MÁJ 2019
ŠLÁGER
3.5.
PIATOK

Mára, sestry Bacmaňákové, duo Rytmus
Pozývame všetkých milovníkov dobrej hudby na koncert
známych interpretov ktorých veľmi dobre poznáte aj
z televíznych obrazoviek

Veľká sála
18:00
Vstupné: 10,- €

EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE
5.5.
NEDEĽA

12.5.
NEDEĽA

24.5.
PIATOK

V manželstve úspešného spisovateľa, ktoré stojí na pokraji
rozvodu, dochádza pri výmene názorov k úrazu a
nešťastnému pádu, pri ktorom Thomas (Marko Igonda)
stráca vedomie a dostáva sa do kómy. Po prebratí z kómy
za vracia do veku 20 rokov, všetko ostatné, vrátane
problémov v jeho manželstve, sa mu z pamäti vymazalo...
Hrajú: Marko Igonda, Martin Mňahončák / alt. Gregor
Hološka, Aniko Vargová, Kristína Greppelová

Galakoncert LA GIOIA
v doprovode Simple Lounge Quartet
Galakoncert venovaný ku Dňu matiek, darček nielen
mamám, ktorý si nemôžete nechať ujsť. Večer plný výbornej
hudby, charizmatických hlasov, vášne a temperamentu.
Po koncerte na Vás čaká autogramiáda a fotenie s umelcami

FREEZE - záverečný koncert
Záverečný streetdance koncert tanečnej skupiny FREEZE
pre školský rok 2018/2019. Predstavia sa vám všetky
vekové kategórie od 3 rokov až po dospelých

Veľká sála
18:00
Vstupné: 15,- €

Veľká sála
18:00
Vstupné: 12,- €

Veľká sála
17:00
Vstupné: 6,- €
Predpredaj: 4,- €

UMENIE VRAŽDY
divadelná komédia

27.5.
PONDELOK

Čo všetko môže byť umenie a čo so sebou prináša
excentrické výtvarné umenie?
Slávny a extravagantný maliar Jack Brooks s manželkou
Annie pozvali na večeru svojho priateľa a obchodníka s
umením Vincenta. Obyčajné pozvanie sa však razom zmení
na spletitú hru, po tom, ako Annie požiada Vincenta o
láskavosť – vraždu svojho manžela. Do neuveriteľného
kolotoča bizarných udalostí sa zapletie aj slúžka Kate, ktorej
jediným cieľom je získať zelenú kartu.
Ako to všetko dopadne a kto sa stane vo finále obeťou a kto
vrahom? V detektívnej komédii sa predstavia Zuzana
Fialová, Jana Kovalčíková, Roman Poláčik a Gregor Hološka

Veľká sála
18:00
Vstupné: 17,- €
ZŤP: 10,- €
Vozíčkar: 5,- €
Dĺžka
predstavenia:
80 minút

MIM SHOW
30.5.
ŠTVRTOK

Pravidelný cyklus pantomimicko-improvizačnej one man
show Miroslava Kasprzyka na nie len divácke témy.
Pripravte sa na humorné scénky, paródie na reklamy či
glosovanie "zvieratiek" na aktuálne témy"

Klubová sála
18:00
Vstupné: 1,- €

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 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!

