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Program na mesiac november
01. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Architekt drsnej poetiky
Architekt drsnej poetikyŽáner: DokumentárnyTrvanie: 70 minút (01:10)Premiéra na Slovensku: 7. október 2021Krajina pôvodu: SlovenskoPrístupnosť:
Vhodné od 12 rokovO jeho diele a strhujúcom životnom prí...
02. 11. 2021 o 16.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurz jogy
Kurzy jogy s lektorkou Zuzanou Demmerovou.Joga je spôsob, ako sa cítiť lepšie. Pravidelné cvičenie jogy udrží pevné a ohybné telo, odbúrava stres.
Pomocou cvikov a správneho dýchania zosúlaďuje telo a...
03. 11. 2021 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie, pre deti

Čiarkolárium
Batolárium pre najmenších. Účinkuje Bábkové divadlo na Rázcestí.Téma inscenácie vychádza z kreatívnej hry: Kde všade sa skrýva LINAJKA,
PRIAMKA? Čo vytvoria ČIARKY, LINKY, LINAJKY, keď sú spolu? Ako v...
03. 11. 2021 o 14.00 h | Online | prezentácia, pre deti

Žubrienky Emílie Jesenskej
Online komentovaná prehliadka výstavy ilustrácií z kníh Braňa Jobusa s ilustrátorkou Emíliou Jesenskou.Podujatie môžete sledovať
https://www.kniznica.sk/kniznica-online/citame-cez-web/, Youtube alebo ...
04. 11. 2021 od 08.00 h do 18.00 h | OD Prior | trh

Farmárske trhy
Predaj domácich výrobkov na priestranstve pred OD Prior každý druhý štvrtok. Mäsové výrobky z mangalice, zabíjačkové špeciality, originálne syry,
korenie bez glutamátu a soli, čaje bez farbív a dochuc...
04. 11. 2021 o 13.45 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Ako sa robí kniha
Komentovaná prehliadka výstavy Dizajn v knihe spojená s výtvarným workshopom. Pri príležitosti Roka slovenského dizajnu 2021.
04. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Shoky & Morthy: Posledná veľká akcia
Shoky & Morthy: Poslední velká akceŽáner: KomédiaTrvanie: 103 minút (01:43)Premiéra na Slovensku: 4. november 2021Krajina pôvodu: Česká
republikaPrístupnosť: Vhodné od 12 rokovShoky a Morthy sú kamará...
04. 11. 2021 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Kurz manželskej túžby
Filmová premiéra.Kde končia objatia a začína škrtenie? Hlavná otázka vzťahovej komédie pre ľudí, ktorí chcú v zdraví a láske prežiť vlastné
manželstvo. Kurz manželskej túžby je naopak o tom, ako v tak...
04. 11. 2021 o 19.00 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Blues Rock Generation
LIVE koncert.
04. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Shoky & Morthy: Posledná veľká akcia
Shoky & Morthy: Poslední velká akceŽáner: KomédiaTrvanie: 103 minút (01:43)Premiéra na Slovensku: 4. november 2021Krajina pôvodu: Česká
republikaPrístupnosť: Vhodné od 12 rokovShoky a Morthy sú kamará...
05. 11. 2021 o 09.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Veselé obrázky v Jobusovkách
Komentovaná prehliadka a výtvarný workshop k výstave Jobusovky. Deti prevedieme výstavou ilustrácií Jobusovky, spoznajú rukopisy jednotlivých
autorov a v druhej polovici stretnutia budú výtvarne tvori...
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05. 11. 2021 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Piešťany z kociek
Architektonicko-geometrický workshop s architektkou Evou Rohoňovou. Podujatie určené pre žiakov ZŠ.
05. 11. 2021 o 11.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Jobusovky s Muﬂónom Ancijášom
Literárno-výtvarný workshop na motívy kníh Branislava Jobusa, v ktorých vystupuje Muﬂón Ancijáš. Deti spoznajú knižky, v ktorých hlavnou postavou
je známy Muﬂón Ancijáš. Prežijú s ním vybraný príbeh...
05. 11. 2021 od 13.00 h do 18.00 h | Magna Gallery - galéria plná energie | výstava

Soﬁa Tureková: Naše babie leto - otvorenie výstavy
Otvorenie výstavy.Predstavte si ódu na esenciu leta. Nostalgiu po teple a bezstarostnosti. Na miesto svojho zrodenia. Miesto, na ktoré sa zachytili
pavučiny spomienok. Spomienok z jemných, ale silných...
05. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Kurz manželskej túžby
Žáner: KomédiaTrvanie: 90 minút (01:30)Premiéra na Slovensku: 28. október 2021Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovKde končí objatie a začína škrtenie? Hlavná otázka vzťahovej...
05. 11. 2021 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Paralelné matky
Dve nastávajúce matky, Janis a Ana, sa stretávajú v nemocničnej izbe, kde sa pripravujú na pôrod. Obe sú nezadané a obe otehotneli
neplánovane.Janis (Penélope Cruz), ktorá je v strednom veku, je z náh...
05. 11. 2021 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Gabriel Jonáš Quartet
Koncert.
05. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Kurz manželskej túžby
Žáner: KomédiaTrvanie: 90 minút (01:30)Premiéra na Slovensku: 28. október 2021Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovKde končí objatie a začína škrtenie? Hlavná otázka vzťahovej...
06. 11. 2021 o 09.30 h | Arta | workshop

Intenzívny kurz Italic kaligraﬁe
Celodenný intenzívny kurz Italic kaligraﬁe je určený pre začiatočníkov a každého, kto sa zaujíma o ručne písané písmo, vizuálnu komunikáciu,
výtvarný prejav a tvorivé techniky. Na kurze sa zameriate ...
06. 11. 2021 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Eternals
Žáner: Akcia • FantasyTrvanie: 157 minút (02:37)Premiéra na Slovensku: 4. november 2021Krajina pôvodu: USAPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovMarvel studios Vám prináša nový strhujúci príbeh Eternals. Keď ...
06. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Eternals
Žáner: Akcia • FantasyTrvanie: 157 minút (02:37)Premiéra na Slovensku: 4. november 2021Krajina pôvodu: USAPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovMarvel studios Vám prináša nový strhujúci príbeh Eternals. Keď ...
07. 11. 2021 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | ﬁlm, pre deti

Zakliate pierko
Aninka žije na statku s dvomi nafúkanými sestrami, ktorým musí stále slúžiť. Jedného dňa ale nájde pierko, pomocou ktorého si privolá princa Vítka,
zakliateho do vtáčej podoby. Keď zlé sestry zistia, ...
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07. 11. 2021 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Eternals
Žáner: Akcia • FantasyTrvanie: 157 minút (02:37)Premiéra na Slovensku: 4. november 2021Krajina pôvodu: USAPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovMarvel studios Vám prináša nový strhujúci príbeh Eternals. Keď ...
07. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Eternals
Žáner: Akcia • FantasyTrvanie: 157 minút (02:37)Premiéra na Slovensku: 4. november 2021Krajina pôvodu: USAPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovMarvel studios Vám prináša nový strhujúci príbeh Eternals. Keď ...
08. 11. 2021 o 13.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Spoznávame Jobusovky
Komentovaná prehliadka výstavy Jobusovky.
08. 11. 2021 o 14.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, workshop, pre deti

Tvoríme si s Milanom Starým
Prezentácia tvorby českého ilustrátora Milana Starého spojená s výtvarným workshopom. Sprievodné podujatie k výstave.Podujatie určené pre žiakov
ZŠ.
08. 11. 2021 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Jam Session
Koncert.
08. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Gunda
Žáner: DokumentTrvanie: 93 minút (01:33)Premiéra na Slovensku: 12. august 2021Krajina pôvodu: USA, NórskoPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovVizionár Viktor Kossakovsky necháva diváka z unikátnej perspektí...
09. 11. 2021 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | beseda, workshop, pre deti

Čítame a kreslíme si pohádky Milana Starého
Beseda s českým ilustrátorom Milanom Starým spojená s výtvarným workshopom. Podujatie určené žiakom ZŠ.
09. 11. 2021 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, prezentácia, pre deti

Bola koza rohatá
Komentovaná prehliadka výstavy Vladimíra Krála spojená s prezentáciou kníh a workshopom za účasti autora.
09. 11. 2021 o 13.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | vernisáž, pre deti

Kde bolo, tam bolo...
Vernisáž výstavy ilustrácií Vladimíra Krála z kníh pre najmenších pri príležitosti 30. výročia založenia Buviku.Podujatie určené pre žiakov ZŠ.
09. 11. 2021 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

DINOSAURI!!!
Literárno-výtvarný workshop s ilustrátorom Filipom Horníkom. Sprievodné podujatie k výstave Jobusovky.Podujatie určené pre žiakov ZŠ.
09. 11. 2021 o 14.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, prezentácia, pre deti

Ilustrujeme s Emíliou Jesenskou
Prezentácia knihy Braňa Jobusa Žubrienky inštalatérky spojená s tvorivým workshopom s ilustrátorkou Emíliou Jesenskou. Sprievodné podujatie k
výstave Jobusovky.Podujatie určené pre žiakov ZŠ....
09. 11. 2021 o 16.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurz jogy
Kurzy jogy s lektorkou Zuzanou Demmerovou.Joga je spôsob, ako sa cítiť lepšie. Pravidelné cvičenie jogy udrží pevné a ohybné telo, odbúrava stres.
Pomocou cvikov a správneho dýchania zosúlaďuje telo a...
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09. 11. 2021 o 17.00 h | Dom umenia Piešťany | vernisáž

České malířství klasiky a moderny
Diela zo zbierok Galérie u sv. Jakuba Nový Bydžov predstavuje obrazy z rokov 1909 až 2005 od 25 maliarov narodených v rokoch 1870 až 1981.
Slávnostná vernisáž.
09. 11. 2021 o 17.15 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurz jogy
Kurzy jogy s lektorkou Zuzanou Demmerovou.Joga je spôsob, ako sa cítiť lepšie. Pravidelné cvičenie jogy udrží pevné a ohybné telo, odbúrava stres.
Pomocou cvikov a správneho dýchania zosúlaďuje telo a...
09. 11. 2021 o 17.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | beseda, pre seniorov

Knihotoulky / Knihotúlanie
Literárny večer spojený s dramatizáciou z českých kníh. Účinkujú český ilustrátor Milan Starý, slovenský ilustrátor Vladimír Král, bábkoherečka
Kristína Sviteková, herečka a moderátorka Lucia Hurajová...
10. 11. 2021 o 19.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell | prezentácia, ﬁlm

Whiskyho cestovateľské kino: Patagónia, Chile, Argentína
Jedna z najkrajších a najodľahlejších ciest sveta, 1240 km dlhá Carretera Austral, vedúca divočinou južného Čile cez rozľahlé panenské dažďové
pralesy a viac ako 20 patagónskych národných parkov, ktor...
11. 11. 2021 o 09.45 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Hviezdoslav pre deti
Komentovaná prehliadka výstavy venovanej Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi a prezentácia knihy Hviezdoslav deťom.Podujatie pre žiakov ZŠ.
11. 11. 2021 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Jobus o Jobusovkách
Prezentácia kníh Braňa Jobusa za účasti autora.Sprievodné podujatie k výstave Jobusovky.
11. 11. 2021 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Prírodné zaujímavosti Slovenska
Komentovaná prehliadka výstavy a prezentácia knihy Márie Nerádovej Poďme objavovať Slovensko.Podujatie pre žiakov ZŠ.
11. 11. 2021 o 13.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Na výlete do vesmíru
Literárno-výtvarný workshop s ilustrátorkou Máriou Slovákovou. Sprievodné podujatie k výstave Jobusovky.Podujatie určené pre žiakov ZŠ.
11. 11. 2021 o 14.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Hviezdoslavove básne
Komentovaná prehliadka výstavy spojená s prezentáciou kníh Pavla Országha Hviezdoslava.Podujatie pre žiakov ZŠ.
11. 11. 2021 o 14.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Nie je kniha ako kniha
Komentovaná prehliadka výstavy Dizajn v knihe spojená s tvorivým workshopom.Pri príležitosti Roka slovenského dizajnu 2021.Podujatie pre deti ZŠ.
11. 11. 2021 o 14.00 h | Online | iné

Putování s Milanom Starým
Online komentovaná prehliadka výstavy Putování s českým lvem.
11. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Želanie pre Ježiška
Žáner: KomédiaTrvanie: 109 minút (01:49)Premiéra na Slovensku: 11. november 2021Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovVo vianočnom ﬁlme Želanie pre Ježiška sa ukážkovo rozkmot...
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11. 11. 2021 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Karel
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová spolupracovala s Karlom Gottom celý jeden rok a vďaka jeho úprimnej otvorenosti vznikol neobvykle
osobný až intímny pohľad na život slávneho speváka, aký sa ...
11. 11. 2021 o 18.00 h | Diplomat aréna | šport - iné, basketbal

Basketbal: Slovensko-Taliansko
Kvaliﬁkáciu o postup na Majstrovstvá Európy 2023 v Slovinsku a Izraeli. Stretnutie sa bude organizovať v režime „kompletne zaočkovaní“ s
maximálnou možnou kapacitou 900 fanúšikov. Predaj vstupeniek u...
11. 11. 2021 o 19.00 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Staré dobré časy band
LIVE swing & evergreen songs.
11. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Želanie pre Ježiška
Žáner: KomédiaTrvanie: 109 minút (01:49)Premiéra na Slovensku: 11. november 2021Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovVo vianočnom ﬁlme Želanie pre Ježiška sa ukážkovo rozkmot...
12. 11. 2021 o 07.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | seminár

Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlomeniacom sa svete?
Celoslovenský seminár pre pedagógov a knihovníkov. Seminár sa uskutoční v režime OTP, maximálny počet účastníkov: 50.Program:7:30 – 9:00 Prezentácia účastníkov9:00 – 9:10 – Otvorenie a privítanie úč...
12. 11. 2021 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

Putujeme Slovenskom
Komentovaná prehliadka výstavy spojená s prezentáciou knihy Márie Nerádovej Poďme objavovať Slovensko.
12. 11. 2021 o 09.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelná dramatizácia, pre deti

O nezbednom Leonardovi
Divadelná dramatizácia na motívy tvorby Jána Uličianskeho. Účinkuje Martin Kollár.
12. 11. 2021 o 10.45 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | prezentácia, pre deti

O knihách Jobusových
Komentovaná prehliadka výstavy Jobusovky.
12. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Želanie pre Ježiška
Žáner: KomédiaTrvanie: 109 minút (01:49)Premiéra na Slovensku: 11. november 2021Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovVo vianočnom ﬁlme Želanie pre Ježiška sa ukážkovo rozkmot...
12. 11. 2021 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Karel
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová spolupracovala s Karlom Gottom celý jeden rok a vďaka jeho úprimnej otvorenosti vznikol neobvykle
osobný až intímny pohľad na život slávneho speváka, aký sa ...
12. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Želanie pre Ježiška
Žáner: KomédiaTrvanie: 109 minút (01:49)Premiéra na Slovensku: 11. november 2021Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovVo vianočnom ﬁlme Želanie pre Ježiška sa ukážkovo rozkmot...
13. 11. 2021 o 10.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | prezentácia, výstava

Július Koller – Futurologická kultúrna situácia (u.f.o.) - komentovaná prehliadka
Komentovaná prehliadku "Július Koller – Futurologická kultúrna situácia (u.f.o.)" v Piešťanskej výstavnej siene Fontána. Prehliadku povedie kurátor
výstavy Daniel Grúň. Dajte nám vedieť, že prídete, b...
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13. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Karel
Žáner: DokumentárnyTrvanie: 127 minút (02:07)Premiéra na Slovensku: 15. október 2020Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovCelovečerný dokumentárny ﬁlm o Karlovi Gottovi s názv...
13. 11. 2021 o 20.00 h | Mango Club & Lounge Caﬀe | zábava

Sweet Candy Party
Najsladšia párty v Mangu.
13. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Karel
Žáner: DokumentárnyTrvanie: 127 minút (02:07)Premiéra na Slovensku: 15. október 2020Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovCelovečerný dokumentárny ﬁlm o Karlovi Gottovi s názv...
14. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Karel
Žáner: DokumentárnyTrvanie: 127 minút (02:07)Premiéra na Slovensku: 15. október 2020Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovCelovečerný dokumentárny ﬁlm o Karlovi Gottovi s názv...
14. 11. 2021 o 18.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | koncert

Večer s tangom Astora Piazzollu
Účinkujú:Spev: Ivana EcetováKlavir: Matúš FerkoHusle: Iveta VojtušováAkordeón: Ana Vyparinová KrsmanovičProgram : A. Piazzolla, C. Gardel, S.
Piana, D Ricciatti, Á. VilloldoIvana Ecetová Quartet - Tan...
14. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Karel
Žáner: DokumentárnyTrvanie: 127 minút (02:07)Premiéra na Slovensku: 15. október 2020Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovCelovečerný dokumentárny ﬁlm o Karlovi Gottovi s názv...
15. 11. 2021 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Jam Session
Koncert.
15. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Rekonštrukcia okupácie
Žáner: DokumentTrvanie: 100 minút (01:40)Premiéra na Slovensku: 23. august 2021Krajina pôvodu: Česká republikaPrístupnosť: Vhodné od 12
rokovJan Šikl už dlhé roky vyhľadáva a zhromažďuje súkromné ﬁlm...
16. 11. 2021 o 16.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurz jogy
Kurzy jogy s lektorkou Zuzanou Demmerovou.Joga je spôsob, ako sa cítiť lepšie. Pravidelné cvičenie jogy udrží pevné a ohybné telo, odbúrava stres.
Pomocou cvikov a správneho dýchania zosúlaďuje telo a...
16. 11. 2021 o 17.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm, pre deti

Vlk a lev
Nečakané priateľstvo.Neuveriteľné dobrodružstvo.Dvadsaťročná Alma preruší štúdium hry na klavíri a odíde na nejaký čas na chatu po dedkovi, ktorá
sa nachádza na ostrove uprostred majestátnej kanadskej...
16. 11. 2021 o 17.15 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurz jogy
Kurzy jogy s lektorkou Zuzanou Demmerovou.Joga je spôsob, ako sa cítiť lepšie. Pravidelné cvičenie jogy udrží pevné a ohybné telo, odbúrava stres.
Pomocou cvikov a správneho dýchania zosúlaďuje telo a...
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17. 11. 2021 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie, pre deti

Ide vlk, utekajme!
Divadelné predstavenie na motívy knihy Margity Príbusovej a Vladimíra Krála Tri prasiatka.Z cyklu Celé Česko-Slovensko číta deťom.Podujatie sa
uskutoční v režime Kompletne zaočkovaní.(Za plne očkovanú...
17. 11. 2021 o 11.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Nohaté prasiatka
Literárno-výtvarný workshop k tvorbe Vladimíra Krála.Sprievodné podujatie k výstave Kde bolo, tam bolo...Podujatie sa uskutoční v režime Kompletne
zaočkovaní.(Za plne očkovanú osobu sa považuje osoba ...
17. 11. 2021 o 19.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

17. november očami mladých dokumentaristov
Pásmo krátkych študentských ﬁlmov z Ateliéru dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU, ktoré sa venujú Nežnej revolúcii. Kolekcia ﬁlmov, z ktorých každý
spracúva iný fenomén. Tvoria ju ﬁlmy Nežná od režisé...
17. 11. 2021 o 19.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Amnestie
SR ČR 2019. Réžia: Jonáš Karásek. Príbeh troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou, ﬁlm sa venuje aj vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si
vyžiadala vojenský zákrok. Vzbure predchádzali širok...
18. 11. 2021 o 14.00 h | Online | prezentácia, pre deti

Králove ilustrácie
Na výstavu Kde bolo, tam bolo… vás pozýva ilustrátor Vladimír Král.Podujatie môžete sledovať na webe, Youtube alebo Facebooku knižnice.
18. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Očista
SR ČR 2021. Réžia: Zuzana Piussi.Procesy, ktoré spustila smrť Jána Kuciaka a jeho snúbenice, viedli k mnohým odhaleniam zlyhávania inštitúcií, ale
zároveň priniesli Slovensku aj nádej na zlepšenie. Fi...
18. 11. 2021 o 19.00 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Blues Rock Generation
LIVE koncert.
18. 11. 2021 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany | koncert

Ján Smrek - hudobno-slovné pásmo
Poetická scéna Divadielka Galéria pri MsKS Nové Mesto nad VáhomDnes milujem svoj deň(výber z poézie Jána Smreka)Réžia a scenár:Bibiana
KincelováSprievodný text: Eva SélešiováAutorka hudby: Mária Volár...
18. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Očista
SR ČR 2021. Réžia: Zuzana Piussi.Procesy, ktoré spustila smrť Jána Kuciaka a jeho snúbenice, viedli k mnohým odhaleniam zlyhávania inštitúcií, ale
zároveň priniesli Slovensku aj nádej na zlepšenie. Fi...
19. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Hlas lásky
Francúzsko, Kanada 2021.Film voľne inšpirovaný životom speváckej superhviezdy Céline Dion. Quebec, koniec 60. rokov dvadsiateho storočia.
Sylvette a Anglomard privítajú vo svojej rodine štrnáste dieťa...
19. 11. 2021 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet
Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet tvorí švédsky gitarista Alf Carlsonn, český trubkár Jiří Kotača a slovenský bubeník Kristián Kuruc s basistom Petrom
Kormanom. Cieľom tejto hudobnej kolaborácie je s r...
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19. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Hlas lásky
Francúzsko, Kanada 2021.Film voľne inšpirovaný životom speváckej superhviezdy Céline Dion. Quebec, koniec 60. rokov dvadsiateho storočia.
Sylvette a Anglomard privítajú vo svojej rodine štrnáste dieťa...
19. 11. 2021 o 20.00 h | Apolin | koncert

Koncert Vermelho – Fujak – Kavan
Koncert troch výnimočných umelcov zo Slovenska a Česka, 3 sóla, 3 duá a jedno trio.Gabriela Vermelho - mezzosoprán, kvintonJúlius Fujak - klavírJan
Kavan – violončeloProgram:Marián Varga, Milan Adamči...
20. 11. 2021 o 07.00 h | Piešťany | šport - iné, vychádzka

Blatový pochod
Touto turistickou akciou sa končí letná a jesenná turistická sezóna v Piešťanoch, ktorá umožní účastníkom prežiť pekné chvíle v jesennej
prírode.Pochod sa uskutoční dňa:20. novembra 2021/sobota/Prezen...
20. 11. 2021 o 13.00 h | Piešťanské informačné centrum - Pribinova | iné

Swap oblečenia so swapnito
Príď do Piešťanského informačného centra a vymeň tie kúsky oblečenia, o ktorých si veľakrát povedal/a, že si ich raz oblečieš, ale nestalo sa tak.
Vymeň ich za oblečenie, ktoré naopak vynosíš a bude t...
20. 11. 2021 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Duna
USA 2021. Veľkolepé sci-ﬁ dobrodružstvo prichádza! Paul je mladý muž s výnimočným darom, ktorému nemôže celkom porozumieť. Musí sa dostať na
najnebezpečnejšiu planétu vesmíru, aby zaistil bezpečnú bu...
20. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Duna
USA 2021. Veľkolepé sci-ﬁ dobrodružstvo prichádza! Paul je mladý muž s výnimočným darom, ktorému nemôže celkom porozumieť. Musí sa dostať na
najnebezpečnejšiu planétu vesmíru, aby zaistil bezpečnú bu...
21. 11. 2021 o 10.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | divadelné predstavenie, pre deti

Mňauuu a čauuu!
Divadelné predstavenie na motívy tvorby Jána Uličianskeho.Z cyklu Celé Česko-Slovensko číta deťom.Podujatie sa uskutoční v režime Kompletne
zaočkovaní.(Za plne očkovanú osobu sa považuje osoba najmene...
21. 11. 2021 o 11.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | workshop, pre deti

Zvieracie trampoty
Literárno-výtvarný workshop inšpirovaný tvorbou Vladimíra Krála.Podujatie sa uskutoční v režime Kompletne zaočkovaní.(Za plne očkovanú osobu sa
považuje osoba najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očk...
21. 11. 2021 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | ﬁlm, pre deti

Snežný chlapec
Dievča s exotickým menom Yi je typická puberťáčka, ktorá trávi všetok svoj čas v bunkri na streche svojho domu, kde jedného dňa objaví obrovskú
bielu chlpatú guľu, z ktorej sa vyliahne snežný chlapec,...
21. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Niekto je na druhej strane
Švédsko 2020. Severský hororový thriller, v ktorom sa otec s priateľkou a synom presťahujú do nového domu. Pokojné predmestské prostredie
ponúka idylickú príležitosť na nový začiatok, ale malý chlapec...
21. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Niekto je na druhej strane
Švédsko 2020. Severský hororový thriller, v ktorom sa otec s priateľkou a synom presťahujú do nového domu. Pokojné predmestské prostredie
ponúka idylickú príležitosť na nový začiatok, ale malý chlapec...
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22. 11. 2021 o 13.30 h | Piešťanské informačné centrum - Pribinova | vernisáž, prezentácia

Obraz a dielo P.O. HVIEZDOSLAVA
Vernisáž výstavy venovanej storočnici P.O. Hviezdoslava spojená s komentovanou prehliadkou.
22. 11. 2021 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Hlas lásky
Film voľne inšpirovaný životom speváckej superhviezdy Céline Dion.Réžia: Valérie Lemercier Hrajú: Valérie Lemercier, Carole Weyers, Véronique
Baylaucq, Sylvain Marcel, Martine Fontaine a ďalší.Dráma, ...
22. 11. 2021 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Jam Session
Koncert.
22. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Disco
Nórsko 2019. Réžia: Jorunn Myklebust Siversen.Na povrchu sa všetko zdá byť perfektné. Mirjam je devätnásťročná tínedžerka, ktorá je majsterkou
sveta v disco freestyle tancoch alebo ako chvála moderne ...
23. 11. 2021 o 14.00 h | Online | prezentácia, pre deti

Kde bolo, tam bolo...
Online komentovaná prehliadka výstavy Kde bolo, tam bolo… s Milicou Matejkovou, zástupkyňou vydavateľstva Buvik.
23. 11. 2021 o 16.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurz jogy
Kurzy jogy s lektorkou Zuzanou Demmerovou.Joga je spôsob, ako sa cítiť lepšie. Pravidelné cvičenie jogy udrží pevné a ohybné telo, odbúrava stres.
Pomocou cvikov a správneho dýchania zosúlaďuje telo a...
23. 11. 2021 o 17.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm, pre deti

GUMP – pes, ktorý naučil ľudí žiť
Príbeh psej pravdy, lásky a nádeje. Réžia: F. A. BrabecHrajú: Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo,
Anna Šulcová a další.V hlavnej úlohe sa vo ﬁlme ...
23. 11. 2021 o 17.15 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | šport - iné

Kurz jogy
Kurzy jogy s lektorkou Zuzanou Demmerovou.Joga je spôsob, ako sa cítiť lepšie. Pravidelné cvičenie jogy udrží pevné a ohybné telo, odbúrava stres.
Pomocou cvikov a správneho dýchania zosúlaďuje telo a...
24. 11. 2021 o 10.30 h | Piešťanské informačné centrum - Pribinova | beseda

Poetické dopoludnie
Scénické čítanie z tvorby Hviezdoslava spojené s hudobným vystúpením. Účinkujú herec a recitátor Štefan Bučko a režisérka Adriana
Totiková.Podujatie sa uskutoční v režime OP (kompletne očkovaní, po pr...
24. 11. 2021 o 16.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany | beseda, pre seniorov

Knihotúlanie
Literárna kaviareň venovaná významnému slovenskému básnikovi, dramatikovi a spisovateľovi P. O. Hviezdoslavovi. Účinkujú herec a recitátor Štefan
Bučko, speváčka, klaviristka a skladateľka Andrea Bučk...
25. 11. 2021 o 14.00 h | Online | iné

Rozhovor s Máriou Števkovou
V rámci výstavy s názvom Kde bolo, tam bolo… sme vyspovedali Máriu Števkovú, zástupkyňu vydavateľstva Buvik.
25. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Macher na 30 dní
Francúzsko 2020. Režisér, scenárista a hlavná postava v jednej osobe. Tarek Boudali si ﬁlm napísal, zrežíroval a zahral si policajta Rayana. Tomu
lekár oznámi, že od potkana, ktorý ho pri policajnej ...
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25. 11. 2021 o 19.00 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Staré dobré časy band
LIVE swing & evergreen songs.
25. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Macher na 30 dní
Francúzsko 2020. Režisér, scenárista a hlavná postava v jednej osobe. Tarek Boudali si ﬁlm napísal, zrežíroval a zahral si policajta Rayana. Tomu
lekár oznámi, že od potkana, ktorý ho pri policajnej ...
26. 11. 2021 o 17.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Karel
ČR 2020.Celovečerný dokumentárny ﬁlm Karel prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová
Špátová natáčala Karla Gotta celý jeden rok a vďaka jeho úprimne...
26. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Karel
ČR 2020.Celovečerný dokumentárny ﬁlm Karel prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová
Špátová natáčala Karla Gotta celý jeden rok a vďaka jeho úprimne...
27. 11. 2021 o 10.00 h | Mesto Piešťany | prezentácia, divadelná dramatizácia, podujatie na ulici

Piešťany podľa Wintera
Videli sme ich už toľkokrát... Stáli na svojom mieste, prechádzali sme popri nich, boli svedkami našich nerozlučných priateľstiev, prvých lások,
úspechov aj pádov. Keby tie budovy vedeli rozprávať! Za...
27. 11. 2021 o 14.00 h | Mesto Piešťany | prezentácia, divadelná dramatizácia, podujatie na ulici

Piešťany podľa Wintera
Videli sme ich už toľkokrát... Stáli na svojom mieste, prechádzali sme popri nich, boli svedkami našich nerozlučných priateľstiev, prvých lások,
úspechov aj pádov. Keby tie budovy vedeli rozprávať! Za...
27. 11. 2021 o 15.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm, pre deti

Encanto: Čarovný svet
USA 2021. Film od štúdia Walt Disney Animation Studios prináša príbeh neobyčajnej rodiny Madrigalovcov. Madrigalovci žijú ukrytí v čarovnom dome
v pulzujúcom mestečku v kolumbijských horách , na podiv...
27. 11. 2021 o 16.00 h | Kocurice | podujatie na ulici

Rozsvietenie vianočného stromčeka v Kocuriciach
Rozsvietenie vianočného stromčeka v Kocuriciach, program v kostole Krista Kráľa, koncert vokálnej skupiny SKLO, ktorá divákom predvedie skladby
sakrálneho charakteru a slovenských ľudových piesní v št...
27. 11. 2021 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Klan Gucci
USA 2021. Dramatický príbeh od režiséra Ridleyho Scotta o tom, ako Patrizia Reggiani, bývalá manželka Maurizia Gucciho, plánovala zabitie svojho
manžela, vnuka renomovaného módneho návrhára Guccia Guc...
27. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Klan Gucci
USA 2021. Dramatický príbeh od režiséra Ridleyho Scotta o tom, ako Patrizia Reggiani, bývalá manželka Maurizia Gucciho, plánovala zabitie svojho
manžela, vnuka renomovaného módneho návrhára Guccia Guc...
28. 11. 2021 o 15.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm, pre deti

Encanto: Čarovný svet
USA 2021. Film od štúdia Walt Disney Animation Studios prináša príbeh neobyčajnej rodiny Madrigalovcov. Madrigalovci žijú ukrytí v čarovnom dome
v pulzujúcom mestečku v kolumbijských horách , na podiv...
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28. 11. 2021 o 17.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Klan Gucci
USA 2021. Dramatický príbeh od režiséra Ridleyho Scotta o tom, ako Patrizia Reggiani, bývalá manželka Maurizia Gucciho, plánovala zabitie svojho
manžela, vnuka renomovaného módneho návrhára Guccia Guc...
28. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Klan Gucci
USA 2021. Dramatický príbeh od režiséra Ridleyho Scotta o tom, ako Patrizia Reggiani, bývalá manželka Maurizia Gucciho, plánovala zabitie svojho
manžela, vnuka renomovaného módneho návrhára Guccia Guc...
29. 11. 2021 o 18.00 h | Dom umenia Piešťany | ﬁlm

Želanie pre Ježiška
Vo vianočnom ﬁlme Želanie pre Ježiška sa ukážkovo rozkmotrená rodina znovaa znova snaží zmieriť. Nezodpovedný frajer, ktorého životnou náplňou
je obšťastňovanie žien, zisťuje, že existuje aj otcovská...
29. 11. 2021 o 19.30 h | La Musica caﬀe / restaurant / music bar | koncert

Jam Session
Koncert.
29. 11. 2021 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | ﬁlm

Milenci
Francúzsko 2020. Réžia: Nicole Garcia.Lisa a Simon sú nerozlučná dvojica. Milostná idylka na hranici zákona sa však náhle skončí po nečakanej
tragédii spojenej so Simonovou kriminálnou aktivitou. Zo s...

Dlhodobé podujatia
11. 06. 2021 - 22. 11. 2021 | 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...
02. 09. 2021 - 31. 12. 2021 | 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 ...
15. 09. 2021 - 15. 11. 2021 | Slovensko | súťaž, pre deti

Moja rodina II
Výtvarná súťaž pre deti materských škôl. Úlohou detí je ľubovoľnou technikou stvárniť tému „Moja rodina” vo formáte A4 až A2.
Súťažné práce budú oceňované v dvoch kategóriách: kategória je...
16. 09. 2021 - 06. 11. 2021 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána | výstava

Július Koller. Futurologická kultúrna situácia (U.F.O.)
Každý sa nejakým spôsobom vyrovnávame z okolnosťami vlastného pôvodu. Rodisko je často práve tým tajomným miestom, ktoré ukrýva
nevypovedané záhady. Sústreďuje zdroje spomienok z detstva, a tým sa stá...
23. 09. 2021 - 26. 11. 2021 | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany | výstava

(Vý)Stavoprojekt Piešťany
(Vý)Stavoprojekt je výskumno-výstavnou aktivitou zaoberajúcou sa činnosťou projektových ústavov povojnového Československa.
01. 10. 2021 - 07. 11. 2021 | Dom umenia Piešťany | výstava

Jan Amos Komenský
Výstava ilustrácií študentov ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Diela vznikli k 350. výročiu
úmrtia Jana Amosa Komenského (2020).
Výs...

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

12/14

01. 10. 2021 - 07. 11. 2021 | Dom umenia Piešťany | výstava

Renáta Fučíková
Výstava oceňovanej českej výtvarníčky a ilustrátorky Renáty Fučíkovej z kníh Obrazy ze Starého zákona, Obrazy z Nového zákona a Krajiny Domova.
Výstava je súčasťou 23. ročníka česko-slovenského f...
05. 10. 2021 - 07. 11. 2021 | Dom umenia Piešťany | výstava

Roman Tibenský: Život nie je čiernobiely, alebo…
Výber fotograﬁí k 55+1. výročiu narodenia autora. Kurátor výstavy: Martin Valo
Výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia a taktiež s...
07. 10. 2021 - 04. 11. 2021 | Piešťanské informačné centrum - Pribinova | výstava, pre deti

Štefánik / Martin Kellenberger
Výstava ilustrácií Martina Kellenbergera z knihy Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy o detstve M. R. Štefánika.
12. 10. 2021 - 12. 12. 2021 | Piešťanská mestská galéria | výstava

SK-LLO
SK-LLO je dobrovoľné neziskové združenie ktorého základ tvoria traja členovia, Patrik Illo, Michal Illo a Aleksandra Stencel. Svoju aktívnu činnosť
zahájilo v roku 2019, v ktorom organizačne zabezpeči...
19. 10. 2021 - 30. 11. 2021 | Záhorská knižnica | výstava

Haiku / Matúš Nižňanský
Výstava haiku z pera básnika Matúša Nižňanského.
22. 10. 2021 - 31. 12. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Jobusovky
Výstava ilustrácií z kníh Branislava Jobusa.
Vystavené ilustrácie vytvorené k rukopisom Braňa Jobusa vyšli z dielne známych autorov, ktorých práce boli v rôznych súťažiach aj ocenené. Viac sa o
...
26. 10. 2021 - 31. 12. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava

Dizajn v knihe
Výstava študentov Ateliéru ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod kurátorským vedením Ľuboslava Paľa pri príležitosti Roka
slovenského dizajnu 2021.
27. 10. 2021 - 16. 11. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Putování s českým lvem
Výstava ilustrácií českého ilustrátora Milana Starého na motívy kníh Můj stát – Putování s českým lvem za sedmi státními symboly a Putování za
prezidenty. Výstava je venovaná vzniku samostatného česko...
30. 10. 2021 - 06. 11. 2021 | Mariánske námestie | výstava, podujatie na ulici

Slávnosť všetkých svätých
Organizátori podujatia pripravili dvadsaťšesť obrazov svätcov, ktoré vystavia v priestore námestia a parčíka. Maľovali ich piešťanské rodiny počas
letných prázdnin, i cez prvé dva mesiace školy . Prid...
01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 | Městská knihovna v Praze - pobočka Dejvice | výstava, pre deti

Keď pršalo, bláto bylo
Výstava slovenskej ilustrátorky Márie Nerádovej z knižky Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko.
01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 | Dom umenia Piešťany | výstava

Fenomén Polívka
Obrazy, karikatúry, fotograﬁe.

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

13/14

02. 11. 2021 - 09. 12. 2021 | Elektrárňa Piešťany | výstava

Ilustrácia / Ilustrace
Výstava plagátov mladšej generácie českých ilustrátorov detských kníh a komiksov. Kurátor Radim Kopáč vybral 12 mien, ktoré predstavuje na
základe krátkeho medailónu a niekoľkých vybraných ilustrácií....
05. 11. 2021 - 15. 12. 2021 | Galantská knižnica | výstava

Korona v karikatúre
Humor a smiech je najlepšia vakcína proti všetkým chorobám.
Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom nechcelo ostať počas karantény pasívne, a tak rozmýšľalo, ako dostať kultúru...
05. 11. 2021 - 19. 11. 2021 | Magna Gallery - galéria plná energie | výstava

Soﬁa Tureková: Naše babie leto
Predstavte si ódu na esenciu leta. Nostalgiu po teple a bezstarostnosti. Na miesto svojho zrodenia. Miesto, na ktoré sa zachytili pavučiny spomienok.
Spomienok z jemných, ale silných vlákien, ktoré vi...
05. 11. 2021 - 30. 11. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava

Pavol Országh Hviezdoslav
Výstava venovaná 100. výročiu smrti básnika, spisovateľa a dramatika. Výstava zachytáva dramatickú tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava a jej
podoby na slovenských javiskách.
V spolupráci s Divade...
09. 11. 2021 - 28. 11. 2021 | Dom umenia Piešťany | výstava

České malířství klasiky a moderny
Diela zo zbierok Galérie u sv. Jakuba Nový Bydžov predstavuje obrazy z rokov 1909 až 2005 od 25 maliarov narodených v rokoch 1870 až 1981.
09. 11. 2021 - 30. 11. 2021 | Dom umenia Piešťany | výstava

Zlomky poznania
Ľudovít Lenoch – fotograﬁe
09. 11. 2021 - 31. 12. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Kde bolo, tam bolo...
Výstava ilustrácií Vladimíra Krála z kníh pre najmenších.
Výstava mapuje tvorbu renomovaného slovenského výtvarníka za ostatné roky v spolupráci s vydavateľstvom BUVIK. Knihy, ktoré ilustroval pr...
16. 11. 2021 - 17. 12. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Z tej duše pozdravujem vás!
Výstava textového a obrazového materiálu o živote a diele Pavla Országha Hviezdoslava. Výstava je venovaná 100. výročiu úmrtia slovenského
básnika, dramatika a spisovateľa. V spolupráci s Oravským múz...
19. 11. 2021 - 31. 12. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Etiketa. Pravidlá slušného správania
Výstava knižných ilustrácií slovenskej ilustrátorky Marty Matus z knihy preloženej do českého jazyka.
22. 11. 2021 - 31. 12. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Slovenský knižný dizajn
Výstava slovenského knižného dizajnu predstavuje výber najlepších graﬁcky a typograﬁcky upravených kníh od 22 mladých súčasných autorov –
graﬁckých dizajnérov. Prostredníctvom rôznych knižiek od be...
22. 11. 2021 - 30. 11. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Slovensko-český detský kalendár
Výstava ilustrácií Alexandry Švolíkovej z umeleckého a vzdelávacieho dvojjazyčného kalendára s omaľovánkami.
Kalendár vznikol ako pomcôja multikultúrnej výchovy a zároveň charitatívny projekt vď...
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22. 11. 2021 - 23. 12. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany | výstava, pre deti

Moja rodina II
Výstava ocenených prác detí z II. ročníka výtvarnej súťaže.
23. 11. 2021 - 31. 12. 2021 | Piešťanské informačné centrum - Pribinova | výstava

Krvavé sonety. Obraz a dielo P. O. Hviezdoslava
Výstava venovaná storočnici Pavla Országha Hviezdoslava. Tvorba študentov odboru Graﬁcký dizajn Školy umeleckého priemyslu v Trenčínu.

