
DNI
MESTA

štátna vedecká knižnica

tihányiovský kaštieľ

hvezdáreň v B. Bystrici /
areál múzea snp

hvezdáreň v b. bystrici /
na vartovke
10:00 - 18:00

štátna vedecká knižnica
10:00 - 15:00

záhrada cnk /

skok! oslavuje 10 rokov

verejná knižnica m. kováča

banská bystrica
17-18-19  jún 2021

Všetky podujatia nájdete na www.banskabystrica.sk/podujatia
Zmena programu vyhradená!

objavte stoličkovú ulicu

štvrtok 17. 6.

piatok 18. 6.

sobota 19. 6.
ROBOTNÍCKY DOM
18:00 koncert: karol samuelčík  "romantická gitara"

10:00 - 17:00 prehliadka "župný dom a jeho genius loci"
10:00 - 17:00 "po expozíciách literárneho a hudobného múzea"

vzdelávacie aktivity10:00, 12:00, 14:00, 16:00
radnica
10:00, 14:00 mestská hra: "ratujte cesnaka"

13:00 - 18:00 výstava "bionika - príroda na to prišla prvá"

matejov dom
13:00 - 18:00 expozícia "história mesta banská bystrica"

14:00 - 18:00 zábavná astronómia a pozorovanie slnka

artforum banská bystrica
16:00 čítanie deťom: eva urbanová "jeleňatý a kravatý"

múzeum snp
16:00 - 18:00 ukážky "klubu modelárov 100 tankov"

365.labb
od 16:00 špeciálne cocktail menu na báze kávy a čaju
16:00 - 17:30 zoznamka s dobrovoľníctvom
mestské divadlo z pasáže
17:00 predstavenie pre deti: "ako si želáte"
pretórium
17:00 komentovaná prehliadka výstavy "krajina stredu"
informačné centrum
17:00 potulky po meste v slovenskom jazyku

sosbb
17:00 POPBB: súťaž detí v populárnej piesni

hosť: Peter Cmorík
365.labb
18:00 - 19:00 stretko podnikavcov
20:00 - 22:00 koncert: jakub pohle a filip jánošík

o.z. za! amfiteáter
21:30

radnica
10:00, 14:00 mestská hra "ratujte cesnaka"

pozorovanie slnka
365.labb
10:00 - 12:00 ekoaktivity pre deti
10:00 - 12:00 ako si doma pripraviť skvelú filtrovanú kávu

prehliadka "župný dom a jeho genius loci"
10:00 - 15:00 "po expozíciách literárneho a hudobného múzea"

záhrada vily d. skuteckého
10:00 - 14:00 piknik v záhrade (aj pre tých najmenších)

19:00 shantala pèpe: alice
dame de pic / karine ponties cie.: fovea

09:00 - 12:00 čítajte si s nami

záhrada cnk /

skok! oslavuje 10 rokov
19:00 shantala pèpe: "carcan"

jaro viňarský: "posledný krok pred"

záhrada chavivy reik
čítanie deťom: boris kováč "dobrodružstvo medveďa
beďa, ktorý radšej pestoval šport ako cesnak"

14:00 - 16:00

365.labb
14:00 - 15:00 "nekupuj. vyrob si vlastnú svietiacu hračku"

záhrada švk /

alliance française
14:00 - 16:00 "spievam po francúzsky"

stredoslovenské múzeum
14:30 "archeológia v stredoslovenskom múzeu"
informačné centrum
15:00 potulky po meste v anglickom jazyku
bábkové divadlo na rázcestí
16:00 rozprávka: "dobrú chuť, vlk!"

365.labb
16:00 - 18:00 "dišputy o pomalej móde"

stredoslovenské múzeum
16:30 "archeológia v stredoslovenskom múzeu"
divadlo pod balkónom
17:00 rozprávka "šípková ruženka"

informačné centrum
17:00 potulky po meste v slovenskom jazyku

štátna opera
"rigoletto"

robotnícky dom
18:00 vedomostný kvíz: "mesto pod urpínom"

hosť: lara abou hamdan
o.z. Za! amfiteáter
21:30 "VI. prehliadka panoramatických filmov [ppf 2021]"

múzeum snp
11:00 - 17:00 ukážky "klubu modelárov 100 tankov"

oblastná organizácia
cestovného ruchu

sprievodné podujatia
divadlo štúdio tanca
14. - 19. 6. festival dni tanca "návrat z ticha"

rozprávkový dom
18. - 19. 6. čarovný svet rozprávok pavla dobšinského

nádvorie radnice

výstava "premeny banskej bystrice"18. - 19. 6.
prezentácia elektrobicyklov
s možnosťou vypožičania (5 €/hod.)

18. - 19. 6.

radnica foyer
31. 5. - 2. 7. výstava "od paris-roubaix po tour de france"

18. 6. zaujímavé aktivity
spojené s činnosťou organizácie

múzeum snp
18. - 19. 6. vstup do lietadla "li-2"

gallery lazovná 1
18. - 19. 6. výstava: cvetelin cvetanov

a asen cvetanov "teraz a vtedy"
a7 gallery
18. - 19. 6. výstava: tomáš rafa

"refugees welcome"
365.labb
19. 6. ukážka 3D tlače; infostolíky

štátna vedecká knižnica
18. - 19. 6. burza kníh
18. - 19. 6. výstava: sonia ruskov

"modlitba za vykúpenie"
18. - 19. 6. astronomická fotografia

"vesmírne metamorfózy"
kaviareň poetika
18. - 19. 6. výstava: darina knotková

"poeticky v poetike"
kristína sukupová laloka:
"šperkárske tvorenie"

spoznávajte svoje mesto
"VI. prehliadka panoramatických filmov [ppf 2021]"

18:00

DOLNÁ ULICA
18. 6. 16:00 | róbert ragan st. + hosť
námestie snp
18. 6. 16:00 | rado a aňa čekanovci

18:00 | lara abou hamdan

národná ulica
18. 6. 16:00 | filip jánošík a bezpokory

18. 6. 17:00 | lara abou hamdan

19. 6. 16:00 | tanečné improvizácie "tanc o. z."
18:00 | skupina "maringotka"

19. 6. 19:00 | róbert ragan jr. + richard baroš
lazovná ulica
19. 6. 17:00 | tanečné improvizácie "tanc o. z."
stoličková ulica
19. 6. 18:00 | tanečné improvizácie "tanc o. z."


