jún 2018

PODUJATIA
ALJAŠKA A ANTARKTÍDA
prednáška Jána Macejku v rámci cestovateľského klubu
5. jún o 17.00 h
malá sála

DEŇ RUSKÉHO JAZYKA
zaujímavosti o ruskom jazyku, hry a kvízy
pre žiakov a študentov pri príležitosti osláv
Dňa ruského jazyka
kontaktujte: 048/4710703, slovanskastudovna@svkbb.eu,
6. jún o 10.00 h
Centrum slovanských štúdií

KURZ POČÍTAČOVEJ GRAMOTNOSTI
Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých,
cieľom kurzu je získanie a upevnenie základných zručností
pri práci s výpočtovou technikou, textom a internetom
(webový prehliadač, elektronická pošta).
Účasť na kurze je podmienená platným členským preukazom
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
5. - 28. jún, vždy v utorok a štvrtok, 8.30 až 10.00 h
kontaktujte: 048/4710776, tomas.albert@svkbb.eu

SVIATOK HUDBY 2018
oslava sviatku hudby v Hudobnom átriu ŠVK
a v Literárnom a hudobnom múzeu
21.jún

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
HUDOBNÉHO ÁTRIA
príležitosť zažiť priamy „dotyk“ s hudbou
v interiéri Hudobného átria ŠVK
10.00 – 16.00 h

ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE
NA SLOVENSKU
voľný vstup do expozície Literárneho a hudobného múzea
10.00 – 14.00 h

VII. HUDOBNÁ BURZA
predaj – výmena – darovanie zvukových nosičov (CD, DVD, LP),
hudobných nástrojov, nôt a literatúry s hudobnou tematikou,
kontaktujte: 048/4710744, hudobneatrium@svkbb.eu
16.00 – 21.00 h

MUZICÍROVANIE NA NÁDVORÍ

HUDOBNÉ ÁTRIUM

koncertná prehliadka hudobných zoskupení
16.00 – 21.00 h

HISTÓRIA ROCK & ROLLU
A FENOMÉNY ROCKOVEJ HUDBY

PERKUSIE – DOTYK S HUDBOU

audiovizuálna výstava mapujúca vývoj rockovej scény,
s ponukou zaujímavých knižných publikácií, hudobných
nahrávok a projekcií filmových dokumentov a koncertov
4. jún - 31. august

MILAN SLÁDEK - DUBČEKOVA JAR
beseda s významným tvorcom nielen o pripravovanej premiére
inscenácie Dubčekova jar v Štátnej opere v Banskej Bystrici
6. jún o 16.00 h

Objavujte pestrosť zvukov a harmónií etnických perkusijných a
rytmických nástrojov. Individuálnym návštevníkom sú perkusie
voľne k dispozícií v rámci otváracích hodín. Pre organizované
skupiny ponúkame prezentáciu etnických nástrojov s interakciou
účastníkov v dohodnutých termínoch.
kontaktujte: 048/4710744 hudobneatrium@svkbb.eu,

VÝSTAVY

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM

Galéria v podkroví

prednáška a výstavka zo zbierok múzea k 110. výročiu
narodenia hudobného skladateľa pri príležitosti
životného jubilea
kontaktujte: 0905 303 593, lektor.lhm@svkbb.eu,
do 29. júna

JANKO LEHOTSKÝ (MODUS)
výstava olejov, maľby na kamene a kôru
vernisáž 7. jún o 17.00 h
potrvá do 6. júla

Átrium
PODNETY
výstava študentských prác
Súkromnej umeleckej školy
scénického výtvarníctva vo Zvolene
potrvá do 29.júna

I. poschodie
NEZNÁMI HRDINOVIA
UNKNOWN HEROES
výstava plagátov
potrvá do 29. júna

Tvorivé centrum
VEDA V HRAČKÁCH

VOJTECH WICK

LITERÁRNE A HUDOBNÉ VEČERY
SLAVOMÍR ŠURINA
stretnutie s husliarom
14. jún o 16.00 h
Expozícia Múzeum - domov múz

MÚZEUM NA ULICI
prezentácia aktivít múzea v rámci Dní mesta Banská Bystrica
15. jún o 13.00 h
Námestie SNP

BÁSNIK VŠESLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
prednáška o pôsobení a diele Jána Kollára organizovaná
v spolupráci s Kuzmányho kruhom
25. jún o 17.00 h
Expozícia Múzeum - domov múz

JÁN KOLLÁR
BÁSNIK SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI

interaktívna výstava vedeckých hračiek,
jednoduchých experimentov a hlavolamov
kontaktujte: 048/4710703, vedavhrackach@svkbb.eu

komentovaná výstavka zo zbierok múzea
k 225. výročiu narodenia spisovateľa
kontaktujte: 048/4710772, lektor.lhm@svkbb.eu
25. jún – 28. september

Librárium

KNIHÁRIUM

stála expozícia o dejinách a súčasnosti
knižnej kultúry s dôrazom na Banskú Bystricu
kontaktujte: 048/4710778, librarium@svkbb.eu

interaktívne predstavenie knihy
Denník 13 ¾-ročného Adriana Mola
26. jún o 10.00 h
Expozícia Múzeum - domov múz

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM
Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje
Bábkarský salón
Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

