Podujatia LKS - apríl 2019

Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
apríl 2019 JARNÝ SALÓN (propozície) , (plagát), (výsledky)
30. ročník regionálnej súťaže a výstavy
neprofesionálneho výtvarného umenia
termín, miesto: 30. marca – 30. apríla 2019
pondelok – nedeľa 10.00 – 18.00 hod. Liptovský Mikuláš – Synagóga
AMFO (propozície) , (pozvánka) , (plagát)
47. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy
neprofesionálnej fotografickej tvorby
termín, miesto: 3. - 30. apríla 2019 pon-pia 8:00-15:00
vernisáž výstavy 3. apríla 2019 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol
PRI PRAMEŇOCH KRÁSY (propozície), (plagát) , (tlačová správa)
Regionálne výberové kolo postupovej súťaže
detských folklórnych súborov.
termín, miesto: 5. apríla 2019 o 10:00 hod. Liptovské Sliače - Kultúrny dom
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (propozície) , (plagát), (výsledky)
65. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Liptovský
Mikuláš
termín, miesto: 10. – 11. apríla 2019 o 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU (plagát)
PRE DETI – na tému ROBOTI a recy veci - časť prvá modelovanie (kurz sa skladá z dvoch
častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €
kapacita kurzu max. 11 osôb)
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/
termín, miesto: 11. apríla 2019 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU (plagát)
na tému OBKLADAČKY, KACHLICE, RELIÉFY - časť prvá modelovanie (kurz sa skladá z
dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €
kapacita kurzu max. 11 osôb)
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/
termín, miesto: 12. apríla 2019 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
ŠAFFOVA OSTROHA (tlačová správa)
Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.
Spojené s krajským kolom Banskobystrického kraja.
termín, miesto: 13. apríla 2019
Zvolen – Dom kultúry
FOTOKLUB
Stretnutie členov klubu.
termín, miesto: 17. apríla 2019 o 18:00 hod.
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Liptovský Mikuláš - Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU PRE DETI – na tému ROBOTI a recy veci
- časť druhá
glazovanie
(kurz sa
skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €
kapacita kurzu max. 11 osôb)
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/
termín, miesto: 25. apríla 2019 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU na tému OBKLADAČKY, KACHLICE,
RELIÉFY
- časť druhá
glazovanie
(kurz sa
skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €
kapacita kurzu max. 11 osôb)
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/
termín, miesto: 26. apríla 2019 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
CINEAMA (propozície), (plagát), (výsledky)
27. ročník Neprofesionálneho filmu v Liptove – krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej
tvorby
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
termín, miesto: 27. apríla 2019 o 8:30 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol
ČO NEZMYL ČAS (plagát)
Neformálne stretnutie pamätníkov zo zatopených obcí Liptovskou Marou. Príďte si zaspomínať
na kultúrny život v zaniknutých dedinách.
termín, miesto: 29. apríla 2019 o 17:00 hod. L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny
orol
TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Liptovský Mikuláš – príprava
postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže pod odborným vedením
termín, miesto: apríl 2019
Liptovský Mikuláš – Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Ružomberok – príprava postupujúcich
recitátorov do krajského kola súťaže pod odborným vedením
termín, miesto: apríl 2019
Ružomberok
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov
s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.
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termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45
streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
KLUB KERAMIKÁROK
Stretnutie členov klubu.
termín, miesto: utorok 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 osvetalm@vuczilina.sk; www.lks.sk
GPS: 49° 4' 54,484" N 19° 36' 56,600" E
JARNÝ SALÓN

30. ročník regionálnej súťaže a výstavy

neprofesionálneho výtvarného umenia

termín, miesto: do 30. apríla 2019 pondelok – nedeľa 10.00 – 18.00 hod.

Liptovský Mikuláš – Synagóga

vstupné si zakúpite v Múzeu Janka Kráľa na Nám. osloboditeľov

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa L. Mikuláš

AMFO
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47. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy

neprofesionálnej fotografickej tvorby

termín, miesto: 3. - 30. apríla 2019 pon-pia 8:00-15:00

vernisáž výstavy 3. apríla 2019 o 17:00 hod.

po vernisáži rozborový seminár

L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

pri prameňoch krásy

Regionálne výberové kolo postupovej súťaže

detských folklórnych súborov.
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termín, miesto: 5. apríla 2019 o 10.00 hod.

Liptovské Sliače – Kultúrny dom

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

hviezdoslavov kubín

65. ročník obvodného kola súťaže

v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Liptovský Mikuláš

termín, miesto: 10. – 11. apríla 2019 o 9:00 hod.

Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadateľ: LKS Liptovský Mikuláš, Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

kurz keramiky s gabrielou kováčovou
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na tému .....

– časť prvá modelovanie

(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €

kapacita kurzu max. 11 osôb)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/

termín, miesto: 11. a 12. apríla 2019 o 16:30 hod.

L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Šaffova ostroha

Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.

Spojené s krajským kolom Banskobystrického kraja.
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termín, miesto: 13. apríla 2019

Zvolen – Dom kultúry

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

FOTOKLUB

Stretnutie členov klubu.

termín, miesto: 17. apríla 2019 o 18:00 hod.

Liptovský Mikuláš - Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

kurz keramiky s gabrielou kováčovou
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na tému ......

– časť druhá glazovanie

(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 13 €

kapacita kurzu max. 11 osôb)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/

termín, miesto: 25. a 26. apríla 2019 o 16:30 hod.

L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

CINEAMA

27. ročník Neprofesionálneho filmu v Liptove – krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej
tvorby
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Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

termín, miesto: 27. apríla 2019 o 9:00 hod.

L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV

TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Liptovský Mikuláš – príprava
postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže

pod odborným vedením

termín, miesto: apríl 2019

Liptovský Mikuláš – Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
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TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV

TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Ružomberok – príprava postupujúcich
recitátorov do krajského kola súťaže

pod odborným vedením

termín, miesto: apríl 2019

Ružomberok –

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
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Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov

s lektorom Mgr. art. Róbertom Močiliakom.

termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45

streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45

L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

KLUB KERAMIKÁROK

Stretnutie členov klubu.

termín, miesto: utorok 16:00 hod.

L. Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
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Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš

044/5522981, 0905 832 950 osvetalm@vuczilina.sk ; www.lks.sk

GPS: 49° 4' 54,484" N 19° 36' 56,600" E
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