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Program na mesiac september
01. 09. 2022 od 09.00 h do 15.00 h | Lodenica | šport - iné

Piešťanský akvatlon 2022
Vo štvrtok 1. septembra sa uskutoční na Lodenici ďalší ročník Piešťanského akvatlonu. Okrem možnosti účasti širokej verejnosti – od malých detí, cez
žiakov a mladistvých až po dospelých v Open kategór...
01. 09. 2022 o 15.00 h | Hudobný pavilón v parku | divadelné predstavenie, hudobno-zábavný program, pre deti, iné

Dovidenia prázdniny
Rozlúčka s prázdninami.PROGRAM: o 15.00 h: DIVADLO HOTEL MÁRIA - GULLIVEROV DENNÍKInteraktívne predstavenie, rozprávka pre deti aj
dospelých , malých aj veľkých, na motívy známeho románu J. Swifta.Vys...
01. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

ARTHUR Prekliatie
Alex je už od detstva fanúšik ﬁlmu Arthur a Minimojovia. Na svoje 18 narodeniny ho jeho najlepší priatelia prekvapia a vezmú do domu, kde sa ﬁlm
točil. Nikto z nich netuší, že ide o zlovestnú a smrt...
01. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Svetlana Rymarenko & band
Svetlana Rymarenko & band
01. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

ARTHUR Prekliatie
Alex je už od detstva fanúšik ﬁlmu Arthur a Minimojovia. Na svoje 18 narodeniny ho jeho najlepší priatelia prekvapia a vezmú do domu, kde sa ﬁlm
točil. Nikto z nich netuší, že ide o zlovestnú a smrt...
01. 09. 2022 o 20.30 h | Prírodné kino - Kino Fontána | ﬁlm

Nenávisť
24 hodín v živote troch mladých mužov na francúzskom predmestí deň po násilnej vzbure.Žid Vinz, Afrčan Hubert a Arab Saïd bezcieľne trávia svoje
dni v betónovom prostredí predmestia a dávajú francúzsk...
02. 09. 2022 o 09.30 h | Piešťanský pivovar ŽiWell | veslovanie, výlet

Splav Váhu Nové Mesto nad Váhom – Piešťany
Spoznávať prírodu z vody je výnimočný zážitok, ktorý ponúka pohodová plavba po Váhu medzi dvomi mestami na najdlhšej slovenskej rieke. Splav je
vhodný pre každého od rodín s deťmi až po milovníkov adr...
02. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

ARTHUR Prekliatie
Alex je už od detstva fanúšik ﬁlmu Arthur a Minimojovia. Na svoje 18 narodeniny ho jeho najlepší priatelia prekvapia a vezmú do domu, kde sa ﬁlm
točil. Nikto z nich netuší, že ide o zlovestnú a smrt...
02. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Peter Palaj Quartet
LIVE jazz koncert.
02. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

ARTHUR Prekliatie
Alex je už od detstva fanúšik ﬁlmu Arthur a Minimojovia. Na svoje 18 narodeniny ho jeho najlepší priatelia prekvapia a vezmú do domu, kde sa ﬁlm
točil. Nikto z nich netuší, že ide o zlovestnú a smrt...
02. 09. 2022 o 20.30 h | Prírodné kino - Kino Fontána | ﬁlm

Rocketman
Rocketman je hudobná fantázia, ktorá rozpráva životný príbeh jedného z najúspešnejších hudobníkov súčasnosti. Elton John vždy spieval ako boh,
obliekal sa ako nikto iný predtým a žil ako pravý rocker....
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02. 09. 2022 o 20.45 h | Ensana Thermia Palace Health Spa Hotel ***** | koncert

Dara Rolins
Koncert nabitý pozitívnou energiou a skvelou atmosférou s Darou Rolins! Viac informácií na thermiapalace.sk
03. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Tritisíc rokov túžby
Najnovší ﬁlm fenomenálneho režiséra snímok Mad Max, Happy Feet či Čarodejnice z Eastwicku v sebe kombinuje fantasy s prostredím orientu.Idris
Elba v ňom ako čarovný džin rozpráva príbehy túžby naprie...
03. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

IX Oldies
Koncert - LIVE oldies rock songs.
03. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Tritisíc rokov túžby
Najnovší ﬁlm fenomenálneho režiséra snímok Mad Max, Happy Feet či Čarodejnice z Eastwicku v sebe kombinuje fantasy s prostredím orientu.Idris
Elba v ňom ako čarovný džin rozpráva príbehy túžby naprie...
03. 09. 2022 o 20.30 h | Prírodné kino - Kino Fontána | ﬁlm

Striedavka
Česko-slovenská komédia s hviezdnym hereckým obsadením o radostiach a strastiach života po rozvodeZuzana (Kristína Svarinská) sa ako študentka
na univerzite zamilovala do svojho profesora telocviku Ho...
04. 09. 2022 od 10.00 h do 15.00 h | ŽiWell Kursalon | trh, iné

Africké trhy v Piešťanoch
Virunga mieri do Piešťan a vezie zo sebou poriadnu zásobu exotiky - čerstvé i sušené ovocie, voňavé korenie, výborné oriešky, kávu alebo
kakao.Čerstvé ovocie, ako je obrovský jackfruit, to najmaslovej...
04. 09. 2022 od 15.00 h do 16.00 h | Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach | hudobno-zábavný program

Dožinky
Folklórny súbor Žito pôsobiaci pri Hotelovej akadémii Ľ. Wintera pozýva na tradičnú dožinkovú slávnosť, na ktorej predstaví folklórne zvyky spojené s
ukončení žatvy.
04. 09. 2022 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku | koncert

MODROVANKA
Dychová hudba MODROVANKADychovka má v súčasnosti 14 členov, no vypomáhať nám chodia aj muzikanti z iných kapiel,“ prezradil nam kapelnik.
„Nacvičujeme raz do týždňa v sále kultúrneho domu, ktorú nám d...
04. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Tritisíc rokov túžby
Najnovší ﬁlm fenomenálneho režiséra snímok Mad Max, Happy Feet či Čarodejnice z Eastwicku v sebe kombinuje fantasy s prostredím orientu.Idris
Elba v ňom ako čarovný džin rozpráva príbehy túžby naprie...
04. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Tritisíc rokov túžby
Najnovší ﬁlm fenomenálneho režiséra snímok Mad Max, Happy Feet či Čarodejnice z Eastwicku v sebe kombinuje fantasy s prostredím orientu.Idris
Elba v ňom ako čarovný džin rozpráva príbehy túžby naprie...
05. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Jam Session
Koncert.
05. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Jedna sekunda
Čína počas kultúrnej revolúcie. Z pracovného tábora utečie väzeň. Pri hľadaní ukradnutého ﬁlmového kotúča, na ktorom sa objavuje jeho dávno
stratená dcéra, riskuje všetko - pre jednu sekundu. Čoskoro...
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06. 09. 2022 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Kreslený humor
Komentovaná prehliadka výstavy Veselé obrázky Boženy Plocháňovej.
06. 09. 2022 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany | koncert

DAVID DI FIORE
DAVID DI FIORE - organ / USA – Slovensko W. Mathias, C. Balbastre, J. S. Bach, L. Vierne, Ch. Ives, N. Rawsthorne, P. Cochereau
07. 09. 2022 o 14.00 h | Online | iné

Rozhovor s Toňou Revajovou
Online rozhovor so spisovateľkou a redaktorkou Toňou Revajovou.
07. 09. 2022 o 16.00 h | Hlohovec | šport - iné

Poobedný splav Váhu Jalšové – Hlohovec
Spoznávať prírodu z vody je výnimočný zážitok, ktorý ponúka plavba po starom ramene Váhu v okolí Hlohovca. Je vhodná tak pre rodiny s deťmi ako
aj pre milovníkov adrenalínu, stačí si vybrať plavidlo p...
08. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Volám sa Zlatan
Zlatan Ibrahimovič – pochádza z rodiny balkánskych prisťahovalcov, narodil sa vo Švédsku. Napriek ťažkému detstvu sa stal jedným z najúspešnejších
švédskych futbalistov. Na dosiahnutie vysnívaných úsp...
08. 09. 2022 o 18.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | beseda

Knihotúlanie
Literárny večer so zaujímavými hosťami.Beseda ku knihe Minimax za účasti autorov Jána Štrassera a Bohuslava Perneckého. Súčasťou podujatia je
prezentácia kníh vydavateľstva Petrus za účasti vydavateľa...
08. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Blues Rock Generations
Koncert.
08. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Volám sa Zlatan
Zlatan Ibrahimovič – pochádza z rodiny balkánskych prisťahovalcov, narodil sa vo Švédsku. Napriek ťažkému detstvu sa stal jedným z najúspešnejších
švédskych futbalistov. Na dosiahnutie vysnívaných úsp...
08. 09. 2022 o 20.30 h | Prírodné kino - Kino Fontána | ﬁlm

Ghost Dog: Cesta samuraja
Obnovená premiéra zábavnej paródie na gangsterky od Jima Jarmuscha.Jim Jarmusch patrí u nás k najznámejším predstaviteľom nezávislého ﬁlmu.
Hlavným hrdinom ﬁlmu je záhadný nájomný vrah v službách ta...
09. 09. 2022 o 09.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | bábkové divadlo, pre deti

Malá Lila
Batolárium pre najmenších. Účinkujú Kristína Sviteková a Barbora Krajč Zamišková.Vhodné pre deti od 0,5 - 3 roky. Kapacita predstavenia je
obmedzená, v prípade záujmu sa prihláste na kultura@kniznica....
09. 09. 2022 o 10.00 h | Park piety | iné

Nezabudnutí susedia
Pietna spomienka na obete holokaustu pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. V spolupráci s Mestom Piešťany.
09. 09. 2022 o 10.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop

Učíme sa čítať knihu Žabiatko
Interaktívny vzdelávací workshop pre rodičov s malými deťmi. Lektorka: Barbora Krajč Zamišková.Súčasťou podujatia je výstava kníh pre najmenších.
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09. 09. 2022 o 14.00 h | Online | iné

Rozhovor s Martou Matus
Online rozhovor s ilustrátorkou Martou Matus.
09. 09. 2022 od 15.00 h do 21.00 h | Elektrárňa Piešťany | festival

MADE IN PIEŠŤANY: Festival
Piatkový festival je ukážkou práce talentovaných Piešťancov. Tým bude celé popoludnie patriť elektrárenská záhrada a všetky exteriérové priestory
starej elektrárne. Svoje miesto si nájdu predajné a pr...
09. 09. 2022 o 16.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | podpora čitania, pre deti

Nika a Leo sa učia Abecedu
Tvorivé čítanie z knihy Paulíny Feriancovej.Z cyklu Čítame a hráme sa v Múdrej ponorke.
09. 09. 2022 o 17.00 h | Danubiana | vernisáž

Ilustrácie / Daniela Olejníková
Vernisáž výstavy významnej slovenskej ilustrátorky Daniely Olejníkovej.
09. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Pozvánka do pekla
Hororový príbeh, ktorý prežíva Evie po smrti svojej matky.Po smrti svojej matky a bez príbuzných podstúpi Evie (Nathalie Emmanuel) test DNA… a
objaví dlho strateného bratranca, o ktorého existencii ne...
09. 09. 2022 od 19.00 h do 21.30 h | Lodenica | cyklistika

Nočná cyklojazda
V poradí šiesta cyklojazda ulicami mesta Piešťany. Nočná cyklojazda bude spojená s odovzdávaním cien pre výhercov jednotlivých kategórii v súťaži
Do práce na bicykli 2022. Oceňovať budeme najúspešnejš...
09. 09. 2022 o 19.00 h | Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach | koncert

Salónny orchester Afrodité
Koncert Salónneho orchestra Afrodité so zmesou najslávnejších ﬁlmových a muzikálových melódií. Vstup VOĽNÝ.V prípade nepriaznivého počasia sa
vystúpenie uskutoční v Spoločenskom centre na Kúpeľnom os...
09. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Csino-Hodek-Vizváry feat. Aron Hodek
Csino-Hodek-Vizváry feat. Aron Hodek -live koncert.
09. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Pozvánka do pekla
Hororový príbeh, ktorý prežíva Evie po smrti svojej matky.Po smrti svojej matky a bez príbuzných podstúpi Evie (Nathalie Emmanuel) test DNA… a
objaví dlho strateného bratranca, o ktorého existencii ne...
09. 09. 2022 o 20.30 h | Prírodné kino - Kino Fontána | ﬁlm

Metallica: Through the Never
Legendární americká kapela Metallica přináší na plátna kin zcela nový ﬁlmový zážitek.Film s názvem, odkazujícím na stejnojmennou píseň z Black
Album, sleduje mladíka Tripa (Dane DeHaan), který na živ...
10. 09. 2022 o 08.00 h | Sĺňava 1 | prezentácia

Na návšteve u ornitológa
Skupinka do 20 osôb môže absolvovať netradičnú prehliadku a krúžkovanie vtákov s ornitológom v chránenom areáli, ktorý nesie názov Výsadba, na
Sĺňave v Piešťanoch.Počas pútavej dvojhodinovej prednášky...
10. 09. 2022 od 09.30 h do 14.30 h | HS Centrum | šport - iné

Vyber si svoj šport
Prezentácia 13 športových klubov z Piešťan na jednom mieste.Maľovanie na tvár, kúzelnícka a bublinová show pre deti, skákací hrad, tombola, ukážka
prvej pomoci, pPočítanie s abakusom, ping - pongový t...
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10. 09. 2022 od 09.30 h do 17.00 h | Vojenské historické múzeum Piešťany | prezentácia, pre deti

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi
Aj tentoraz sa deti môžu tešiť na ukážky činnosti hasičov, kynológov a zásahovej jednotky. Areál Vojenského historického múzea bude verejnosti
prístupný zdarma. 09.30 - 17.00 VOĽNÁ PREHLIADKA EXPOZÍCI...
10. 09. 2022 o 11.00 h | Harmony - Hudobný pavilón pri jazierkach | šport - iné

DAKAR & MX Talkshow na Slovensku
Dakarské a motokrosové hviezdy zo Slovenska a Českej republiky dorazia do Piešťan. Môžete sa tešiť na osobné stretnutie s najlepšími pretekármi v
ich disciplínach, na historky z Dakaru vrátane zákulis...
10. 09. 2022 o 14.00 h | Arta | šport - iné, záujmová aktivita

Otváračka minička
Otváračka minirampy, jediného jazditeľného miesta v Piešťanoch, ktoré v ARTE vzniklo vďaka iniciatíve lokálnej komunity z After Hours Skate Clubu a
ﬁnančnej podpore z fondu rozvoja od Trnavského samo...
10. 09. 2022 o 15.30 h | Dom umenia Piešťany | prezentácia

ZRUŠENÉ Mesto ako galéria
--PODUJATIE JE PRE NEPRIAZNIVÚ PREDPOVEĎ POČASIA ZRUŠENÉ-- Zakúpené vstupenky môžete vrátiť.Prehliadka so sprievodcom, ktorú by ste si v
Piešťanoch rozhodne nemali nechať ujsť? Tak to je Mesto ako gal...
10. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Jan Žižka
Film inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najväčších vojvodcov svojej doby, nikdy neporazeným Jánom Žižkom z Trocnova, ktorý sa stal vďaka
svojim činom legendou.
10. 09. 2022 o 18.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | divadelné predstavenie

ZRUŠENÉ Cimrman/Smoljak/Svěrák: AKT
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany pozýva na divadelné predstavenie, komédiu z pera geniálneho mysliteľa Járy Cimrmana. Divadlo
nahodilých ochotníků, VizoviceRéžia: Miroslav HálaVstupné: 7 EURV...
10. 09. 2022 o 19.00 h | Elektrárňa Piešťany | hudobno-zábavný program, iné

MADE IN PIEŠŤANY: Gala
Sobotňajší gala večer predstaví Elektrárňu v inom svetle. Veľkorozmerná ﬂoristická výzdoba od známeho ﬂoristu hviezd Pala Ondera vdýchne
industriálnemu priestoru hlavnej haly slávnostnú atmosféru. C...
10. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Good Old Times Band - LIVE music
Koncert.
10. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Jan Žižka
Film inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najväčších vojvodcov svojej doby, nikdy neporazeným Jánom Žižkom z Trocnova, ktorý sa stal vďaka
svojim činom legendou.
10. 09. 2022 o 20.30 h | Prírodné kino - Kino Fontána | ﬁlm

Dievčatá z Dubaja
Po erotickom megahite 365 dní prichádzajú naši severní susedia s ďalším sexi ﬁlmom, ktorý vás vezme do luxusného a zmyselného sveta plného
drahých šiat, prepychových jácht, krásnych žien a hriešne bo...
10. 09. 2022 o 22.00 h | Mango Club & Lounge Caﬀe | koncert

MADUAR LIVE
Do Manga sa vracia legendárna dvojica Maduar a Vy si na živo užijete hity ako Hafanana, Ramaya, Anjel či Do It. K tomu počas celej noci bude za
mixom Dj Katchko hrať tie najtanečnejšie hity.
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11. 09. 2022 o 09.30 h | Hlohovec | šport - iné

Splav Váhu Sokolovce – Hlohovec
Spoznávať prírodu z vody je výnimočný zážitok, ktorý ponúka plavba po starom ramene Váhu v okolí Hlohovca. Je vhodná tak pre rodiny s deťmi ako
aj pre milovníkov adrenalínu, stačí si vybrať plavidlo p...
11. 09. 2022 od 13.30 h do 18.30 h | Radošinská sýpka | záujmová aktivita, tvorivá dielňa

Remeselné kumštovačky
Radošinská sýpka zvoní po druhýkrát na REMESELNÉ KUMŠTOVAČKY.Na remeselných tvorivých dielňach pre deti a dospelých budú svoj kumšt
odovzdávať:KOŠÍKARKA - ERIKA RUDÍKOVÁ / je členkou UĽUV-u a lektorko...
11. 09. 2022 o 15.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Labky v akcii
Akčná animovaná komédia pre celú rodinu.Hank je malý pes, ktorý má veľký sen – stať sa samurajom. Vydá sa na cestu za známym majstrom do
mesta Kakamucho, ktorého obyvatelia ho ale nevítajú s nadšením....
11. 09. 2022 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku | koncert

Staré dobré časy band - LIVE swing & evergreen songs
Staré dobré časy band - LIVE swing & evergreen songs
11. 09. 2022 od 17.00 h do 19.30 h | Piešťanský pivovar ŽiWell | kvíz, zábava

ŽiWellná kvízovačka so Slavom
Je tu september a s ním sa vracia tradičná kvízovačka v pivovare! Príď si preveriť svoj rozhľad, dozvedieť sa nové veci, uhasiť smäd a stretnúť kopec
veselých ľudí. V nedeľu 11. septembra. Ži Well!Pop...
11. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Jan Žižka
Film inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najväčších vojvodcov svojej doby, nikdy neporazeným Jánom Žižkom z Trocnova, ktorý sa stal vďaka
svojim činom legendou.
11. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Jan Žižka
Film inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najväčších vojvodcov svojej doby, nikdy neporazeným Jánom Žižkom z Trocnova, ktorý sa stal vďaka
svojim činom legendou.
12. 09. 2022 o 14.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Žiacke roky Štefánika
Komentovaná prehliadka výstavy ilustrácií Martina Kellenbergera z knihy Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy.
12. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Jam Session
Koncert.
12. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Zavýjať po svojom
Nový dokument v produkcii Petra Kerekesa.Lajos Kassák žil v pravicových i ľavicových diktatúrach, v revolučných časoch i počas vojen, tiež v
demokracii a v každej ére vedel, ako človek aj ako umelec r...
14. 09. 2022 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | informačná hodina, pre deti

Budem chodiť do knižnice
Informačná hodina pre žiakov základných škôl.
14. 09. 2022 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Čo si zbalím do kufríka?
Literárno-výtvarný workshop na motívy tvorby Martiny Matlovičovej.Sprievodné podujatie k výstave Hravé obrázky Martiny Matlovičovej.
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14. 09. 2022 o 14.00 h | Online | iné

Rozhovor so Sylvou Francovou
Online rozhovor s českou ilustrátorkou, graﬁčkou a fotografkou Sylvou Francovou.
14. 09. 2022 o 16.00 h | Hlohovec | šport - iné

Poobedný splav Váhu Jalšové – Hlohovec
Spoznávať prírodu z vody je výnimočný zážitok, ktorý ponúka plavba po starom ramene Váhu v okolí Hlohovca. Je vhodná tak pre rodiny s deťmi ako
aj pre milovníkov adrenalínu, stačí si vybrať plavidlo p...
14. 09. 2022 o 16.30 h | Elektrárňa Piešťany | prednáška

Naučme sa kompostovať
Popoludnie plné nových informácií o kompostovaní a aktivít pre deti i dospelých. Realizované v spolupráci so Spojenou školou Rakovice.Odborná
prednáška a zábavno-vzdelávacie aktivity pre deti i dospel...
14. 09. 2022 o 22.00 h | Mango Club & Lounge Caﬀe | zábava

Welcome Hotelka party
Čaute, drahí naši hoteláci, priatelia aj verejnosť. Nakoľko skončila Hotelka párty pod vedením starej generácie, dovoľujeme si vás spolu s kolektívom
Mango clubu pozvať na novú, luxusnejšiu a modernej...
15. 09. 2022 o 18.00 h | Arta | vernisáž

NO PAIN NO GAIN / Pavol Truben
Vernisáž výstavy "NO PAIN NO GAIN", ktorej autorom je umelec Pavol Truben.Výstavný projekt nadväzuje na autorom dlhodobo rozvíjanú tému tlaku
na výkon a vyhorenie. Prepája svet umenia s podobne súťaži...
15. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Radovan Tariška & Cubanos
LIVE jazz koncert Z technických príčin je koncert presunutý z 16.septembra na 15.septembra 2022.Radovan Tariška je slovenskému publiku dobre
známy ako autor vlastných projektov, člen orchestra Gustava...
16. 09. 2022 o 09.30 h | Piešťanský pivovar ŽiWell | veslovanie, výlet

Splav Váhu Nové Mesto nad Váhom – Piešťany
Spoznávať prírodu z vody je výnimočný zážitok, ktorý ponúka pohodová plavba po Váhu medzi dvomi mestami na najdlhšej slovenskej rieke. Splav je
vhodný pre každého od rodín s deťmi až po milovníkov adr...
16. 09. 2022 o 14.00 h | Online | iné

Rozhovor so Samuelom Hošekom
Online rozhovor so spevákom a umelcom Samuelom Hošekom.
16. 09. 2022 o 16.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | podpora čitania, pre deti

Šibalstvá králička Dávida
Tvorivé čítanie z knihy Barbary a Dávida Králikovcov.Z cyklu Čítame a hráme sa v Múdrej ponorke.
17. 09. 2022 o 09.00 h | Dom umenia Piešťany | prezentácia

Komentovaná prehliadka Dom umenia
Komentovaná prehliadka Domu umenia. Komentované prehliadky v architektonickom skvoste – Dome umenia, ktoré sú zdarma. Priestormi
brutalistickej stavby, ktoré inak nie sú verejnosti voľne prístupné, bu...
17. 09. 2022 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie, pre deti

Tri kocky droždia
Divadelné predstavenie na motívy knihy Petra Gärtnera. Účinkuje Divadlo Morgonrock.Vhodné pre deti od 3 rokov.Ľudia nebrali ohľad na prírodu a
zvieratá. Znečistili celý svet, vyrúbali lesy a za trest ...
17. 09. 2022 o 11.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Čarodejník Koroňák
Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy Petra Gärtnera. Lektorka: Jaroslava Nováková.Z cyklu Číta a tvorí celá rodina.

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

8/14

17. 09. 2022 o 19.00 h | Mliečak Piešťany | koncert

Slniečko v Mliečaku
Koncert obľúbenej skupiny Slniečko v reštaurácii Mliečak v Piešťanoch. Vstupné v predpredaji: 10 €, vstupenky si môžete zakúpiť priamo v reštaurácii
Mliečak Piešťany (možná platba kartou)Vstupné v deň...
17. 09. 2022 o 22.00 h | Mango Club & Lounge Caﬀe | zábava

LA CASA DE PAPEL - DEAM EXCLUSIVE SHOW
Na nočnú prepadovku v maskách v štýle LA CASA DE PAPEL len tak rýchlo nezabudnete a bude to TOP zážitok. Pri vstupe vás rovno ozbrojíme
obľúbeným welcome drinkom. Počas celej noci si užijete deam excl...
18. 09. 2022 o 09.30 h | Hlohovec | šport - iné

Splav Váhu Sokolovce – Hlohovec
Spoznávať prírodu z vody je výnimočný zážitok, ktorý ponúka plavba po starom ramene Váhu v okolí Hlohovca. Je vhodná tak pre rodiny s deťmi ako
aj pre milovníkov adrenalínu, stačí si vybrať plavidlo p...
18. 09. 2022 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku | koncert

Dychová hudba Lieskované
Dychová hudba Lieskované pôsobí v obci Moravské Lieskové ležiacej pod úpätím vrchu Veľká Javorina v okrese Nové Mesto nad Váhom. V obci má
dychová hudba vyše 100-ročnú tradíciu, na ktorú sme nadviazal...
19. 09. 2022 o 08.00 h | HS Centrum | šport - iné, pre seniorov

Športiáda seniorov
V pondelok 19.9. sa koná regionálne kolo športových hier, môže sa prihlásiť každý senior 50+, v utorok 20.9. pokračujeme celoslovenskou súťažou na
tom istom mieste, kde sa stretnú zástupcovia miest Br...
19. 09. 2022 o 10.00 h | Základná a materská škola Jarov, V Zahrádkách 4, Praha 3 | workshop, pre deti

Váš Joško Mrkvička
Tvorivý workshop s ilustrátorom Filipom Horníkom na motívy príbehov z časopisu Slniečko.
19. 09. 2022 o 10.00 h | Základná a materská škola Jarov, V Zahrádkách 4, Praha 3 | prezentácia, podpora čitania, súťaž, pre deti

Slniečko nás stále hreje
Prezentácia umeleckého detského časopisu Slniečko spojená s čítaním z ukážok detskej literatúry a súťažou. Účinkujú šéfredaktorka časopisu
Slniečko Ľubica Kepštová a ilustrátor Filip Horník....
19. 09. 2022 o 10.00 h | Městská knihovna v Praze - pobočka Dejvice | prezentácia, podpora čitania, pre deti

Dedko repku zasadil
Prezentácia kníh Márie Ďuríčkovej a Márie Rázusovej-Martákovej s ilustráciami Vladimíra Krála spojená so scénickým čítaním. Účinkujú Kristína
Sviteková a Barbora Krajč Zamišková....
19. 09. 2022 o 13.00 h | Základná a materská škola Jarov, V Zahrádkách 4, Praha 3 | podpora čitania, pre deti

Včelár Jožko
Scénické čítanie z knihy Simony Čechovej Včelár Jožko. Účinkuje Barbora Krajč Zamišková.
19. 09. 2022 o 13.00 h | Základná a materská škola Jarov, V Zahrádkách 4, Praha 3 | prezentácia, podpora čitania, súťaž, pre deti

Autorská rozprávka v detskom časopise Slniečko
Prezentácia umeleckého detského časopisu Slniečko spojená s čítaním a súťažou.Účinkuje šéfredaktorka časopisu Slniečko Ľubica Kepštová.
19. 09. 2022 o 13.30 h | Městská knihovna v Praze - pobočka Dejvice | prezentácia, divadelné predstavenie, pre deti

Kozliatka. Rozprávka o kozliatkach, ale neposlušných
Prezentácia knihy Márie Rázusovej-Martákovej spojená s divadelným predstavením. Účinkujú Kristína Sviteková a Martin Kollár.
19. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Jam Session
Koncert.
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19. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Chiara
Chiara Guerrasio je druhorodená dcéra, ale v srdci svojho otca zaujíma prvé miesto. Na rozdiel od svojich dvoch sestier je bystrá, rozhodná a silná
osobnosť. Keď otec odcestuje z kalábrijského mesta G...
20. 09. 2022 o 09.45 h | Městská knihovna v Praze - pobočka Dejvice | prezentácia, pre deti

Ako šlo vajce na vandrovku
Komentovaná prehliadka výstavy ilustrácií Vladimíra Krála a prezentácia knihy Márie Rázusovej-Martákovej. Účinkuje Kristína Sviteková.
20. 09. 2022 o 10.00 h | Městská knihovna v Praze - pobočka Dejvice | divadelné predstavenie, pre deti

Veselá vandrovka
Divadelné predstavenie. Účinkujú Barbora Krajč Zamišková a Martin Kollár.
20. 09. 2022 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Tajný cirkus Dutemple
Prezentácia knihy Diany Mašlejovej, ktorá vyšla v slovenskom i českom jazyku. Spojené s workshopom a výstavou kníh.Z cyklu Pohádky i rozprávky.
20. 09. 2022 o 19.00 h | Elektrárňa Piešťany | festival

Konvergencie 2022: Harlekýn
Martin ADÁMEK, klarinetAnna CHIRESCU, choreograﬁcká spoluprácaHarlekýn je postava z talianskej commedie dell'arte, ktorú si nemecký hudobný
vizionár Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) v roku 1975 po...
21. 09. 2022 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | beseda, pre deti

O chlapcovi M. R. Štefánikovi
Beseda ku knihe Jaroslava Rezníka a Martina Kellenbergera Oči plné oblohy. Účinkujú Martin Kellenberger a Barbora Krajč Zamišková.
21. 09. 2022 o 09.45 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, workshop, pre deti

Detstvo M. R. Štefánika v obrázkoch
Prezentácia knihy Oči plné oblohy spojená s literárno-výtvarným workshopom. Lektorka: Katarína Kosánová.
21. 09. 2022 o 09.45 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Hviezdy sú pekne poukladané
Literárno-výtvarný workshop s Martinom Kellenbergerom na motívy knihy Oči plné oblohy.
21. 09. 2022 o 14.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Čudná torta
Komentovaná prehliadka výstavy Hravé ilustrácie Boženy Plocháňovej.
21. 09. 2022 o 16.00 h | Hlohovec | šport - iné

Poobedný splav Váhu Jalšové – Hlohovec
Spoznávať prírodu z vody je výnimočný zážitok, ktorý ponúka plavba po starom ramene Váhu v okolí Hlohovca. Je vhodná tak pre rodiny s deťmi ako
aj pre milovníkov adrenalínu, stačí si vybrať plavidlo p...
22. 09. 2022 od 06.30 h do 10.00 h | Kolonádový most | cyklistika, iné

Raňajky pre cyklistov
Príďte naštartovať svoj deň so Slovenským cykloklubom. Pre všetkých cyklistov, ale i chodcov, kolobežkárov, korčuliarov pripravujeme skvelé raňajky.
Nebude chýbať slané, sladké pečivo, ovocie, či kávi...
22. 09. 2022 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Osem rozprávok
Literárno-výtvarný workshop na motívy tvorby Boženy Plocháňovej.Sprievodné podujatie k výstave Hravé ilustrácie Boženy Plocháňovej.
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22. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Obeť
V rozdelenej spoločnosti je každý obeťou. Všetci sú vinní.Irina je ukrajinská slobodná matka žijúca v malom českom meste. Jej celý život sa zrúti ako
domček z karát, keď sa dozvie, že jej syna Igora s...
22. 09. 2022 o 17.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia

Gruzínsko - divoká kráska pod Kaukazom
Cestovateľská prezentácia Ondreja Haládika.Gruzínsko – krajina na pomedzí Európy a Ázie, kde sa po stáročia miešali národy, náboženstvá,
prechádzali obchodné karavany i ničivé armády. Rozmanitá krajin...
22. 09. 2022 o 19.00 h | Parčík pred hotelom Slovan | prednáška

História a premeny hotela Slovan a fontány pred hotelom Slovan
Prednáška PhDr. Vladimíra Krupu, riaditeľa Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. Podujatie je pripravené Občianskym združením
Piešťanská rozvojová iniciatíva v rámci Dní európskeho kultú...
22. 09. 2022 o 19.00 h | Astória Villa | záujmová aktivita, iné

TAP TAKEOVER & MEET THE BREWER
Prídi na riadenú ochutnávku pív s pivovarom HELLSTORK, stretni sládkov a zisti viac o tomto, dnes už kultovom remeselnom pivovare z Myjavy (Turej
Lúky). Kombinácia Beer (Hellstork) & Food (Astoria) by...
22. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Obeť
V rozdelenej spoločnosti je každý obeťou. Všetci sú vinní.Irina je ukrajinská slobodná matka žijúca v malom českom meste. Jej celý život sa zrúti ako
domček z karát, keď sa dozvie, že jej syna Igora s...
23. 09. 2022 o 09.00 h | Elektrárňa Piešťany | prezentácia

(Ne)konferencia Gastrolove
Kávičkári.sk pripravili zaručený mix výborných spíkrov, skvelého jedla, koláčov, live cookingu, úžasnej kávy a nebudú chýbať ani spirity. Celé
podujatie bude ovplyvnené myšlienkou zero waste. Riad bud...
23. 09. 2022 o 11.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, workshop, pre deti

Enviráčik
Prezentácia detského časopisu spojená s tvorivým workshopom.
23. 09. 2022 o 16.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | podpora čitania, pre deti

Čáry-máry fuk!
Tvorivé čítanie z knihy Zdenky Kuliškovej a Juraja Martišku.Z cyklu Čítame a hráme sa v Múdrej ponorke.
23. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Vstupenka do raja
George Clooney a Julia Roberts v novej komédii.George Clooney a Julia Roberts se v úlohách ex-manželov opäť stretávajú na veľkom plátne. Čaká ich
spoločná misia, která má zabrániť ich zamilovanej dcér...
23. 09. 2022 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany | koncert

Prvý slávnostný koncert v rámci medzinárodného festivalu BHS
57. Bratislavské hudobné slávnosti 2022Štátny komorný orchester Žilina so speváckym zborom Lúčnica a dirigentom Leošom Svárovským prispievajú
zaujímavým programomz diel slovenských skladateľov – Juraj...
23. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Point of Few
Live jazz koncert
23. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Vstupenka do raja
George Clooney a Julia Roberts v novej komédii.George Clooney a Julia Roberts se v úlohách ex-manželov opäť stretávajú na veľkom plátne. Čaká ich
spoločná misia, která má zabrániť ich zamilovanej dcér...
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23. 09. 2022 o 21.00 h | ESESKO | zábava

GRAN FIESTA
Piatkový večer venujeme horúcej Gran ﬁeste, ktorá je zárukou kvalitnej zábavy od začiatku až do konca. Už 23.9.2022 roztancuje celé Esesko DJ Demi
a vy si užijete noc plnú tej najlepšej latino muzičk...
24. 09. 2022 od 08.00 h do 18.00 h | Mestský park | významné podujatie, výstava, súťaž

PARKFOTO PIEŠŤANY 2022
Už po 17. raz sa v piešťanskom Mestskom parku uskutoční najväčšia slovenská výstava fotograﬁí pod holým nebom. Súťažnú výstavu fotograﬁí, ako
festival kreatívnej fotograﬁe s podporou reklamných par...
24. 09. 2022 o 08.00 h | Sĺňava 1 | prezentácia

Na návšteve u ornitológa
Skupinka do 20 osôb môže absolvovať netradičnú prehliadku a krúžkovanie vtákov s ornitológom v chránenom areáli, ktorý nesie názov Výsadba, na
Sĺňave v Piešťanoch.Počas pútavej dvojhodinovej prednášky...
24. 09. 2022 o 15.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Dragon Ball Super: Super Hero
Kultové anime Dragon Ball prichádza konečne aj do slovenských kín!V najnovšom anime ﬁlme, ktorý sa odohráva počas série Dragon Ball Super,
hlavní hrdinovia budú musieť čeliť novej hrozbe. Son Goku po...
24. 09. 2022 o 15.00 h | PFK Piešťany | beh

Piešťanský kiláčik
Atletický oddiel TJ Družba a FUNNY ATHLETICS a Mesto Piešťany vás všetkých pozývajú na open preteky pri príležitosti otvorenia nového atletického
štadióna v Piešťanoch. Bežecké podujatie pre všetkých ...
24. 09. 2022 o 15.00 h | Hudobný pavilón v parku | významné podujatie, súťaž

Victoria Regia 2022
Slávnostné vyhlásenie výsledkov. Účinkuje FS Máj.
24. 09. 2022 o 17.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | stretnutie členov, pre deti

Čítame si s Čítajkom
Stretnutie detských čitateľov spojené s diskusiou a hrami.
24. 09. 2022 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Avatar
Najväčšia ﬁlmová udalosť roka! Oscarový režisér James Cameron začal pracovať na tomto unikátnom 3D projekte pred mnohými rokmi, kedy väčšinu
jeho vízií ešte nebolo možné kvôli nedostatočne vyvinutej ...
24. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Avatar (obnovená premiéra)
Vitajte v novom svete za hranicou vašej fantázie.Obnovené uvedenie oscarového epického dobrodružstva Jamesa Camerona z roku 2009,
najúspešnejšieho ﬁlmu všetkých čias, s remastrovaným obrazom 4K a zvu...
25. 09. 2022 o 09.30 h | Hlohovec | šport - iné

Splav Váhu Sokolovce – Hlohovec
Spoznávať prírodu z vody je výnimočný zážitok, ktorý ponúka plavba po starom ramene Váhu v okolí Hlohovca. Je vhodná tak pre rodiny s deťmi ako
aj pre milovníkov adrenalínu, stačí si vybrať plavidlo p...
25. 09. 2022 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelná dramatizácia, pre deti

Slávne cestovateľky
Divadelná dramatizácia na motívy knihy Jaroslavy Blažkovej Mačky letia do Kanady.Sprievodné podujatie k výstave Martiny Matlovičovej.
25. 09. 2022 o 11.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Vytvorme si Princezku a Lízičku
Tvorivý workshop pre rodičov s deťmi. Na motívy hlavných postáv z knihy Jaroslavy Blažkovej a Martiny Matlovičovej Mačky letia do Kanady.Z cyklu
Číta a tvorí celá rodina.
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25. 09. 2022 o 15.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Dragon Ball Super: Super Hero
Kultové anime Dragon Ball prichádza konečne aj do slovenských kín!V najnovšom anime ﬁlme, ktorý sa odohráva počas série Dragon Ball Super,
hlavní hrdinovia budú musieť čeliť novej hrozbe. Son Goku po...
25. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Avatar (obnovená premiéra)
Vitajte v novom svete za hranicou vašej fantázie.Obnovené uvedenie oscarového epického dobrodružstva Jamesa Camerona z roku 2009,
najúspešnejšieho ﬁlmu všetkých čias, s remastrovaným obrazom 4K a zvu...
25. 09. 2022 od 19.00 h do 20.00 h | Dom umenia Piešťany | koncert

Klavírny recitál v rámci BHS
Účinkuje: Leo de María – klavír PROGRAM:Domenico Scarlatti – Sonáta pre klavír d mol Pastorale, K. 9Domenico Scarlatti – Sonáta pre klavír d mol, K.
1Ludwig van Beethoven – Sonáta pre klavír č. 3 C du...
25. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Avatar (obnovená premiéra)
Vitajte v novom svete za hranicou vašej fantázie.Obnovené uvedenie oscarového epického dobrodružstva Jamesa Camerona z roku 2009,
najúspešnejšieho ﬁlmu všetkých čias, s remastrovaným obrazom 4K a zvu...
26. 09. 2022 o 17.00 h | Denné centrum Svornosť | beseda, prezentácia

Kúpele na starých pohľadniciach
Prezentácia knihy Martina Kostelníka spojená s prezentáciou série pohľadníc zo zbierky Alexandra Urminského.Kniha balneohistorika Martina
Kostelníka Kúpele na starých pohľadniciach prostredníctvom his...
26. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Jam Session
Koncert.
26. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Krásné bytosti
Drsné a magické dospievanie na islandskej periférii.Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider z rozvrácené rodiny. Marně hledá oporu doma i ve škole,
kde je obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy potk...
27. 09. 2022 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie, pre deti

O sestrách - dvojičkách
Divadelné predstavenie na motívy knihy Márie Ďuríčkovej Danka a Janka. Účinkuje Teátro Neline.Sprievodné podujatie k výstave Boženy
Plocháňovej.Budík má dve ručičky,aj my sme dve – sestričky.Ty máš mň...
27. 09. 2022 o 11.20 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, workshop, pre deti

Opice z naší police
Prezentácia kníh Kristy Bendovej, ktoré vyšli v slovenskom i českom jazyku spojená s tvorivým workshopom.Z cyklu Pohádky i rozprávky.
27. 09. 2022 o 13.20 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, workshop, pre deti

Kde domov můj
Prezentácia knihy Anety Holasovej spojená s literárno-výtvarným workshopom.Vhodné pre deti od 9 rokov.
28. 09. 2022 o 10.00 h | Piešťanské informačné centrum - Pribinova | workshop, pre deti

Sova, ktorá sa chcela stať škovránkom
Literárno-výtvarný workshop na motívy knihy ukrajinskej autorky Halyny Vdovychenko.Sprievodné podujatie k výstave #SLOVO#JAZYK#KNIHA.
28. 09. 2022 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Čarovanie akvarelom
Literárno-výtvarný workshop na motívy tvorby ilustrátorky Anety Františky Holasovej. Sprievodné podujatie k výstave Aneta Holasová / Tajomný svet
akvarelu.
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28. 09. 2022 o 16.00 h | Hlohovec | šport - iné

Poobedný splav Váhu Jalšové – Hlohovec
Spoznávať prírodu z vody je výnimočný zážitok, ktorý ponúka plavba po starom ramene Váhu v okolí Hlohovca. Je vhodná tak pre rodiny s deťmi ako
aj pre milovníkov adrenalínu, stačí si vybrať plavidlo p...
28. 09. 2022 o 16.30 h | Balneologické múzeum Imricha Wintera | prednáška

Holíčska fajansa
Holíčska fajansa - skvosty úžitkovej keramiky zo Slovenska. Vstup voľný.
28. 09. 2022 o 17.00 h | Piešťanské informačné centrum - Pribinova | súťaž

Najkrajšie okno / balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2022 - vyhodnotenie
Vyhodnotenie tradičnej súťaže o Najkrajšie okno / balkón v kúpeľnom meste Piešťany.
28. 09. 2022 o 18.00 h | Kolonádový most | prednáška

Ľ. Winter a Kolonádový most
Prednáška riaditeľa Balneologického múzea Imricha Wintera PhDr. Vladimíra Krupu. Podujatie je organizované v rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva.
28. 09. 2022 o 19.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Piargy
Milostný príbeh o nejasnej vine, láske a krutom tresteDedina Piargy bude žiť hriešnym životom, pokiaľ v jednu fašiangovú noc celkom nezmizne.
Akoby ju čerti odniesli s ľuďmi, domami aj zvieratami. Nap...
29. 09. 2022 od 09.00 h do 18.00 h | Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove | súťaž, šport - iné

Grand Prix Slovakia
Pohárová súťaž mužov a žien vo ﬁtnes a kulturistike.Program:9:00-11:00 Prezentácia11:00-12:00 Porada rozhodcov12:00-18:00 Priebeh súťaže podľa
harmonogramuVstupné 10 €
29. 09. 2022 o 09.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prednáška, workshop, pre deti

Mesto ako galéria
Tvorivý workshop zameraný na sochy Piešťan. Lektorka: Katarína Kosánová.
29. 09. 2022 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Obrázky z Bylinkáře
Komentovaná prehliadka výstavy Aneta Holasová / Tajomné svety akvarelu.
29. 09. 2022 o 14.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Ilustrovaný Jožko Pletko
Komentovaná prehliadka výstavy Boženy Plocháňovej.
29. 09. 2022 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Indián
Hektický život zaneprázdneného ﬁnančníka Ondreja, do ktorého vstúpi duch zomierajúceho starého indiánskeho náčelníka.Film Indián je komédia
odohrávajúca sa v súčasnosti. Opisuje hektický život zanepr...
29. 09. 2022 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany | divadelné predstavenie

Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Otvorenie 42. umeleckej sezónySlovenské národné divadlo Bratislava Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbuPoetická groteska
ikonického izraelského spisovateľa Chanocha Levina má veľmi vďačn...
29. 09. 2022 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

iX oldies
LIVE oldies rock songs
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29. 09. 2022 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Indián
Hektický život zaneprázdneného ﬁnančníka Ondreja, do ktorého vstúpi duch zomierajúceho starého indiánskeho náčelníka.Film Indián je komédia
odohrávajúca sa v súčasnosti. Opisuje hektický život zanepr...

Dlhodobé podujatia
02. 09. 2021 - 31. 12. 2022 | Piešťanské informačné centrum - Kolonádový most | prezentácia

História Kolonádového mosta vo virtuálnej realite
Piešťanské informačné centrum, ktoré sídli na Kolonádovom moste, ponúka svojim návštevníkom príležitosť zoznámiť sa s históriou Kolonádového
mosta formou virtuálnej reality.
Kolonádový most je ...
01. 06. 2022 - 06. 09. 2022 | Dom umenia Piešťany | výstava

JURAJ BENEŠ – hudobný skladateľ ANNA POLÁKOVÁ - soprán DR. GUSTÁV PAPP - tenor
JURAJ BENEŠ – hudobný skladateľ
ANNA POLÁKOVÁ - soprán
DR. GUSTÁV PAPP - tenor
Dom umenia uvádza dokumentárne výstavy v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava
...
15. 06. 2022 - 06. 09. 2022 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Brlôžky
Jedinečná výstava tvorby nadanej slovenskej ilustrátorky Márie Nerádovej s názvom Brlôžky predstavuje ilustrácie prevzaté z veselej obrázkovej knihy
pre deti, ale aj pre ich rodičov, ktorá nesie rovna...
01. 07. 2022 - 30. 09. 2022 | Mestský park | výstava, významné podujatie

Socha piešťanských parkov 2022
Cieľom podujatia je sprístupnenie umenia širokej verejnosti v letnom období počas troch mesiacov domácim aj medzinárodným návštevníkom mesta i
kúpeľov.
Na podujatí sú zastúpení autori, ktor...

