - inšpiráciou im budú
ilustrácie Juraja Martišku. Budú pracovať technikou ...
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12. 11. 2019 o 14.00 h | Muzeum hlavního města Prahy | workshop, pre deti

Ako sa robí ilustrácia
Prostredníctvom workshopu sa žiaci naučia čítať text tak, aby v ňom našli zdieľanie, ktoré sa dá preniesť do výtvarnej podoby - inšpiráciou im budú
ilustrácie Juraja Martišku. Budú pracovať technikou ...
12. 11. 2019 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | vernisáž

Marián Dubovský - fotograﬁe - vernisáž
Vernisáž výstavy fotograﬁí
12. 11. 2019 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany | balet

Štátne divadlo Košice – Balet: M.R. Štefánik
Ondrej Šoth: M. R. ŠTEFÁNIKNový pohľad na výnimočnú osobnosť slovenskej históriePri príležitosti roka Milana Rastislava Štefánika„Milujem pravdu,
nielen z mravného stanoviska, ale aj ako matematik. Ak...
12. 11. 2019 o 19.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | prednáška

Ekonomie Sexu - Radim Uzel
O vážnych veciach úplne nevážneToľko srandy ste už dlho nezažili,pretože doktor Radim Uzel je úplne úžasný rozprávač o tom, že hoci ľudská
sexualita slúži predovšetkým na rozmnožovanie, človek oproti ...
13. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Strašidlá sú super
Komentovaná prehliadka a literárny workshop. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý sa realizuje s ﬁnančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.
13. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | podpora čitania, pre deti

Päť minút pred večerou
Zážitkové čítanie z knihy Ivy Procházkovej o nevidiacom dievčatku Babete. Pod vedením lektoriek J. Michalovej a M. Halamíčkovej. Podujatie projektu
Vitajte v našom svete VII. Realizované s ﬁnančnou ...
13. 11. 2019 o 13.45 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Príbehy našej krajiny
Literárno-tvorivá dielňa spojená s komentovanou prehliadkou výstavy Poďme objavovať Slovensko. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý sa
realizuje s ﬁnančnou podporou Fondu na podporu kul...
13. 11. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | stretnutie členov

Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska - Výročná členská schôdza
Výročná členská schôdza
13. 11. 2019 o 15.00 h | Domov dôchodcov Moravany nad Váhom | divadelná dramatizácia, pre deti, pre seniorov

Guľko Bombuľko
Divadelná dramatizácia na motívy obľúbenej rozprávky Márie Ďuríčkovej. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII. Realizované s ﬁnančnou
podporou Ministerstva kultúry SR.
13. 11. 2019 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | vernisáž

Tridsať (ne)nežných rokov - vernisáž
30 rokov po roku 1989 - fotograﬁe z archívu múzea a archívu Martina ValaKurátor výstavy: Martin Valo, Vladimír Krupa
13. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Be2Can 2019: Pardon, nezastihli sme vás
VB Fran Nem 2019. Réžia: Ken Loach. Dráma klasika sociálneho ﬁlmu o rodine Turnerovcov, ktorí sa pohybujú na hranici chudoby a patria k sociálnej
vrstve nazývanej prekariát. Otec Ricky, aby zabezpeči...
13. 11. 2019 o 19.00 h | ŽiWell Kursalon | koncert

Martin Geišberg a Daniel Špiner - "Na modrej planéte"
Martin Geišberg a Daniel Špiner predstavia nový album "Na modrej planéte" na koncerte v Piešťanoch. Zaznejú piesne nové, či skôr narodené. Bude
nám dobre, bude nám hej... Vstupné: 10,- € v predredaji,...
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13. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Good Old Times Band - LIVE music
13. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Be2Can 2019: Synonymá
Franc Izr Nem 2019. Réžia: Ladav Lapid. Úsmevná dráma, v ktorej izraelský mladík Yoav práve prišiel do Paríža. Z komických dôvodov sa ocitá nahý a
bez osobných vecí v kúpeľni prázdneho bytu. Zachráni...
14. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | bábkové divadlo, pre deti

O vytrvalom princovi
Bábkové predstavenie na motívy klasickej rozprávky Boženy Němcovej Dlhý, Široký a Bystrozraký. Účinkuje Dřevěné divadlo Jana Hrubca. Podujatie
projektu Zaži knihu, ktorý z verejných zdrojov podporil F...
14. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Na potulkách Slovenskom
Literárno-výtvarný workshop a komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý sa
realizuje s ﬁnančnou podporou Fondu na podporu kultúry ná...
14. 11. 2019 o 17.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | prednáška

Žiť zdravo a dobre vyzerať nás baví
Lekárska prednáška Dr. Lívie Húšťovej a Jozefa Bystričana
14. 11. 2019 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Le Mans ´66
USA 2019. Strhujúci príbeh o tom, ako konštruktér áut Carroll Shelby a britský pilot Ken Miles postavia pre automobilku Ford revolučné pretekárske
auto, aby mohli zvíťaziť nad Enzom Ferrarim v závode ...
14. 11. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum | prezentácia

Libanon - Na území Hizballáhu
Mnoho svetových štátov považuje Hizballáh za teroristickú organizáciu. Je to naozaj tak? Aká je skutočnosť? Dobrodruh Peter Gregor sa rozhodol zistiť
pravdu a vydal sa do oblastí ovládaných týmto hnut...
14. 11. 2019 o 19.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell | prezentácia

Z Indie až domov s Trabantom po boku s Marekom Slobodníkom
Videá, slideshow a rozprávanie s banskobystrickým cestovateľom Marekom Slobodníkom o veľkej ceste domov z ďalekej Indie na 61-ročnej Jawe 250
spolu so žltými Trabantmi.Začalo sa to nevinným výletom, k...
14. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

IX Oldies - LIVE oldies rock songs
14. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Le Mans ´66
USA 2019. Strhujúci príbeh o tom, ako konštruktér áut Carroll Shelby a britský pilot Ken Miles postavia pre automobilku Ford revolučné pretekárske
auto, aby mohli zvíťaziť nad Enzom Ferrarim v závode ...
15. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | informačná hodina, workshop, pre deti

Kde sa schovávajú čarovné postavičky
Informačná hodina o známych i neznámych rozprávkových postavách spojená s literárnym workshopom.
15. 11. 2019 o 15.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Grip, had, ktorý chcel mať nohy
Tvorivý workshop na motívy knihy Tomáša Murgaša. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom ...
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15. 11. 2019 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Bitka o Midway
USA 2019. Historická akčná dráma režiséra Rolanda Emmericha. Krátko po japonskom útoku na Pearl Harbor počas druhej svetovej vojny nastáva
ďalší zlomový moment v Tichomorí. Americké námorníctvo opäť č...
15. 11. 2019 o 19.00 h | Elektrárňa Piešťany | koncert

Yuval Avital: Fuga Perpetua (záverečný koncert festivalu Melos-Étos)
Majstrovské audio-vizuálne stvárnenie nekonečného života na úteku je dielom skladateľa Yuvala Avitala v stvárnení izraelského súboru Meitar
Ensemble. Koncert zavŕši už 15. ročník bratislavského medzin...
15. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Daniel Čačija & Friends
Koncert Daniel Čačija & Friends
15. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Bitka o Midway
USA 2019. Historická akčná dráma režiséra Rolanda Emmericha. Krátko po japonskom útoku na Pearl Harbor počas druhej svetovej vojny nastáva
ďalší zlomový moment v Tichomorí. Americké námorníctvo opäť č...
15. 11. 2019 o 21.00 h | Mango Club & Lounge Caﬀe | disco, zábava

Mc Erik feat. Ivana
Naživo zaspievajú tie najväčšie legendárne hity ako Summer Nights, I Feel Good či U Can´t Stop a urobia pre vás tú najlepšiu zábavu v štýle rokov
90tych. Okrem live koncertu sa pripravte aj na tie naj...
16. 11. 2019 od 08.00 h do 14.00 h | | súťaž, iné, pre deti

Detské rybárske kaprové preteky "O pohár starostky obce Banka"
Detské rybárske preteky pre všetky deti z blízkeho aj ďalekého okolia
16. 11. 2019 o 13.00 h | Futbalový štadión Piešťany | šport - iné

Rugby: Slovensko - Česko U20
Mužský rugby výber Slovenska a tím Česka do 20 rokov.Program:13.00 h - sprievodný program14.00 h - zápas Slovensko - Česko U20Vstupné: 1,EUR
16. 11. 2019 o 13.00 h | Dom umenia Piešťany | súťaž, šport - iné

Grand Prix Slovakia
Pohárová súťaž vo ﬁtness, body ﬁtness, bikiny ﬁtnes a welness ﬁtness žienVstupné: 10,- EUR - vstupenky je možné zakúpiť v pokladni Domu umenia
16. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Charlieho anjeli
USA 2019. Kultová séria akčných príbehov, ktorá je dôkazom, že ženy dokážu naozaj všetko, sa do našich kín vracia už túto jeseň spolu s novou
trojicou najšarmantnejších smrteľných agentov. Akčná koméd...
16. 11. 2019 o 18.00 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin | ﬁlm

Film Heal
Premietanie ﬁlmu, ktorý prináša nový pohľad na zdravie a spôsob akým si ho udržať.Dokument režisérky Kelly Noonan Gores vás vedie na vedeckú a
duchovnú cestu, na ktorej objavíte, že naše myšlienky, p...
16. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Edibles - Live pop-rock & folk songs
Koncert skupiny Edibles
16. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Charlieho anjeli
USA 2019. Kultová séria akčných príbehov, ktorá je dôkazom, že ženy dokážu naozaj všetko, sa do našich kín vracia už túto jeseň spolu s novou
trojicou najšarmantnejších smrteľných agentov. Akčná koméd...
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17. 11. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | ﬁlm, pre deti

Leo da Vinci: Misia Mona Lisa
Taliansko, Poľsko, 2018. Animovaný koprodukčný ﬁlm o fascinujúcej postave mladého Leonarda da Vinci, ktorý vďaka svojim úžasným vynálezom a
za pomoci svojho priateľa Lorenza a tajnej lásky Lízy, zaži...
17. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Charlieho anjeli
USA 2019. Kultová séria akčných príbehov, ktorá je dôkazom, že ženy dokážu naozaj všetko, sa do našich kín vracia už túto jeseň spolu s novou
trojicou najšarmantnejších smrteľných agentov. Akčná koméd...
17. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Charlieho anjeli
USA 2019. Kultová séria akčných príbehov, ktorá je dôkazom, že ženy dokážu naozaj všetko, sa do našich kín vracia už túto jeseň spolu s novou
trojicou najšarmantnejších smrteľných agentov. Akčná koméd...
18. 11. 2019 o 09.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Kto je ďalší?
Organizované ﬁlmové podujatie pre školyStať sa to môže každému!Nový slovenský ﬁlm „Kto je ďalší?“ režiséra a scenáristu Mira Drobného, ktorý je
autorom úspešných projektov Rytmus – sídliskový sen a ...
18. 11. 2019 o 09.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelná dramatizácia, pre deti

Cestujeme s Oliverom
Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko spojená s divadelnou dramatizáciou.
18. 11. 2019 o 12.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Atmosféra svetových miest
Literárno-výtvarný workshop k tvorbe Miroslava Šaška. Sprievodné podujatie k výstave Svět podle Šaška.Podujatie projektu Zaži knihu, ktorý z
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na ...
18. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Ťapka, kočka stěhovavá
Literárno-výtvarný workshop na motívy knižky Ivony Březinovej. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Vitajte v našom svete VII.
Realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva kultúry SR....
18. 11. 2019 o 16.30 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurzy jogy s lektorkou Kristínou Máčalovou
18. 11. 2019 o 17.00 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin | šport - iné, prezentácia, autogramiáda, iné

Lekcia jógy
Lekcia jógy spojená s krstom knihy Indická ulice, DVD a diár 2020 - autor a lektor Václav Krejčík
18. 11. 2019 o 17.00 h | Námestie slobody | iné

Spomienka na november ´89
Hudobno-slovné a dokumentačné pásmo k 30. výročiu Nežnej revolúcie.
18. 11. 2019 o 17.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia

Knihotúlanie
Literárno-hudobný večer so zaujímavými hosťami. Účinkujú herečka Emília Vášáryová, spisovateľ, dramaturg, scenárista a režisér Ján Uličiansky,
režisérka Adriana Totiková a bábkoherečka Barbora Krajč Z...
18. 11. 2019 o 18.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurzy jogy s lektorkou Kristínou Máčalovou
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18. 11. 2019 o 18.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | koncert

Jesenný koncert 2019
Účinkuje hudobná skupina Fats Jazz Band. Vstup voľný
19. 11. 2019 o 09.15 h | Muzeum hlavního města Prahy | workshop, pre deti

Ilustrácie ako brána fantázie
Pri workshope si žiaci vytvoria ilustráciu k príbehu výstavy. Môžu si vyskúšať niekoľko techník a z textov a svojich obrázkov si vyrobia miniknižku
inšpirovanú ilustráciami Juraja Martišku....
19. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | beseda, pre deti

To je Austrália
Beseda ku knihám Miroslava Šaška spojená so scénickým čítaním. Sprievodné podujatie k výstave Svět podle Šaška.Podujatie projektu Zaži knihu,
ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia....
19. 11. 2019 o 10.00 h | Základná škola, Školská ul., Vrbové | podpora čitania, pre deti

Chrípkové obdobie
Čítanie spisovateľky Tone Revajovej z rukopisu novej knihy. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným...
19. 11. 2019 o 11.00 h | Muzeum hlavního města Prahy | workshop, pre deti

Ilustrácie ako brána fantázie
Pri workshope si žiaci vytvoria ilustráciu k príbehu výstavy. Môžu si vyskúšať niekoľko techník a z textov a svojich obrázkov si vyrobia miniknižku
inšpirovanú ilustráciami Juraja Martišku....
19. 11. 2019 o 13.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | podpora čitania, pre deti

Chrípkové obdobie
Čítanie spisovateľky Tone Revajovej z rukopisu novej knihy. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným...
19. 11. 2019 o 14.00 h | Muzeum hlavního města Prahy | workshop, pre deti

Ilustrácie ako brána fantázie
Pri workshope si žiaci vytvoria ilustráciu k príbehu výstavy. Môžu si vyskúšať niekoľko techník a z textov a svojich obrázkov si vyrobia miniknižku
inšpirovanú ilustráciami Juraja Martišku....
19. 11. 2019 o 17.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | iné

Stretnutie primátora s občanmi
Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič pozýva občanov na stretnutie.
19. 11. 2019 o 18.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | festival, prezentácia

Eurotour Piešťany 2019 - slávnostné otvorenie
Slávnostné otvorenie 15. ročníka prehliadky ﬁlmov o cestovaní, krajine a človeku
20. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelná dramatizácia, pre deti

S Gerdou v Rajskej zátoke
Divadelná dramatizácia na motívy knihy Adriána Macha. Podujatie projektu Zaži knihu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu....
20. 11. 2019 o 11.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

O divoch Slovenska
Tvorivý workshop spojený s komentovanou prehliadkou výstavy Poďme objavovať Slovensko.
20. 11. 2019 o 17.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | koncert

Jadranka a jej hostia
Koncert Jadranky a jej hostí (Vladimír Pašek a Mája Velšicová), spojené s autogramiádou a fotením.Vstupné: 10,- EUR - predpredaj v Piešťanskom
informačnom centre na Pribinovej 2.

Piešťanské informačné centrum
Pribinova 2
921 01 Pieštany
www.pic-piestany.sk
info@pic-piestany.sk

11/19

20. 11. 2019 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany | koncert

Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup – Šansóny a iné piesne
S tohtoročným projektom “Šansóny a iné piesne” precestuje Richard Müller spolu s hosťami Michaelom Kocábom a Ondřejom Soukupom celé
Slovensko a Česko. Koncertný program bude pozostávať zo šansónových...
20. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Classic songs - live vocal / guitar - Števo Adamec
Števo Adamec - akustická gitara/vocal
21. 11. 2019 od 08.00 h do 18.00 h | OD Prior | trh

Farmárske trhy
Predaj domácich výrobkov - mäsové výrobky z mangalice, zabíjačkové špeciality, originálne syry, korenie bez glutamátu a soli, čaje bez farbív a
dochucovadiel, pravý med, originálne sladké aj slané peč...
21. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | informačná hodina, workshop, pre deti

Sprievodca svetom rozprávok
Informačná hodina spojená s literárnym workshopom.
21. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Slovenské povesti z hradov a zámkov
Komentovaná prehliadka výstavy a prezentácia knihy Violy Jakubičkovej.
21. 11. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum | prezentácia

Jesenné chute Slovenska
Autorka Jarmila Hlávková a graﬁčka Jana Kollárová predstavia druhú knihu zo série o slovenskej kuchyni v angličtine, ktorá prináša Jesenné chute
Slovenska.
21. 11. 2019 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Vlastníci
Slovenská premiéra! Komédia pre tých, čo to nezažili. Dráma pre tých, ktorí tým žijú.Majitelia bytov v staršom bytovom dome sa pokúšajú o
nemožné. Vyriešiť vo vzájomnej zhode problémy týkajúce s...
21. 11. 2019 o 18.00 h | Elektrárňa Piešťany | prednáška

Vedecká kaviareň: Chémia čokolády
Všetko, čo sa o čokoláde dá dozvedieť, prezradí doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. z Oddelenia organickej chémie STU v Bratislave. Vysvetlí, odkiaľ
vlastne kakao pochádza, ako sa vyrába a čo obsahuje, p...
21. 11. 2019 o 18.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell | zábava, iné

Silné Reči v Piešťanoch
Silné Reči stand-up comedy show, to je záruka toho, že vás čakajú dve hodiny plné zábavy. Ostrieľaní komici, ale aj vychádzajúce hviezdy slovenskej
komédie sa na doskách, ktoré znamanajú smiech, posta...
21. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Good Old Times Band - LIVE music
22. 11. 2019 o 08.00 h | Knižnica pre mládež mesta Košice | prezentácia

Knižnica roka 2018
Prezentácia riaditeľky knižnice Ing. Margity Galovej.
22. 11. 2019 o 08.45 h | Knižnica pre mládež mesta Košice | prezentácia, pre deti

Analfabeta na oriešku
Účinkujú Barbora Krajč Zamišková, Adriana Totiková, Katarína Ilkovičová a Ján Uličiansky.
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22. 11. 2019 od 09.00 h do 17.00 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin | konferencia, prednáška, prezentácia, prevenčný program, pre seniorov

Spoločne proti Alzheimerovej chorobe
Konferencia zameraná na vzdelávanie, osvetu, prevenciu a podporu osôb s Alzheimerovou chorobou.
22. 11. 2019 o 11.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Čo vieme o Slovensku
Komentovaná prehliadka výstavy spojená s tvorivým workshopom. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý sa realizuje s ﬁnančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín....
22. 11. 2019 o 15.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | podpora čitania, pre deti

Na kraji lesa
Dramatizované čítanie na motívy knihy Ľubice Schmarcovej. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným p...
22. 11. 2019 o 15.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm, pre deti

Ľadové kráľovstvo 2 2D
USA 2019. Animovaná rodinná komédia, v pokračovaní ktorej hľadá Elsa odpoveď na otázku, prečo sa narodila s magickými schopnosťami.
Vysvetlenie ju láka, ale je to preto, že zároveň tým na druhej stran...
22. 11. 2019 o 16.00 h | Winterova ulica | atrakcia, iné

Rozsvietenie vianočného stromčeka 2019
Účinkujú žiaci ZUŠ Piešťany
22. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Appka
USA 2019. Mladá zdravotná sestrička si stiahne aplikáciu, ktorá sľubuje, že jej prezradí presný dátum a čas vlastnej smrti, dozvie sa, že má pred
sebou posledné tri dni života. Hodiny začnú neúprosne ...
22. 11. 2019 o 19.00 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | zábava

Temné kecy
Najdrsnejšia a najpredávanejšia stand-up comedy show na Slovensku a ich premiérový program, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť. Budú v ňom preberať
všetky tabuizované témy zo života, o ktorých iní mlčia....
22. 11. 2019 o 19.00 h | Elektrárňa Piešťany | zábava

Sit Down Ladies Comedy
Show plná humoru, ktorou sprevádzajú Lujza Garajová Schrameková a Dagmar "Didiana" Dianová. Hosťom zábavného večera je standup komik Samo
Trnka a o hudobné vstupy sa postará Mirka Miškechová. Predpred...
22. 11. 2019 o 19.00 h | Kollárova ulica | koncert

Ventolin + Analogrunner
Ventolin (David Doubek). Producent, hudobník a performer. Ventolin je predovšetkým živý upbeatový elektronický projekt (Live PA), kombinujúci
prvky elektra, ranného acid house, punku a techna. Ventoli...
22. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Appka
USA 2019. Mladá zdravotná sestrička si stiahne aplikáciu, ktorá sľubuje, že jej prezradí presný dátum a čas vlastnej smrti, dozvie sa, že má pred
sebou posledné tri dni života. Hodiny začnú neúprosne ...
23. 11. 2019 od 09.00 h do 12.00 h | Elektrárňa Piešťany | iné

Burza detského oblečenia
Kým sa budú ratolesti vzdelávať a zabávať na Vedeckom brlohu, rodičia budú mať možnosť výhodne nakúpiť na tradičnej sezónnej burze. Komunitné
podujatie je zamerané práve na oblečenie a doplnky pre naj...
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23. 11. 2019 o 10.00 h | Elektrárňa Piešťany | prednáška, pre deti

Vedecký brloh: obrázky a odkazy tajnými farbami
V brlohu premenia Elektrárňu Piešťany na pestrú chemickú záhradu. Každé dieťa si zasadí farebný kryštálik a bude pozorovať, ako rastie, mení sa a
vyvíja. Naučia sa kresliť a písať zvláštnymi farbami, ...
23. 11. 2019 o 10.00 h | Elektrárňa Piešťany | prednáška, pre deti

Vedecký brloh: Obrázky a odkazy tajnými farbami
Elektrárňa sa premení na pestrú chemickú záhradu. Každé dieťa si zasadí farebný kryštálik a bude pozorovať, ako rastie a mení sa. Naučí sa kresliť a
písať zvláštnymi farbami, vďaka ktorým obsah tajnýc...
23. 11. 2019 o 15.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm, pre deti

Ľadové kráľovstvo 2 3D
USA 2019. Animovaná rodinná komédia, v pokračovaní ktorej hľadá Elsa odpoveď na otázku, prečo sa narodila s magickými schopnosťami.
Vysvetlenie ju láka, ale je to preto, že zároveň tým na druhej stran...
23. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Vlastníci
ČR SR 2019. Mnohí to poznajú z vlastnej skúsenosti. Majitelia bytov v staršom činžovom dome, ktorí sedia na domovej schôdzi a pokúšajú sa o
nemožné. Vyriešiť vo vzájomnej zhode problémy týkajúce sa sp...
23. 11. 2019 o 18.55 h | Dom umenia Piešťany | opera

Achnaton (P. Glass) – priamy prenos z MET Opery New York
Achnaton (Philip Glass)PREMIÉRA V MET/PO PRVÝ RAZ V HD KVALITEPríbeh revolučného egyptského faraóna, ktorý sa usiloval zmeniť život svojho
ľudu pomocou nového náboženstva a namiesto uctievania starých...
23. 11. 2019 o 19.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell | koncert

Para: Brutálna zostava ide Našou krajinou
Už 15 rokov ubehlo od vydania prelomového albumu kapely Para s názvom Brutálna Zostava. Para si ho pripomenie trojicou koncertov, z ktorých
jeden sa uskutoční aj v Piešťanskom pivovare ŽiWell. Hosťami...
23. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Vlastníci
ČR SR 2019. Mnohí to poznajú z vlastnej skúsenosti. Majitelia bytov v staršom činžovom dome, ktorí sedia na domovej schôdzi a pokúšajú sa o
nemožné. Vyriešiť vo vzájomnej zhode problémy týkajúce sa sp...
24. 11. 2019 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie, pre deti

Rozprávkové dobrodružstvá Maxa a Ley
Divadelné predstavenie o dvoch malých súrodencoch, ktorí zažijú veľké dobrodružstvá. Na motívy knihy Jána Uličianskeho. Účinkuje Alžbeta
Kamenská a Šimon Peter Králik. Podujatie projektu Poď z ulice d...
24. 11. 2019 o 15.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm, pre deti

Ľadové kráľovstvo 2 2D
USA 2019. Animovaná rodinná komédia, v pokračovaní ktorej hľadá Elsa odpoveď na otázku, prečo sa narodila s magickými schopnosťami.
Vysvetlenie ju láka, ale je to preto, že zároveň tým na druhej stran...
24. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Vlastníci
ČR SR 2019. Mnohí to poznajú z vlastnej skúsenosti. Majitelia bytov v staršom činžovom dome, ktorí sedia na domovej schôdzi a pokúšajú sa o
nemožné. Vyriešiť vo vzájomnej zhode problémy týkajúce sa sp...
24. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Vlastníci
ČR SR 2019. Mnohí to poznajú z vlastnej skúsenosti. Majitelia bytov v staršom činžovom dome, ktorí sedia na domovej schôdzi a pokúšajú sa o
nemožné. Vyriešiť vo vzájomnej zhode problémy týkajúce sa sp...
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25. 11. 2019 o 09.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

V štôlni je každá mačka čierna
Literárny workshop spojený so scénickým čítaním. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý sa realizuje s ﬁnančnou podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.
25. 11. 2019 o 09.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia

Hory zážitkov na Slovensku
Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý sa realizuje s ﬁnančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín....
25. 11. 2019 o 09.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Raketou okolo Slniečka
Prezentácia českého časopisu pre deti Raketa a slovenského časopisu pre deti Slniečko spojená s výtvarným workshopom a výstavkou časopisov pre
deti. Lektorka: Katarína Kosánová. Podujatie projektu Zaž...
25. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Znamenia starej Prahy
Literárno-výtvarný workshop s lektorkou Katarínou Kosánovou na motívy starých pražských legiend. Podujatie projektu Zaži knihu, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podpo...
25. 11. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | stretnutie členov

Slovenská únia proti osteoporóze
25. 11. 2019 o 16.30 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurzy jogy s lektorkou Kristínou Máčalovou
25. 11. 2019 o 18.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurzy jogy s lektorkou Kristínou Máčalovou
25. 11. 2019 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany | tanec

Umelecký súbor Lúčnica
“Z tvorby prof. Štefana Nosáľa”Umelecký vedúci: Mikuláš SivýÚčinkuje: Tanečný súbor so svojimi sólistami, Orchester a Ľudová hudba Lúčnice pod
vedením primáša Martina Sleziaka a Spevácka skupina Lúčni...
25. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Portrét ženy v plameňoch
SR ČR 2019. Réžia: Céline Sciamma. Dramatický príbeh maliarky Marianne, ktorá dostane objednávku na svadobný portrét mladej ženy z bohatej
rodiny. Odchádza preto na izolovaný ostrov, kde hrá úlohu naj...
26. 11. 2019 o 09.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | muzikál, pre deti

Deti deťom - Aj my sa vieme zabaviť 2019
12. ročníkRozprávkové muzikálové predstavenie Snehulienka a trpaslíci Realizované s ﬁnančnou podporou MK SR Vstup voľný
26. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Z múzea do jaskyne
Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko spojená s tvorivým workshopom. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý sa
realizuje s ﬁnančnou podporou Fondu na podporu kultúry ná...
26. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | vernisáž

Rudolf Laci Bačík: Návrat - vernisáž
Vernisáž výstavy obrazov. V kultúrnom programe vystúpi spevák Andrej Depeš.
27. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Logo Piešťan
Tvorivá dielňa s dizajnérom Michalom Staškom.
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27. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Za bránou Starého zámku
Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko spojená so scénickým čítaním.Podujatie projektu Keď čítanie je čtení XI., ktorý sa
realizuje s ﬁnančnou podporou Fondu na podporu kultúry náro...
27. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, workshop, pre deti

V Múzeu slovenskej dediny
Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko spojená s poznávacím workshopom.
27. 11. 2019 o 14.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Slovensko – krajina plná tajomstiev
Komentovaná prehliadka výstavy Poďme objavovať Slovensko spojená s literárno-tvorivým workshopom.
27. 11. 2019 o 15.00 h | Balneologické múzeum Imricha Wintera | trh, tvorivá dielňa

Vianočné trhy v Balneologickom múzeu Imricha Wintera
Vianočné trhy spojené s prezentáciou vianočných tradícií v hlavnej expozícii Balneologického múzea. Ukážky pečenia oplátok, zdobenie medovníkov,
tvorivé dielne - výroba vianočných ozdôb, pohľadníc. P...
27. 11. 2019 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | koncert

Piešťanský Dixieland
35 rokov dixielandovania.Vstup voľný
27. 11. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum | prezentácia

Z Užhorodu do Odesy: 18 hodín vlakom
Cestovateľské zážitky Renáty Bielikovej z cesty a návštevy Užhorodu, prímorskej Odesy a Ľvova. Návod ako precestovať Ukrajinu vlakom, zaujímavé
historické fakty o Ukrajine, meste Odesa a ochutnávka cu...
27. 11. 2019 o 19.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | prednáška

Ivo Toman - Kurvítka v hlavě Tour 2018-2019
Najväčšie motivačné turné v Česko Slovensku v roku 2018 - 2019Po veľkom úspechu a 20-tich vystúpeniach Iva Tomana - Kurvítka v hlave v roku
2018 pridávame ďalšie termíny v nových mestách.Kniha Kurvítk...
27. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Classic songs - live vocal / guitar - Števo Adamec
Števo Adamec - akustická gitara/vocal
28. 11. 2019 o 08.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | seminár

Zázračné kľúče od hravého čítania – alebo ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej
literatúre
Celoslovenský seminár pre pedagógov a knihovníkov. V spolupráci s Osmijanko n.o.Nezisková organizácia OSMIJANKO a Mestská knižnica mesta
Piešťany pripravila pre pedagógov a knihovníkov celoslovenský s...
28. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelná dramatizácia, pre deti

S Permoníkmi po Slovensku
Dramatizované čítanie z kníh Zuzany Boďovej.Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom proje...
28. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Sára a zázračný stôl
Výtvarný workshop ku knihe Zuzany Csontosovej. Lektorka: Katarína Kosánová.Podujatie projektu Zaži knihu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným p...
28. 11. 2019 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, podpora čitania, pre deti

Strašidla a strašidielka vo veršoch a pohádkach
Z tvorby slovenských a českých autorov čítajú Bystrík Vančo a Barbora Krajč Zamišková. Súčasťou podujatia je výtvarný workshop. Podujatie projektu
Zaži knihu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond n...
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28. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Valhala: Ríša bohov
Dánsko 2019. Výpravné fantasy vychádzajúce zo severských bájí a povestí o Valhale, kam za sprievodu valkýr prichádzajú padlí bojovníci. Odin, Thor,
Loki a ďalší bohovia sa musia postaviť osudu a odvrá...
28. 11. 2019 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Voda, čo ma drží nad vodou
Slovenská premiéra! Film o najväčšej legende (česko) slovenskej poetickej scény – Jozefovi Urbanovi. Úsmevno-dramatický príbeh jedného z
najväčších slovenských básnikov, predstaviteľa takzvanej strat...
28. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

IX Oldies - LIVE oldies rock songs
28. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Valhala: Ríša bohov
Dánsko 2019. Výpravné fantasy vychádzajúce zo severských bájí a povestí o Valhale, kam za sprievodu valkýr prichádzajú padlí bojovníci. Odin, Thor,
Loki a ďalší bohovia sa musia postaviť osudu a odvrá...
29. 11. 2019 o 10.00 h | Gymnázium Pierra de Coubertina | beseda

November '89 a súčasnosť
Panelová diskusia: Fedor Gál, František Mikloško, Soňa Szomoláyi, Dionýz Hochel, Tomáš Zálešák a Marián Kališ
29. 11. 2019 o 15.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelná dramatizácia, pre deti

Môžu superhrdinovia nosiť okuliare?
Dramatizované čítanie na motívy knihy Sone G. Lutherovej.Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným pa...
29. 11. 2019 o 17.00 h | Piešťanské informačné centrum | ﬁlm, beseda

Sama
Premietanie ﬁlmu Sama, ktorej hlavnou hrdinkou je 92. ročná herečka Luba Skořepová. Účinkujú režisér a scénarista ﬁlmu Otakar Faifr, producent a
strihač ﬁlmu Michal Novák.V spolupráci s Českým spol...
29. 11. 2019 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Last Christmas
USA 2019. Hviezda z ﬁlmu Hry o tróny Emilia Clarke žiari, zabáva a dojíma v romantickej vianočnej komédii. To dievča síce vyzerá ako roztopašný
čertík, v skutočnosti však priťahuje problémy všetkého ...
29. 11. 2019 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany | koncert

Vojtěch Dyk & B-Side Band, bandleader Josef Buchta
Turné bilancujúce desať rokov spolupráce B-Side Bandu s hercom a spevákom Vojtom Dykom.Dĺžka predstavenia : 100 min.Vstupné: 25 a 30,- € /
predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketpor...
29. 11. 2019 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Nikitin-Šrámek Quartet
29. 11. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Last Christmas
USA 2019. Hviezda z ﬁlmu Hry o tróny Emilia Clarke žiari, zabáva a dojíma v romantickej vianočnej komédii. To dievča síce vyzerá ako roztopašný
čertík, v skutočnosti však priťahuje problémy všetkého ...

Dlhodobé podujatia
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01. 09. 2019 - 15. 11. 2019 | Mestská knižnica mesta Piešťany | súťaž, pre deti

S vami nie som sám
Celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl a centier voľného času pri špeciálnych základných školách na tému "Čo ma robí
šťastným."

Podujatie projektu Vitajt...
12. 09. 2019 - 12. 01. 2020 | Vila Dr. Lisku | výstava

Stratené pralesy II.
Prírodovedná výstava prezentujúca viac ako 800 exponátov fosílií zo Slovenska aj zahraničia.
01. 10. 2019 - 31. 12. 2019 | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | výstava

Alojz Majerník - výber z tvorby
01. 10. 2019 - 03. 11. 2019 | Dom umenia Piešťany | výstava

Mária Bidelnicová - obrazy
Výstava obrazov Márie Bidelnicovej
03. 10. 2019 - 03. 11. 2019 | Dom umenia Piešťany | výstava

Zdenka Mudráková (ČR): Čriepky z dejín módy
Výstava modelov historických odevov na bábikách.
08. 10. 2019 - 13. 11. 2019 | Knižnica pre mládež mesta Košice | výstava, pre deti

Magický svet ilustrácií
Výstava z kníh významnej slovenskej ilustrátorky Kataríny Ilkovičovej.
11. 10. 2019 - 09. 11. 2019 | Magna Gallery - galéria plná energie | výstava

Barbora Paulovičová: Klapa-Klopa
Výstava ilustrácií
15. 10. 2019 - 15. 11. 2019 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Lichožroutka Galina Miklínová
Výstava ilustrácií českej ilustrátorky Galiny Miklínovej z kníh Vombat Jirka, Lichožrouti, O Kanafáskovi a ďalších, zameraná na hravé poznanie sveta
ilustrácií tejto výnimočnej autorky.
Po...
15. 10. 2019 - 03. 11. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | výstava

FIJET - Travel and Emotions 2019
3. ročník medzinárodnej výstavy 75 fotograﬁí 14 autorov z Česka, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Kanady, Rakúska, Rumunska a Slovenska.
Kurátorom výstavy je historik a teoretik fotograﬁe...
18. 10. 2019 - 31. 12. 2019 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Poďme objavovať Slovensko
Výstava slovenskej výtvarníčky a ilustrátorky Márie Nerádovej, s názvom Poďme objavovať Slovensko, pozostáva z ilustrácií jej rovnomennej autorskej
knižky. Návštevníci výstavy môžu spoločne so sprievo...
21. 10. 2019 - 20. 11. 2019 | Piešťanské informačné centrum | výstava

100 let českého komiksu
Výstava predstavuje český komiks v jeho rozmanitosti a uvádza jeho najvýznamnejších autorov a diela.
V spolupráci s Českým centrom v Bratislave.
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29. 10. 2019 - 15. 11. 2019 | Elektrárňa Piešťany | výstava

Nespútaná energia - fotograﬁcké fenomény
Francis Teynier sa vo svojej fotograﬁckej tvorbe venuje témam urbanizmu a architektúry, ale zameriava sa najmä na sériu phénographies,
vyznačujúcu sa tým, že abstrakcia je len zdanlivá. Na tlač phéno...
31. 10. 2019 od 11.00 h - 03. 11. 2019 do 21.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell | iné

Jesenná Pivotéka v Piešťanskom pivovare ŽiWELL
Tradičná Jesenná Pivotéka v Piešťanskom pivovare ŽiWELL. Line up toho najlepšieho, čo slovenská, česká a svetová pivná scéna aktuálne ponúka.
Overené klasiky, tak aj šialené špeciály. Tematická kuchyň...
04. 11. 2019 - 25. 11. 2019 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Svět podle Šaška
Interaktívna výstava mapujúca život a dielo významného českého ilustrátora Miroslava Šaška, ktorý sa po celom svete preslávil svojimi cestopisnými
knižkami pre deti. Autor svoje zážitky z ciest zachyt...
05. 11. 2019 - 01. 12. 2019 | Dom umenia Piešťany | výstava

Stanislav Lajda – rekonštrukcia Leonardovej Poslednej večere
Výstava sa koná pri príležitosti 500. výročia úmrtia slávneho umelca a vedca Leonarda da Vinci.
05. 11. 2019 - 24. 11. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | výstava

Róbert Makar - Siločiary
Výstava obrazov
05. 11. 2019 - 25. 11. 2019 | Městská knihovna v Praze | výstava, pre deti

Traja kamoši v knihovně
Výstava ilustrácií významnej slovenskej ilustrátorky Kataríny Slaninkovej z knižnej série Traja kamoši.
05. 11. 2019 - 06. 11. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | festival, ﬁlm

Indonézsky ﬁlmový festival
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky na Slovensku v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany pozývajú na Indonézsky ﬁlmový
festival.
Program:
5. novembra 2019 o...
06. 11. 2019 - 01. 12. 2019 | Dom umenia Piešťany | výstava

Pavel Kopp – fotograﬁa, Chvilky s Itálií – Spomienka na Miroslava Horníčka
Výstava fotograﬁí Ing. Pavla Koppa, predsedu Spolku priateľov Itálie, fotografa, diplomata a podnikateľa, ktorý predstaví Miroslava Horníčka nielen
ako herca, spisovateľa, režiséra, ale aj ako osobné...
06. 11. 2019 - 05. 01. 2020 | Muzeum hlavního města Prahy | výstava, pre deti

Hravé obrázky
Renomovaný slovenský ilustrátor, maliar a graﬁcký dizajnér Juraj Martiška, držiteľ Ceny Ľudovíta Fullu za rok 2013, predstavuje v rámci svojej výstavy
všetkým priaznivcom hravých a vtipných ilustráci...
07. 11. 2019 - 09. 11. 2019 | Zimný štadión Easton Aréna Piešťany | hokej, súťaž

Turnaj 4 krajín 2019 - medzinárodný hokejový turnaj hráčov do 20 rokov
Harmonogram:
7. 11. 2019
13.30 h zápas Nórsko - Nemecko
17.00 h zápas Slovensko - Švajčiarsko
8. 11. 2019
13.30 h zápas Švajčiarsko - Nórsko
17.00 h zápas Slo...
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12. 11. 2019 - 08. 12. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | výstava

Marián Dubovský - fotograﬁe
Výstava 70 fotograﬁí
13. 11. 2019 - 01. 12. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | výstava

Tridsať (ne)nežných rokov
30 rokov po roku 1989 - fotograﬁe z archívu múzea a archívu Martina Vala
Kurátor výstavy: Martin Valo, Vladimír Krupa
15. 11. 2019 - 15. 01. 2020 | Galantská knižnica | výstava, pre deti

Ilustrácie Matúša Maťátka
Výstava z tvorby slovenského ilustrátora Matúša Maťátka.
15. 11. 2019 - 29. 12. 2019 | Galantská knižnica | výstava

S farbami nie je nuda
Výstava ilustrácií z kníh výnimočného slovenského ilustrátora Ľuboslava Paľa.
17. 11. 2019 - 07. 12. 2019 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava

Najkrajšie knihy Slovenska 2018
Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže.
18. 11. 2019 - 31. 12. 2019 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Takto slávia Vianoce
Výstava Márie Nerádovej na motívy knihy Karoliny Medkovej Vánoce z celého světa.
Vianoce sa slávia takmer po celom svete, ale každý ich slávi po svojom. Každá zem má odlišné vianočné tradície, kt...
18. 11. 2019 - 31. 12. 2019 | Knižnica pre mládež mesta Košice | výstava, pre deti

Vianočné mystérium
Výstava ilustrácií Vladimíra Krála z knihy Josteina Gaardera.
19. 11. 2019 - 25. 11. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | výstava

Eurotour 2019 - výstavy fotograﬁí
19. 11. 2019 - 21. 11. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | festival, ﬁlm, prezentácia, významné podujatie

Eurotour Piešťany 2019
15. ročník prehliadky ﬁlmov o cestovaní, krajine a človeku
22. 11. 2019 - 01. 12. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | výstava

30 rokov po roku 1989
Výstava fotograﬁí z archívu Balneologického múzea I. Wintera v Piešťanoch
22. 11. 2019 - 14. 01. 2020 | Magna Gallery - galéria plná energie | výstava

BazART 2019
Tradičná piešťanská vianočná výstava - umelecké darčeky, šperky a dizajn
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