APRÍL 2019
Unikátne spojenie profesionálnych hercov s amatérskymi
3.4.
STREDA

v predstavení ŤAPÁKOVCI
Príďte si vychutnať atmosféru v ťapákovskej izbe a presvedčte
sa spolu s nami, že za 100 rokov sa toho u nás až tak veľa
nezmenilo

Veľká sála
19:00
Vstupné:
Sekcia I. 15.- €
Sekcia II. 13.- €
Balkón 11.- €

AFTERPÁRTY LIPTOV RIDE 2019
6.4.
SOBOTA

Príďte si cez deň užiť jedinečnú atmosféru a fandiť
športovcom na Areál vodného slalomu alebo do Jasnej a
večer sa zabaviť na Liptov Ride afterparty. Zahrá známa
slovenská kapela Puding Pani Elvisovej a po koncerte
dvojica DJov Emonoizboyz, špička slovenskej elektronickej
hudby známa aj z festivalov Grape či Pohoda.
Viac na www.liptovride.sk

Veľká sála
20:30
Vstupné: 10.- €

EKOTOPFILM
9.4.
UTOROK

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji
Je najväčším festivalom svojho druhu v rámci SR. Navštívilo
ho už viac ako 1 milión návštevníkov. Filmový festival
Ekotopfilm dokázal výnimočne spojiť na jednej platforme
verejný, súkromný a tretí sektor v problematike trvalo
udržateľného rozvoja

Klubová scéna
16:00
Vstupné:
Bezplatné

https://www.ekotopfilm.sk/program-liptovskymikulas

RADOŠINSKĚ NAIVNÉ DIVADLO

BESAME MUCHO
10.4.
STREDA

alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás)
Dramatik Štepka v novej hre s exotickým názvom Besame
mucho pôsobivo a, samozrejme, vtipne rozohráva zaujímavé,
pestré osudy a spletité príbehy ľudí z najsúčasnejšej
súčasnosti neďaleko anonymnej slovenskej stanice

Veľká sála
18:00
Vstupné: 18.- €

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN

FÓBIE
24.4.
STREDA

25.4.
ŠTVRTOK

28.4.
NEDEĽA

Bizarná mozaika dramatických a pseudodramatických situácií
okolo sobáša, ktorý sa možno ani neuskutoční. Hra je
ironickým komentárom krízy medziľudských vzťahov,
grotesknou štúdiou neschopnosti komunikovať - a to nielen
medzi zúfalými snúbencami, ale aj medzi ich rodičmi a
priateľmi. Hru uvedieme v slovenskej premiére

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

Divadlo Gasparego - JEAN

FAVORITKA

Dojemný príbeh o priateľstve, dôvere a ješitnosti a tiež o
veľkej láske k cyklistike. Hrdinom je opravár bicyklov, ktorým
rozumie telom i dušou no skrýva jedno veľké tajomstvo

Veľká sála
19:00
Vstupné: 15.- €
predpredaj: 11.- €
ZŤP a seniori: 7.- €

Klubová sála
18:00
Vstupné:
1.- €
Klubová scéna
16:00
Vstupné: 2.- €

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!

