
17.- 24.1.2016 
 
 
TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 
December,  denne 9:00-16:30 h, Starý Smokovec - Hrebienok 
Už tretíkrát bude verejnosti sprístupnená ľadová bazilika s bohatou výzdobou, ktorá potrvá až  do marca 
2016. Novinkou sezóny je výzdoba v barokovom štýle. Organizátor: OOCR Región Vysoké Tatry 
www.regiontatry.sk 
Vstup voľný 
 

POZVÁNKA 

Fotoprezentácia „Expedícia Stredná Ázia“ 

22.január 2016, od 19.hod. 

Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica 

 

Nadšenie je nákazlivé  Preto sme do Tatier pozvali mladých cestovateľov Zuzku a Martina 
Remišovcov.  Manželský pár, ktorý si vyskúšal na vlastnej koži o čom je sloboda a voľnosť. 
Počas 5 mesiacov spoločne prešli na 23-ročnom Force Bronco 10 krajín a 25.000 km na 
potulkách po štátoch Strednej Ázie.  

Divoký gruzínsky Kaukaz ich privítal a odskúšal off-roadové schopnosti Bronca. Bábušky 
v Jerevane im uliali pravé arménske brandy a v Azerbajdžane sa zúčastnili moslimskej svadby 
so 600 hosťami. Prežili dva dni na trajekte cez Kaspik a prešli štáty s príponou – stan. Kazašské 
stepi s pobehujúcimi ťavami, túry po horách v Kirgizsku, tadžický Pamír s neuveriteľne 
pohostinnými domorodými obyvateľmi, uzbecká kultúra, kurz varenia, turkménska diktatúra 
a krutá deportácia. Nakoniec tri týždne v Iráne spojené s kempovaním vedľa protileteckej 
základne a streľbou na hranici.  

Že to znie zaujímavo ? Chcete počuť viac?  

Nech sa páči, príďte 22.januára 2016 o 19. hod.  do Hotela SLOVAN v Tatranskej Lomnici.  

Vstup voľný. 

 

SÓLISTI DONSKÉHO KOZÁCKEHO CHÓRU (SÓLISTI DONSKÉHO KOZÁCKEHO 
CHÓRU)  

DONSKÍ KOZÁCI ZAHRAJÚ A ZASPIEVAJÚ V KEŽMARKU 

http://www.regiontatry.sk/


V utorok 19. januára 2016 o 19.00 h vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku 
vystúpia sólisti Donského kozáckeho chóru Volnij Don z ruského mesta Rostov na Done. Ich 
hosťom bude ženská spevácka skupina Kačurienky z Brezna. 

Program Piesne donských kozákov prináša melódie a slová zo života kozáckych rodín pri práci, 
počas vojenskej služby vlasti, pri zábave a oddychu, pri pití vodky či laškovaní s mladými 
kozáčkami. Piesne veselé, roztopašné, zádumčivé, ale hlavne svojské a typické pre kozácku 
dušu. Piesne dravé a pokojné ako neviazaná rieka Don – srdce, telo a duša kozákov. 

Donskí kozáci s bajanom, balalajkou, perkusiami, nezameniteľnými vokálmi a autentickými 
piesňami počas svojich mnohých vystúpení roztancovali viaceré európske festivaly, kozáckymi 
dumkami vohnali slzy do očí, špecifickým ruským humorom pobavili prítomných. 

Už piaty krát zavítajú na Slovensko z rodného Rostova na Done sólisti Donského kozáckeho 
chóru Alexander Džalašov, Grigorij Polovinka (majster ruského bajanu), Nadežda Bulanova a 
Anastasia Krivoručkováso svojou formáciou Volnij Don, aby divákom odovzdali nespútanú 
energiu, radosť, ale aj kúsok clivoty.  

Volnij Don prináša obraz autentickej kozáckej zábavy a slobody vo svojich piesňach a príbehoch 
a sľubuje na svoju kozácku česť, že bude hrať a spievať, pokiaľ diváci budú vládať. 

Program Piesne donských kozákov je zostavený zo známych kozáckych, ruských a ukrajinských 
piesní a niekoľkých prekvapení.V kozáckych piesňach sa ako v zrkadle odráža celá história 
donského kozáctva. 

Vstupné na koncert je 5 €, lístky si môžete v predpredaji kúpiť v administratívnej budove MsKS 

na Starom trhu 47 ( 052/452 21 65, 0904 496 442), v Kežmarskej informačnej agentúre 
na Hlavnom námestí 46 v Kežmarku, alebo online na www.mskskezmarok.sk. 

 
VEČER S CIGÁNSKOU HUDBOU  
Každý deň o 18:00 – 20:00, Starý Smokovec – Koliba Kamzík 
Večery sprevádzané cigánskymi melódiami. 
Organizátor: Koliba Kamzík +421 902 244 111 www.kamzik.sk   
Vstup voľný 
 
POTULKY TATRANSKÝMI OSADAMI  
5.1.2016 utorok 19:00 h., Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka 
Premietanie fotografií a rozprávanie o histórii osídľovania Vysokých Tatier v podaní Ivety Bohušovej 
z I&B vydavateľstva.  
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U VLKA, rezervácie na: uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk 
+421 908 704 412  
Vstupné: 1,- Eur 
 
TROJKRÁĽOVÉ POLUDNIE PRI SNEHOVOM BETLEHEME 
6.1.2016 streda 11:00,  Starolesnianska poľana - Rainerova chata 
Účinkujú: Goralská muzika ZBUJE a folklórny súbor z Lendaku. 
Organizátor: Chatár Peter Petras  +421 907 910 559 
Vstup voľný 
 

http://www.kamzik.sk/
mailto:uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk


TROJKRÁĽOVÁ LITURGIA V ĽUBOVNIANSKOM SKANZENE  
06.01.2016, 11:00, Skanzen pod hradom Ľubovňa, Stará Ľubovňa 
Pozývame vás na Trojkráľovú liturgiu, ktorá sa uskutoční v drevenom kostolíku v skanzene. 
Program: 
11:00 - liturgia na sviatok Bohozjavenia v staroslovienskom jazyku 
11:40 - sprievod okolo chrámu s ikonou patróna chrámu sv. Michala Archanjela 
12:00 - vystúpenie FSK OSTURNIANKA z Osturne 
Vstupné je dobrovoľné. 
Kontakt: info@hradlubovna.sk 
 
VIANOČNÝ KONCERT / MALÁ VIANOČNÁ HUDBA 2016 
6. január / 16.00 / streda / rímsko-katolícky Kostol sv. Štefana, Poprad - Matejovce  
Jedinečný vianočný  koncert  sláčikového kvarteta  "Ad gloriam Dei", členov Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu ako aj jeho hostí z popredných profesionálnych slovenských   
hudobných telies.  Na koncerte odznejú diela svetoznámych skladateľov J. Pachelbela, W. A. Mozarta, C. 
M. von Webera, J. S. Bacha, ale aj tradičné vianočné koledy.  
Vstupné dobrovoľné 
 
 
 
MARCELA LAIFEROVÁ  
6. január / 18.00 / streda / Kostol sv. Egídia  
 „ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK“ / NOVOROČNÝ TROJKRÁĽOVÝ KONCERT  
Najkrajšie vianočné koledy, piesne a vinše v podaní slovenskej populárnej hudobnej divy Marcely 
Laiferovej v klavírnom sprievode Pavla KVASSAYA. 
Vstup voľný 
 
FRIDAY NICOLAUS PARTY 
8.1.2016, 21:00 h, Tatranská Lomnica – Humno Tatry 
Nicolaus DJ Event – DJ Marco z EUROPA 2 – sexi hostesky.  Vstupné 2 Eur. 
Rezervácie: +421 52 4422 550  bar@humnotatry.sk  www.humnotatry.sk   
 
KRÍŽOM CEZ ĽAD  
9.1.2016 štvrtok 19:00, Starý Smokovec – Kaviareň a čajovňa U Vlka 
Film AUSTRÁLIA, 63 min, réžia Justin Jones 
Filmové premietanie festivalu Hory a mesto. 
Organizátor: Kaviareň a čajovňa U VLKA, rezervácie na: uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk 
+421 908 704 412. Vstupné: 1,- Eur 
 
YOU ARE SEXI KISS ME! 
9.1.2016, 21:00 h, Tatranská Lomnica – Humno Tatry 
Kiss me žúrka – súťaž o najsexi girl a boy – Tatra Balsam party. Vstupné 2 Eur. 
Rezervácie: +421 52 4422 550  bar@humnotatry.sk  www.humnotatry.sk   
 
ZVIERATKOVO 
10. január / 10.00  / nedeľa / divadelná sála Domu kultúry v Poprade 
Divadlo THEÁTRUM Rožňava . „Náš príbeh do Zvieratkova pozýva vás na rozprávku o psíkovi Muckovi a 
mačičke Mucke, čo pre dávny spor v novej škriepke sú zas...“                                                                             
Vstupné: 1,50 € 
 
ROMANTICKÉ DUO 
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10.1.2016,  16:00 - Hrebienok, Tatranský dóm 
17:30 - Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 

Nedeľný koncert v Tatranskom ľadovom dóme a Grand Hoteli Bellevue****.   
Muzikálové soireé: Erika Capová - spev a Laco Ďateľ - klavír. 
Organizátor: OOCR Región Vysoké Tatry www.regiontatry.sk  
Vstup voľný 
 
 
VÝSTAVY 
 
Celý mesiac denne 11:00 – 16:00  
PORTRÉTY ŽIVOTA 
Tatranská Lomnica – Hotel Slovan, Reštaurácia  
Výstava fotoobrazov slovenského fotografa Mareka Molnára s témou rodiny. 
Organizátor: Photo ESSENTIA studio, www.photoessentia.sk, + 421 948 20 40 50, Hotel SLOVAN 
Tatranská Lomnica, www.hotelslovan.sk 
Vstup voľný 
 
 
ZIMNÉ ZÁHRADY ALEBO ČAJOVÉ POKUŠENIE 
15. december – 18. február /  foyer / Dom kultúry Poprad 
Výtvarné „pojednanie“ žiakov ZUŠ zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade o tom, ako krásne môžeme 
prežiť zimu.  
 
Výstava sprístupnená do 31. januára 2016. 
Tatranská galéria je otvorená pondelok – piatok: 9.00 – 17.00, nedeľa: 13.00 – 17.00 
TOMÁŠ AGAT BŁOŃSKI 
Poprad, Tatranská galéria - elektráreň 
Výstava Fotografia od analógu via digitálne médium po aplikácie v mobile a na internete. Z autorských 
cyklov: CD-Tom, Entries, Ja som!, lampyris_insanus. Priemiérová výstava Domu fotografie v rámci 
projektu "– 1 = 20" (rok do dvadsaťročnice) je realizovaná vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.  
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická 
Odborná spolupráca: Mgr. art. Tomáš Agat Blonski, ArtD. Grafika: Mgr. art. Ivana Betková 
 
Výstava potrvá do 20. januára 2015. 
ANJELIČKOVO 
Art Klub Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade 
Výstava Anjel Vianoc 2015.. 
 
Od 11.12.2015 do 7.2.2016 
MARKO VRZGULA POLČAS | PRINTEMPS | PRIME TIME 
Poprad, Tatranská galéria - elektráreň 
KURÁTOR VÝSTAVY: JOZEF DODO BAUS 
Výstava predstaví dvadsaťpäť rokov sústredeného vizuálneho výskumu v priestore nezobrazujúcej 
maľby, v podaní popredného slovenského maliara Marka Vrzgulu. Expozíciu tvoria práce autorových 
nosných cyklov (Prieniky, Mosty, Pohyby, Špirály, Pulzary), v ktorých, v kontexte prelomu storočí, 
prehodnocuje paradigmy avantgárd a esenciu modernity prezentuje v mnohorakosti maľby 
postmediálnej doby.  
 
Od 12.12. 2015  pondelok – piatok 9:00 – 16:00, sobota – nedeľa 13:00 – 17:00 
FOTOGRAFIE JURAJA WEINCZILLERA  

http://www.regiontatry.sk/
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Starý Smokovec – Vila Alica – Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie 
Výstava pri príležitosti 20. výročia úmrtia tatranského kameramana a horolezca.   
Organizátor: Pro Meliori, n.o. info@muzeumtatry.sk 
Vstupné: 1,50 € 
 
Do 21.1.2016 – utorok – piatok 10:00 – 16:00, sobota 11:00 – 15:00 
ZVON Z KONOPÍ    
Tatranská Lomnica – Galéria ÚĽUV 
Výstava liatych, kovaných zvoncov a zbierky prikrývok tvorenej majstrami ľudovej umeleckej tvorby.  
Organizátor: ÚĽUV +421 524467322, www.uluv.sk , melichercikova@uluv.sk +421 908 767 709 
Vstup voľný 
 
Celý mesiac – celodenne 
JESENNÉ SPEKTRUM    
Nový Smokovec – Atrium Hotel – reštaurácia Park 
Výstava obrazov lokálneho umelca Tomáša Hrušovského.  
Organizátor: Atrium Hotel, +421 903 990 105 Vstup voľný 
 
 
Celý mesiac - v čase otváracích hodín 
TATRY – MÔJ DRUHÝ DOMOV 
Tatranská Lomnica - Hotel Slovan, Reštaurácia a vestibul 
Výstava foto obrazov z tatranského prostredia fotografa Mikuláša Jacečka. 
Organizátor: Mesto Vysoké Tatry a Hotel Slovan +421 52 784 77 77  www.hotelslovan.sk   Vstup voľný. 
 
Celý mesiac - celodenne 
TATRANSKÝ PRÍBEH 
Starý Smokovec - Grandhotel 
Výstava foto obrazov fotografa Mikuláša Jacečka s akcentom na veternú kalamitu vo Vysokých Tatrách. 
Organizátori: Mesto Vysoké Tatry a Grandhotel Starý Smokovec +421 52 478 00 00 www.grandhotel.sk   
Vstup voľný. 
 
ODKRYTÉ HODNOTY 
Tatranská galéria, Poprad, Elektráreň, Hviezdoslavova 12 
Stála expozícia 115 diel z depozitu Tatranskej galérie v Poprade 
 
1.11.2015 - 28.2.2016, každý pracovný deň v čase od 9.00 do 16.00 hod. 
"VOJNY NIKDY VIAC..." 
Stará Ľubovňa, Dom ľubovnianskeho mešťana  
Spoločnosť Marmon, s.r.o v spolupráci s Mestom  Stará Ľubovňa a Prešovským klubom vojenskej histórie 
Dukla 10. novembra 2015  slávnostne otvorili  v Dome ľubovnianskeho mešťana  výstavu „Vojny nikdy 
viac...“ venovanú 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia  okresu Stará Ľubovňa. Kurátor 
výstavy vhodne využil všetky priestory múzea a tak autentické exponáty si návštevníci môžu pozrieť od 
pivnice po povalu. Zámerom expozície  je vtiahnuť návštevníka do situácie, ktorá sa mohla udiať tesne 
pred oslobodením mesta Stará Ľubovňa a okolitých obcí. Návštevníkovi sa naskytá možnosť zhliadnuť 
izbu dôstojníka nemeckého wehrmachtu, ošetrovňu s raneným vojakom , štáb osloboditeľov i štábnu 
spojárku, predmety dennej potreby a výstroj ruských, nemeckých a československých vojakov. 
V podkroví  je možnosť interaktívnej prehliadky ruských ľahkých i ťažkých zbraní. Najväčším lákadlom je 
funkčný ťažký ruský guľomet DŠK VZOR 1938, kaliber 12,7 mm. Počas prehliadky sú premietané 
dokumentárne filmy zo súkromnej zbierky s vojenskou tematikou.  
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OZNAM 
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4 Poprad, oznamuje širokej verejnosti, že z dôvodu 
rekonštrukcie sú expozície múzea ZATVORENÉ ! 
Počas zatvorenia expozícií múzea na Vajanského ul. 72/4 v Poprade, sú pre návštevníkov naďalej 
otvorené expozície múzea v Poprade - Spišskej Sobote, Sobotské námestie 1773/33. 
Otváracie hodiny: 
pondelok:         zatvorené 
utorok - piatok:  10.00 h - 14.00 h 
sobota:           zatvorené 
nedeľa:           11.00 h - 15.00 
Aktuálne informácie: www.muzeumpp.sk 
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