NOVEMBER 2019
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
4.11.
PONDELOK

Populárne trio muzikantov s vlastnými textami a hudbou.
Pesničky čerpajú zo života tak, ako život ide, sú smutné i veselé.
Veselá Trojka ponúka v predstavení 90 minút zábavy a hudby,
kde nechýba humorné slovo podané z úst skladateľa hudby a
textu, jedinečného Pavla Kršky

Veľká sála
18:00
Vstupné:
10,- €

JAZZ & ACCORDION DAYS FESTIVAL 2019
FLYING HANDS (LIETAJÚCE RUKY)
9.11.
SOBOTA

Jazzový koncert v podaní Slovak Accordion Orchestra,
Lenky Lo Hrůzovej a Samuela Hošeka.
Vychutnajte si dobrú hudbu a skvelých umelcov a spevákov.
Skladby Petra Lipu, Lenky Lo Hrůzovej, Michaela Bublé, Duke
Elingtona a Fragile sú len zlomok z toho, čo sme si pre vás
pripravili v originálnych aranžmánoch

SMEJKO A TANCULIENKA
VŠETKO NAJLEPŠIE!
10.10.
NEDEĽA

Piate výročie populárnej dvojice Smejko a Tanculienka oslávime
najväčšími rozprávkovými a tanečnými hitmi. Nebudú chýbať
motýlik Huncúlik, pán Lalalá, Bumbác a macko Duško. Smejko a
Tanculienka vás v novej sezóne privítajú s novým žiarivým
svietením, veľkolepou scénou a úplne novým nadupaným
predstavením s najväčšími hitmi
Predstavenie je vhodné pre všetkých od 2 rokov.
Každá osoba, dospelý aj dieťa bez ohľadu na vek musí mať platnú
vstupenku. Dieťa s platným ZŤP preukazom do 15 rokov bude mať po
zakúpení vstupenky a predložení ZŤP preukazu na vstupe pred akciou
nárok na vrátenie 50 % zo vstupného

15.11.
PIATOK

20.11.
STREDA

FOLKLÓRNY SÚBOR VÁH
Čo nezmyl čas...

Veľká sála
19:00
Vstupné: 10,-€

Veľká sála
16:00
PREDAJ LÍSTKOV
LEN CEZ
TICKETPORTAL
Vstupné:
prízemie 10,-€
balkón 9,-€

nový celovečerný program folklórneho súboru Váh pri príležitosti
40. výročia vzniku folklórneho súboru . Jeho uvedenie priblíži
priaznivcom folklóru a širokej verejnosti a bývalým členom svoju
tvorbu za ostatných 5 rokov.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Veľká sála
18:00
Vstupné: 7,-€

ROBOTRONS - ŽELEZNÍ ANJELI GALAXIE

Veľká sála
16:00
Vstupné:
Sekcia I. 10,-€
Sekcia II. 8,-€
Balkón 6,-€,

Chceš sa stať členom astronautov a splniť nesplniteľnú misiu?
Rýchlo sa pridaj na palubu! Čaká nás vzrušujúce cestovanie v
raketopláne v čele s kapitánkou Aľcionoj a s jej pomocníkom
Androidom Wilim. Technologická show nového formátu,
predstavenie pre celú rodinu, 2,5 metrový transformeri ktorí ťa
šokujú svojou predstavivosťou, rozmerom a detailmi.
!!! video projekcia !!! laserovo svetelná show !!! audio efekty !!! !!!
interaktívne dekorácie !!! +4

PREDAJ LÍSTKOV
LEN CEZ
TICKETPORTAL

HELIGONICA
24.11.
NEDEĽA

a jej hosť ľudový zabávač Martin Kopor
Nepýtajte sa nás, odkiaľ kapela pochádza, pretože každý
pochádza z iného regiónu. Každý z nás priviedol do Heligonici
svoje videnie muziky a vznikla z toho súčasná Heligonica. Ako
prezrádza názov kapely, dominantou v nej je jeden z najkrajších
nástrojov-heligónka doplnený rytmickými bicími nástrojmi

Veľká sála
16:00
Vstupné: 8,- €

27.- 30.11.
STREDA SOBOTA

XXVI. PAN 2019
Celoslovenská súťažná prehliadka pantomímy a pohybového
divadla s medzinárodnou účasťou

Veľká sála
Klubová scéna

Predpredaj vstupeniek na predstavenia Domu kultúry
Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Hollého 4, Liptovský Mikuláš, 0915 859 596
Pondelok, utorok: 7.00 - 15.00 h
Streda: 7.00 hod. – 17.00 h
Štvrtok, piatok: 7.00 hod. – 15.00 h

On-line: www.dklm.sk
Rezervácie na jednotlivé predstavenia trvajú šesť dní, potom budú automaticky zrušené
 http: www.dklm.sk

Predpredaj vstupeniek kina Nicolaus
Začína hodinu pred prvým predstavením a končí sa 15 minút po začiatku posledného predstavenia.

Kino Nicolaus Liptovský Mikuláš, Hollého 2, Liptovský Mikuláš, 044/55 640 50
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

