MAREC 2019
2.3.
SOBOTA

5.3.
UTOROK

PAPLES 2019
XII. ročník PAPLES MUZIČKA a DJ Manolo Batôžtek plný
dobrôt a krojová súčiastka "volačo" rezervácie: 0905 832 950

DONSKÍ KOZÁCI – Balalajka 2019
Na jubilejné desiate európske turné, prinášajú energiu,
nezameniteľné vokály, virtuozitu na tradičných ruských
hudobných nástrojoch a špecifický humor

KUBO československý muzikál
6.3.
STREDA

„ Anča, ja mám nožík „ legendárny výrok Jozefa Kronera
Muzikál KUBO je oslavou slovenského folklóru a vzdanie
holdu velikánovi slovenskej filmovej a divadelnej scény Jozefovi Kronerovi

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
8.3.
PIATOK

Program: Mr. Rudi
Chvíľka poézie v podaní Milana Stromka
Príhovory predstaviteľov mesta Liptovský Mikuláš
FS Poludnica

Veľká sála
19.00
Vstupné:
10,00 €
Veľká sála
18.00
Vstupné:
9,00 €
Veľká sála
19:00
Vstupné:
25,00 €
28,00 €
33,00 €
Námestie
osloboditeľov
15.30
Vstupné:
bezplatné

V prípade zlého počasia veľká sála Domu kultúry

13.3.
STREDA

The Duchon´s
pocta Karolovi Duchoňovi
Pocta legendárnemu slovenskému spevákovi. Hudobnotanečná divadelná show, kde zaznejú nesmrteľné hity
interpretované Karolom Duchoňom v novom šate v
aranžmánoch A. Popoviča v réžii a choreografii J. Ďurovčíka

PRACHY
Ľubeľské ochotnícke divadlo K.O. Urbana
14.3.
ŠTVRTOK

Bláznivá situačná komédia o nečakanom náleze kufríka
plného peňazí. O tom, že nechať si špinavé peniaze je
omnoho ťažšie, než ich získať. Zbesilá hra na mačku a myš
plná nečakaných zvratov, kde sa dva manželské páry snažia
pomocou falošných identít udržať si peniaze za každú cenu...

Veľká sála
19.00
Vstupné:
15,00 €
26,00 €
29,00 €

Veľká sála
18.00
Vstupné:
6,00 €
Seniori:
4,00 €

MIRO JAROŠ – ŤUKI TOUR 3
17.3.
NEDEĽA

Turné Ťuki Tour 3 je voľné pokračovanie turné k tretiemu
albumu Pesničky pre (ne)poslušné deti.
Po predstavení bude autogramiáda a fotenie s Mirom a
kohútikom Ťukim. Každé dieťa dostane na koncerte k
vstupenke darček - plyšáka Ťukiho.

Veľká sála
16.00
Vstupné:
10,00 €

Nie je vhodný pre deti do 3 rokov a pre deti zle znášajúce hlasnú hudbu.
Vstupenku musí mať každý návštevník koncertu (dieťa aj dospelý). Na
koncerte nie je dovolené konzumovať jedlo (hlavne popcorn) a nápoje

cca 55 minút

BLIŽŠIE OD TEBA
Ružomberské divadlo RosaThea
26.3.
UTOROK

Klubová sála
18,00
Vstupné:
5,00 €

Divadelná hra „Blízko od teba“ dáva nahliadnuť do štyroch
životov - štyria ľudia, štyri vzťahy a nekonečno podôb lásky,
túžby a zrady. Možno až sarkastický a cynický pohľad na
súčasnú anatómiu vzťahov je však zrkadlom nášho vnímania
a prežívania sveta, ktorý žijeme.
Vhodné pre divákov od 18 rokov. V predstavení sa fajčí a používajú sa
vulgarizmy

28.3.
ŠTVRTOK

29.3.
PIATOK

Klubová sála
18.00
Vstupné:
1,00 €

MIM SHOW
Pravidelný cyklus pantomimicko-improvizačnej one man show
Miroslava Kasprzyka na nie len divácke témy

TANEČNÁ HORÚČKA LIPTOVA
2019
7. ročník nesúťažnej prehliadky tanca tanečných súborov
a zoskupení z Liptova a okolia

Veľká sála
17.00
Vstupné: 5,00 €
Predpredaj 3,00 €

SMEJKO A TANCULIENKA- Hip, Hip, Hurá !
31.3.
NEDEĽA

Prinášame vám úplne nové predstavenie HIP HIP HURÁ!, kde
sa konečne dozviete ako sme sa my dvaja Smejko a
Tanculienka spoznali, skamarátili a možno prezradíme aj
oveľa viac v našich nových pesničkách a rozprávkach

Veľká sála
16.00
Vstupné:
9,00 €

Predpredaj vstupeniek na predstavenia Domu kultúry
Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4, Liptovský Mikuláš, 0915 859 596
Pondelok, utorok: 7.00 - 16.00 h
Streda: 7.00 hod. – 17.00 h
Štvrtok, piatok: 7.00 hod. – 15.30 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!

