Činnosť LKS

1. Súťaže a prehliadky
Oblasť divadla
Liptovská ochotnícka scéna – ochotnícke činoherné divadlo
Divadlo deťom – detská dramatická tvorivosť
Mikulášsky gašparko – bábkové divadlo
Oblasť hovoreného slova
Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy
Štúrov Zvolen - rétorika
Rázusovie Vrbica – prednes poézie a prózy liptovských autorov
Sárova Bystrica – súťaž mladých moderátorov
Oblasť folklóru
Pri prameňoch krásy – detské folklórne súbory
Nositelia tradícií – dedinské folklórne skupiny
Liptovské nôty - detský hudobný folklór
Hudobný folklór dospelých Tancuj, tancuj - súťaž choreografií folklórnych súborov
Pod Likavským hradom – celoštátna súťažná prehliadka a festival detských folklórnych súborov
Oblasť hudby a spevu
Festival zborového spevu s medzinárodnou účasťou
Zlatý štít Liptova - amatérske hudobné skupiny a sólisti s vlastnou tvorbou
s vlastnou tvorbou
Adventné vianočné koncerty
Bellove hudobné dni – prehliadka komornej hudby
Strunobranie – prehliadka sólistov a hudobných skupín v štýle folk, country
Oblasť výtvarníctva, fotografie a filmu
Jarný salón – neprofesionálne výtvarné umenie
Amfo – neprofesionálna fotografická tvorba
Neprofesionálny film v Liptove
Deti a tradičná ľudová tvorba – tradičné ľudové umenie
Tvorivé záujmy človeka – ľudové umenie
Výtvarný Ružomberok – neprofesionálne výtvarné umenie
Rodinné video – neprofesionálny film
Tatranský kamzík – neprofesionálny film
2. Festivaly organizované v spolupráci
Folklórny festival Východná
Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom - Lúčky
Celoliptovské dni matky Liptovské Sliače
Detský folklórny festival Pod skalkou – Ploštín
Belopotockého Mikuláš – festival ochotníckeho divadla, Liptovský Mikuláš
Folk Tatry – hudobný festival ozbrojených síl SR, Liptovský Mikuláš – Posádkový klub
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3. Záujmové a voľnočasové aktivity
Deň chôdze - podujatie zamerané na najdostupnejšiu športovú aktivitu chôdzu
Zdravé žitie, zdravé starnutie – spôsoby zdravej výživy a životného štýlu
Múdra sova – vedomostná súťaž o zaujímavostiach danej lokality
Ekovedník, Ekovedníček – environmentálne podujatie pre deti
Jarné nápady – sprítomnenie zvykov a obyčajov danej lokality
V Rázusovie uličke – využitie Rázusovie domu na sprítomnenie života a diela súrodencov
Rázusovcov
Maľujem svoj svet – výtvarná súťaž rómskych detí
Krajina slnka – prehliadka detských rómskych spevákov, tanečníkov...
Vtáčie Vianoce – environmentálne zameranie podujatia pre mladších žiakov
Stromček pre všetkých – nevšedná galéria vianočných ozdôb zhotovených väčšími i menšími
deťmi
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