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Divadlo A. Bagara: 
Cyrano z Bergeracu. Premiéra

Synagóga: 
Talenty z Nitry a Richard Rikkon 

Koncert v rámci celoslovenského projektu

Synagóga: Švejkoviny
alebo abstinenčný večierok podľa Jaroslava Haška

Aquaterm 
veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, 

meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej 
techniky

opustila rodinu, aby sa mohla venovať svojej 
hudobnej kariére, strávi s  dcérou niekoľko dní, 
behom ktorých sa v sebe obe snažia vyvolať po-
sledné  zvyšky náklonnosti. (Cyklus: LIV & ING-
MAR ; Švédsko, 1978, 93 min., 3 € / 4 €)

16.2. o 19.00
DEAD SNOW: ČERVENÝ vs. MŔTVY         
Jeden z  najoriginálnejších filmárov súčasného 
Nórska - Tommy Wirkola – prináša s  bez-
brehým humorom a  zmyslom pre dramatickosť 
hororovú zombie komédiu. Misia nacistických 
zombie na zamrznutých pláňach severného 
Nórska ešte neskončila! Chystajú sa na totálnu 
genocídu a  nastolenie vlády jedného vodcu. Ak 
si myslíte, že váš najhorší deň je ten, kedy vám 
zabijú sekerou priateľku, urežú vám motorovou 
pílou ruku a požierajú vám kamarátov, tak to sa 
príšerne mýlite. To je iba začiatok. (PREDPRE-
MÍERA! Nórsko - Island, 2014, 96 min., 3 € / 4 €) 

17.2. o 19.00
FANNY A ALEXANDER       
Vysnená rodinná kronika Ingmara Bergmana 
je jeho posledným kinofilmom, skutočným vr-
cholom jeho filmovej tvorby a  antológiou Ber-
gmanovských tém, postáv, názorov a  výjavov. 
Očami desaťročného Alexandra sme svedkami 
autobiografických spomienok na šťastné det-
stvo v rodinnom kruhu na začiatku 20. storočia. 
Radosti i  strasti divadelnej rodiny ukrytej pred 
chaosom vonkajšieho sveta prinášajú diváko-
vi oslavu človečenstva a  lásky..., ktorá získala 
štyroch Oscarov (najlepší cudzojazyčný film, 
najlepšia výprava, kamera a kostýmy).  (Cyklus: 
DETI, DETI!?; Švédsko, 1982, 189 min., 3 € / 4 €)

23.2. o 19.00
MAMI !                                                                           
Najmladším tvorcom na MFF v Cannes 2014 a dr-
žiteľom Ceny poroty bol 25-ročný Xavier Dolan. 
Cez brilantné herecké výkony a  originálnu hru 
s  formátom obrazu prináša emocionálny prí-
beh dospievajúceho Steva s  diagnózou poruchy 
pozornosti spojenej s  hyperaktivitou. So svojou 
mamou Diane sa vydajú na divokú jazdu, kde 
sa prchavé okamihy šťastia a spokojnosti rýchlo  

menia na momenty násilia a beznádeje. (Cyklus: 
DETI, DETI!?; PREMIÉRA!, Kanada - Francúzsko, 
2014, 134 min., 3 € / 4 €) 

24.2. o 19.00
EASY  MONEY / Film café Európa ~ téma:   
Sme už za vodou?          
Tematická projekcia európskeho filmu s 
debatou Juraja Kušnierika a jeho hosťami. 
Filmová adaptácia úspešného bestselleru Jensa 
Lapidusa. JW je mladý charizmatický muž žijúci 
v Štokholme, ktorý vedie dvojaký život: nele-
gálne sa živí ako taxikár a následne si dopraje 
komfort vyššej triedy. Keď však stretne bohatú 
krásku, jeho život naberie nebezpečný smer a 
JW sa zaplieta do sveta organizovaného zločinu.  
Začína predávať kokaín, aby si mohol i naďalej 
dovoliť svoj prepychový životný štýl. Kam až 
bude schopný zájsť?  (Dánsko – Nem. – Švéd., 
2010, 124 min., VSTUP VOĽNÝ) 

Viac info na www.cine-max.sk

Februárové premiéry
5.2. JUPITER NA VZOSTUPE (JUPITER ASCEN-
DING) 
Krajina pôvodu: USA, Rok výroby. 2014, sci-fi / 
akčný, slovenské titulky, MP – 12, Formát: 2D/3D, 
Zvuk: Dolby Digital ( DTS/SDDS. Réžia. Andy 
Wachowski, Lana Wachowski. Hrajú: Channing 
Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne 
a  i. Synopsa: Súrodenci Wachowski prichádzajú 
s  originálnym sci-fi dobrodružstvom. Jupiter 
Jones (Kunis) sa narodila pod nočnou oblohou 
so znameniami, ktoré ju predurčujú k tomu, aby 
v živote robila veľké veci. Teraz je dospelá a sníva 
o hviezdach. Pracuje ako upratovačka v rôznych 
domácnostiach a  v  živote ju stretáva jedno ne-
šťastie za druhým. Trvá to až kým nepríde na Zem 
Caine (Tatum)spoločne s  geneticky upraveným 
lovcom, aby Jupiter vystopovali.

12.2. FOXCATCHER 
Film získal na MFF v  Cannes Zlatú palmu. 130 
min., 2D – slov. titulky, MP – 15, dráma, živo-
topisný, športový. Réžia: Benner Miller. Hrajú: 
Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo, Si-
enna Miller. Režisér preniesol na filmové plátno 
skutočný príbeh, ktorý v 90-tych rokoch šokoval 
americkú verejnosť a zapísal sa do histórie wrest-
lingu. 

19.2. AMERICKÝ OSTREĽOVAČ (AMERICAN 
SNIPER). 
Krajina pôvodu: USA, r. výroby: 2014, dráma, 
141 min., slovenské titulky, MP – 15, formát: 
2D, zvuk: Dolby Digital/DTS(SDDS Réžia: Clint 
Eastwood. Hrajú: Bradôey Cooper, Sienna Miller, 
Kyle Gallner, Luke Grimnes a iní. Obsah: Ostreľo-
vač jednotiek SEAL amerického námorníctva je 
vyslaný do Iraku s jedinou úlohou:  chrániť svo-
jich bratov v zbrani. Jeho neomylná presnosť za-
chráni na bojisku veľké množstvo životov a keď sa 
rozšíria zvesti o jeho odvážnych kúskoch, vyslúži 
si prezývku Legenda.

23. 2. FOCUS
Originálny názov: FOCUS, krajina pôvodu: USA, 
žáner: krimi / komédia.
Will Smith stvárňuje Nickyho, strieľaného 
podvodníka, ktorý sa zapletie so svoju „žiač-
kou“ Jess (Margot Robbie). Pri výučbe dôle-
žitých trikov sa mu Jess dostane pod kožu 
a  on sa rozhodne všetko náhle ukončiť. O  tri 
roky neskôr sa kedysi neskúsená – teraz už 
dokonalá femma fatale objaví v  Buenos Ai-
res na nebezpečnom pretekárskom okruhu. 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

Tel./fax: 037/653 15 46
e-mail: kosnr@kosnr.sk, www. kosnr.sk

PODUJATIA - KLUBY - KURZY

2., 9., 16. a 23.2. 
16.00  JOGOVÉ CVIČENIA – kurz 

3., 10., 17. a 24.2.
14.00-14.15 RELAXAČNÉ CVIČENIA – kurz

3., 10., 17. a 24.2. 
15.30  ŠACH NŠK - klub 

3., 10., 17. a 24.2. 
16.00 a 17.30  JOGOVÉ CVIČENIA – kurz

4. 2. 
9.00  AKO-EKO - metodický seminár pre pe-
dagógov environmentálnej výchovy

4. a 18.2.
17.00  GRAFOLÓGIA, pokročilí – klub 

4., 11. a 25.2. 
17.30  FOTOklub APF  

5. a 19.2.
17.00  FOTOklub Nitra  

10. a 24.2.
9.00 – 13.00  ZVYŠOVANIE KVALITY SLU-
ŽIEB V OBLASTI KULTÚRY 
workshop pre obce a pracovníkov kultúr-
nych inštitúcií, lektorka Ivona Fraňová, 
vložné 5 €, 
prihláste sa do 6.2. jana.ondruskova@kos-
nr.sk, 0911 540 016, 037 733 5988

11. a 25.2.
17.00  GRAFOLÓGIA, začiatočníci – klub  

12.2. 
16.30  ARTklub - Generácia 1909, vložné 2 €

19.2.
8.30  K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ - seminár pre 
vedúcich DFS, lektori Agáta Krausová, 
Slavomír Ondejka, vložné 3 €

20.2.
8.00 - 14.00  TVORIVÁ DRAMATIKA A  ZR-
KADLENIE Ľ. ŠTÚRA – workshop pre
vedúcich detských divadelných krúžkov a sú-
borov, lektorka Marica Šišková, vložné 3 € 

21.2.
10.00 – 18.30  AJURVÉDA II. - cesta harmó-
nie, vnútornej krásy a dlhovekosti – pre 
mierne pokročilých, lektorka Viviána Ko-
váčová, vložné 30 € vrátane občerstvenia, 
obeda a materiálov, prihláste sa do 18.2. 
jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540  016, 
037 733 5988

26.2. 
18.00 – 20.00  VEČERNÉ POZOROVANIE 
OBLOHY pre verejnosť, vstupné 0,50 € /v 
prípade zatiahnutej oblohy sa nekoná, info 
0911 540 016, 037 733 5988

61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 
súťaž v detskom prednese poézie a prózy
18.2. 
 9.00  obvod Vráble v ZŠ s MŠ Sídlisko Lúky, 
Vráble 
25., 26., 27.2.
9.00 obvod Nitra v KOS v Nitre

TVORIVÉ DIELNE PRE ORGANIZOVANÉ  
SKUPINY DETÍ
9. a 11.2. 
14.00  MAŇUŠKY - práca s textilom 

18. a 23. 2.
14.00  KVET KANZASHI - darček na Valen-
tína

19.2. 
10.30  SERVÍTKOVÁ TECHNIKA v ZŠ Fakult-
ná nemocnica
vložné 0,30 € / dieťa, prihláste sa vopred, 
ludmila.strukova@kosnr.sk, 0911 540 023 

TVORIVÉ DIELNE PRE VEREJNOSŤ
5.2. 
16.00  VÝTVARNÉ CESTIČKY - tvorivá vý-
tvarná dielňa pod odborným vedením
vložné 5 €, zdenka.smreckova@kosnr.sk, 
0911 540 018, 037/733 59 88

25.2.
15.00  TIENIDLO NA SVIEČKU - interiérový 
doplnok, vložné 5 € ludmila.strukova@kos-
nr.sk, 0911 540 023

VÝSTAVY 
sprístupnené v pracovných dňoch 10.00 - 
17.00, okrem utorka 

do 20.2.   DVORY A DVORKY, klubová výsta-
va Fotoklubu Nitra

6. - 26.2.  REGION ART - diela postupovej sú-
ťaže neprofesionálnych výtvarníkov 

vernisáž 6.2. o 17.00, výstava sprístupnená 
v pracovných dňoch 9.00 - 17.00 v  Kultúr-
nom stredisku Večierka, Šaľa

PONÚKAME
EXKURZIA DO HVEZDÁRNE pre organizo-
vané skupiny a školy, prihláste sa vopred,  
jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 
037/733 59 88, vstupné 0,50 € 

KOS v Nitre je spoluorganizátor
1.2.
15.30  FAŠIANGY NA PODZOBORÍ - vystúpe-
nie folklórnych skupín v Kultúrnom dome 
vo Veľkom Cetíne, hlavný organizátor Ob-
čianske združenie Kadarka
                    

NITRIANSKE FAŠIANGY 2015
na pešej zóne a Svätoplukovom námestí  

17. február 
10.00 Fašiangový jarmok
Ľudovoumeleckí remeselníci z celého Slovenska, 
zabíjačkové špeciality, tradičné fašiangové dob-
roty, zabíjačkové náčinie našich starých rodičov, 
gazdovský dvor s domácimi zvieratkami, mož-
nosť získať živé  prasiatko.       
14.30  Fašiangová veselica s populárnou hudob-
nou skupinou PROFIL

16.00  Veselý fašiangový sprievod a maškaráda
Zamaskujte sa aj vy a pridajte sa k chodúliarom, 
k folklórnym skupinám a najrôznejším maškarám  
vo veľkom nitrianskom fašiangovom sprievode.
Zahraničný hosť: Koranti (Slovinsko) v tradičných 
historických maskách
Stretneme sa na začiatku pešej zóny. 
Pochovávanie basy 
Slovenské fašiangové zvyky s  FSK Tradícia Dra-
žovce
 
Sprievodné podujatia:
14.2.2015 sobota 18.30 KSC Janíkovce – Pocho-
vávanie basy
15.2.2015 nedeľa 13.00 Dražovce – Pochôdzka 
po Dražovciach 
16.00 KD Dražovce –  Fašangoše-tarangoše
15.30 CVČ Domino –  Tradičný karneval pre deti
17.00 Synagóga – Švejkoviny (hudobno-diva-
delné predstavenie)

Zmena programu vyhradená

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra

3.2. o 16.00
Junior Battle -  elokované pracovisko Na Hôrke 
30, Nitra ako súčasť CVČ, Štefánikova trieda 63, 
Nitra – tanečná súťaž jednotlivcov v kategórii 
7-13 a 14-18 rokov so zameraním na Hip-Hop 
 
11.2. o 17.00 
Karneval – elokované pracovisko Na Hôrke 30, 
Nitra ako súčasť CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra 
– karneval pre deti sídliska Klokočina – vstupné 
zdarma
 
15.2. o 15.30 
Fašiangový karneval - CVČ, Štefánikova tr. 63, 
Nitra – tradičný karneval pre deti mesta Nitra – 
bohatý program, veselá zábava, koleso šťastia, 
vstupné 1,- €, masky vstup zdrarma

Európa v škole – prvá polovica februára – vyhláse-
nie okresnej súťaže vo výtvarnej a literárnej tvorbe
 

2.3.-6.3. 
Jarný mestský detský tábor Domiňáčik – CVČ,  
Štefánikova trieda 63, Nitra – bližšie informácie 
na sekretariáte CV -037/6524325

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62 
Otv. hod.: po. – ut.: 7.30 – 18.00 h., st.: 7.00 – 
19.00 h. a št. – pia.: 7.30 – 18.00 h.

Klokočina – Jurkovičova ul. 
tel. 651 98 61

Otv. hod.: po. – pia.: 9.00 – 17.00 h. 

Úsek regionálnej bibliografie, Samova 1
tel. 6410 156

Otv. hod.: po. – pia.: 8.00 – 15.30 h – ponúka 
regionálnu literatúru.

Okrem odbornej a  krásnej literatúry pre dospe-
lých a deti  knižnica ponúka špeciálne dokumen-
ty (gramoplatne, mg kazety, videokazety, CD 
platne,  CD ROM, DVD a  patentové spisy), okolo 
400 titulov periodík a zvukové knihy pre nevidia-
cich a slabozrakých. 
V  ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie 
podujatia pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. 
Organizujú ich pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa 
Mojtu 18 i  v pobočke  na Klokočine. Vo februári 
budú pokračovať podujatia realizované v  rámci 
15. ročníka čitateľskej súťaže „Čítajte s  nami“ ur-
čenej žiakom 2. až 4. ročníkov ZŠ, ktorej cieľom 
je zvýšiť záujem detí o čítanie, naučiť ich správne 
sa orientovať v  knižnici a  knižničných fondoch 
a v konečnom dôsledku tak prispieť k zvyšovaniu 
ich vedomostnej úrovne. Osobitnú pozornosť budú 
venovať žiakom prvých ročníkov, ktorých budú 
slávnostne „pasovať“ za čitateľov knižnice a  za 
rytierov kráľovstva ABECEDA v knižnici. 
Podujatia, ktoré knižnica organizuje, sú urče-
né pre organizované skupiny zo škôl všetkých 
stupňov a  druhov. V  prípade záujmu sa treba 
informovať osobne alebo telefonicky na vyššie 
uvedených číslach. 

PODUJATIA: 

Ja som optimista – Milan Lasica spieva piesne 
Františka Krištofa Veselého – hovorená biblio-
grafia spojená s hudobnými ukážkami 
9. február – 14.00 hod.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

Toňa Revajová  – Tvoja Johanka – autorská 
beseda
10. február – 10.00 hod.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

Spievam o  veciach, ktoré žijem – Sima 
Martausová – hovorená bibliografia spojená 
s videoprojekciou
16. február – 9.30 hod.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

Martina Klesniaková – Zbavte sa viny – au-
torská beseda pre širokú čitateľskú verejnosť
18. február – 17.00 hod.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

Voda pre život a život pre vodu – cyklus zau-
jímavých rozprávaní, hier a úloh o prírode 
s Mgr. Imrichom Jakabom, PhD. a  Bc. Natáliou 
Skladanou z Katedry ekológie 
a  environmentalistiky FPV UKF, v  spolupráci 
s UKF v Nitre
23. február – 10.00 hod.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

Zahraničná politika v  Európskej únii – od-
borná prednáška  v spolupráci 
s Agroinštitútom v Nitre
25. február – 10.00 hod.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

KNIŽNICA AGROINŠTÚTU 
Akademická ulica 4, Nitra 

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti 
manažmentu poľnohospodárstva, pedagogiky  

a psychológie prístupná pre verejnosť.
Tel. číslo: 037/ 79 10 211

Výpožičné hodiny: po - pi 8.00 – 15.00 h  

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA PRI SPU V NITRE

Štúrova 51 (na kruhovom objazde pri 
hypermarkete TESCO),
tel./fax 037 / 65 17 743

www.slpk.uniag.sk, e-mail: slpk@uniag.sk

Slovenská poľnohospodárska knižnica  je kniž-
nicou SPU v Nitre a zároveň verejnou vedeckou 
knižnicou špecializovanou na poľnohospodár-
stvo a príbuzné oblasti. Ponúka však aj literatúru 
z iných vedných odborov - viac ako 500 000 kníh, 
700 titulov časopisov a zbierku technických no-
riem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický ka-
talóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové dokumenty, internet a 
široký okruh informačných služieb. Otváracie 
hodiny: Po. - štv.:  8.30 - 18.00 h, pia:  8.30 
– 17.00 h

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

www.uk.ukf.sk
Tel.: 037/6408 106

Výpožičné hodiny: po – št: 9.00 – 18.00
pi: 9.00-16.00, so: 8.00 – 13.00

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Fi-
lozofa v Nitre je vedecko-informačné, bibliogra-
fické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF 
v Nitre, ktoré slúži na podporu pedagogického a 
vedecko - výskumného procesu UKF. Poskytuje 
knižnično-informačné služby pedagogickým a 
vedeckým pracovníkom, doktorandom, študen-
tom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej 
verejnosti, uchováva a bibliograficky registruje 
kvalifikačné práce študentov a vedecko-pedago-
gických pracovníkov UKF, zabezpečuje bibliogra-
fickú registráciu publikačnej činnosti pedagogic-
kých a vedeckých pracovníkov, doktorandov UKF, 
odborne buduje, ochraňuje a sprístupňuje fondy 
UK a zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprí-
stupňovaní súborných katalógov knižníc.

KNIŽNICA SLOVENSKÉHO 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO MÚZEA 

V NITRE
Po – št:  8.00 – 15.00 hod., pi: 8.00 – 12.00 hod.
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Vstup-
né: 2 eurá (dospelí), 1 euro zľavnené (študenti, 
dôchodcovia). Kontakt: 037 / 73 36 648. kniz-
nica@agrokomplex.sk.  Knižnica SPM má kon-
zervačno-retrospektívny charakter, uchováva 
slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú a latinskú 
knižnú produkciu so zameraním na poľnohos-
podárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. 
Knižnica obsahuje 43 363 knižných jednotiek - 
kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, 
zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a mi-
krofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17.-21. 
storočia.

N I S Y S
Mestské informačné stredisko

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
- INFOTEL.: 0042137/161 86

č. tel. 037/741 09 06, fax: 741 09 07
e-mail: info@nitra.sk,  www.nitra.sk

www.nisys.sk
poskytuje:
- informácie o podnikoch a firmách v meste Nit-
ra, o kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, o 
službách všetkého druhu, o pamätihodnostiach 
a zaujímavostiach,
- zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií o 
Nitre a Slovensku, predaj kultúrno-spoločen-
ského mesačníka NITRA, predaj spomienkových 
a darčekových predmetov, tričiek, znakov, po-
hľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie 
služby, vylepovanie plagátov, spracovanie foto-
materiálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE 
RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - 
Nitriansky hrad: 
pondelok – sobota: 7.00; nedeľa: 7.00, 9.00 h

Kostol sv. Ladislava – piaristi: 
pondelok – piatok: 7.00, 12.15, 18.00, 
sobota: 7.00, 18.00; 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 - deťom, 18.00 h 

Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej 
ulici, Kláštor: 
pondelok – piatok: 6.00, 7.00  a 16.15; 
nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 detská a 16.15 h 
Počas letných prázdnin nebýva sv. omša v nedeľu 
o 10.30 a v pracovný deň o 7.00.

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni: 
pondelok – sobota: 6.30, 18.30 h; 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v maďarskej reči, 
18.30 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária: 
pondelok- sobota: 6.30 h a 18.00; 
nedeľa: 7.00, 9.00, 10.30 d 

Kaplnka v nemocnici: 
pondelok  - piatok: 15.30 h; 
nedeľa: 10.30 

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok – piatok: 6.30 h a 18.00 h 
sobota: 6.30; 
nedeľa: 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.15 h a 18.00 h

Kostol sv. Martina Chrenová: 
pondelok – sobota: 6.30 h, 17.30 h; 
nedeľa: 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h a 17.30 h, 
detská, 9.30 h
Počas letných prázdnin sv. omša o 11.00 ne-
býva a sv. omša o 9.30 vtedy nie je detská. 

Kostol sv. Urbana Čermáň: 
pondelok – piatok: 18.00 h; 
nedeľa: 8.00 h a 10.00 h

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce: 
štvrtok – sobota: 7.00 h; denne o 17.00 h;  
nedeľa: 8.00 h a 11.00 h

Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce: 
pondelok – piatok: v zime: 18.00 h, v lete o 19.00 h; 
sobota: 7.00 h; 
nedeľa: 8.00 a 10.45 h

Kostol Narodenia Panny Márie  Horné Kr-
škany: 
pondelok - piatok: 17.00
nedeľa: 9.00

Kostol sv. Ondreja Dolné Krškany:  
pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18.00 h
streda a sobota o 7.00 h 
nedeľa o 7.30 a 10.30 h

Kostol Všetkých svätých Kynek: 
štvrtok: 18.00; nedeľa: 9.15 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mlynárce : 
pondelok, streda, piatok: 18.00 h; nedeľa: 8.00, 
10.30 h

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párov-
ské Háje:
Nedeľa: 11.00 h, 
Streda: 18.00 h, 
v každý prvý piatok v mesiaci: 19.00 h

Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka (Maria-
num): 
pondelok – sobota: 6.25 h; 
nedeľa: 9.00 h

Kostol sv. Imricha, Štitáre: 
Streda: 19.30 h;
Nedeľa: 9.00 h alebo 10.30 h podľa vyhlásenia

Kostol sv. Urbana, Zobor: 
Utorok – sobota: 18.00; 
Nedeľa: 8.00, 11.00 h

Kaplnka sv. Svorada, Špecializovaná ne-
mocnica sv. Svorada, n.o. Zobor
Streda: 15.15
Nedeľa: 10.30
Starokatolícka cirkev na Slovensku: 
nedeľa a v prikázané sviatky: 9.00 h v kaplnke sv. 
Gorazda na Chrenovskej ul. 15.

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY:
Ul. Andreja Sládkoviča č. 12 –  Evanjelický 
kostol Ducha Svätého: 
V nedeľu o 10.00 h s detskými službami Božími a 
vo št. o 18.00 h. V ut. o 19.00 h - biblická hodina 
pre staršiu mládež, v pia. o 17.00 h pre dorast.

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:
Párovce – Kostol sv. Štefana
iba v nedeľu o 10.00 h. 

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV
V nedeľu o 8.30 h v modlitebni za starým kalvín-
skym kostolom na Ulici Fraňa Mojtu 10.

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA  
Bohoslužby v každú sobotu o 9.45 h v modlitebni 
za kostolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10. 
Kontakt: www.casd.sk 

CIRKEV BRATSKÁ: 
V nedeľu o 17.00 h v Kostole Ducha Svätého 
na Ul. A. Sládkoviča.

KRESŤANSKÝ ZBOR:
Podzámska ul. 17, Nitra, uto. 18.30, ne. 9.30, 
16.00. (pi) 10.00 hod 

Zmena programu vyhradená



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry

Ulica pri Synagóge
č. tel.: 037/ 6525 320, 6502 388

e-mail: synagoga@nitra.sk
                                        
15. 2. o 17.00  
ŠVEJKOVINY alebo abstinenčný večierok 
podľa Jaroslava Haška  hudobno-divadelné 
predstavenie naplnené humorom a auten-
tickou hudbou Anka Šišková /Csongor Ka-
ssai/ Roman Féder, FUNNY FELLOWS
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 7,-€
predpredaj: NISYS

18. 2. o 17.00 
Talenty Nitry a Richard Rikkon - slávnostný 
koncert v rámci celoslovenského projektu, 
moderátor: Karol Farkašovský 
usporiadateľ: Základná umelecká škola Jozefa 
Rosinského v Nitre, vstup voľný

24. 2. o 18.00  
vernisáž 
Všetko o Eve / All about Eve      
Henrieta Ďurovová   
Hudobný program: Jana Lewitová (ČR)   
Usporiadateľ: Mesto Nitra, výstava potrvá 
do 1. 4. 2015    

25. 2. o 18.00 
Záverečný koncert študentov Katedry hud-
by  PF UKF v Nitre   
Usporiadateľ: Katedra hudby PF UKF v  Nitre, 
vstup voľný    

26. 2. o 18.00 
Emócia v hudbe a v slove spevácky recitál 
Adriana Banásová a Dominika Výberová, 
Monika Mockovčáková - klavírny sprievod, 
hosť:  Martina Janegová - klavír 
Program: W. A. Mozart, A. Dvořák, J. Ma-
ssenet, S. I. Rachmaninov, L. Bernstein, K. 
Slavický a iní.
Usporiadateľ: Dominika Výberová v  spolupráci 
s Mestom Nitra, vstupné: 1,- €, predpredaj: NISYS    

27.2. o 17.00 
Koncert pedagógov a bývalých absolven-
tov ZUŠ J. Rosinského 
Usporiadateľ: Základná umelecká škola Jozefa 
Rosinského v Nitre, vstup voľný  

Pripravujeme 
NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR - 42.ročník 
19.3. Trnavský komorný orchester * 22. 3. 
Ensemble Fiorello (ČR), Les Plaisiers de Ver-
sailles  * 26. 3. Soirée hudby a poézie,  M. 
Čiefová / J. Pastoreková/ I. Martinka * 9. 4. 
Marián Varga * 12. 4. Duo Aurette (ČR), Lás-
ka a žiaľ *  30. 3. – 1. 4. Nitrianska hudobná 
jar mladých ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre 
Usporiadateľ: Mesto Nitra, ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre,
vstupné : 3,- €  19., 22. 26. 3. a 12. 4.; 6,- € 9. 4. ; 
vstup voľný  30., 31.3. a 1.4.
Predpredaj: Nisys

Stále výstavy                                                                     
OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV 
expozícia holokaustu / SNM – Múzeum ži-
dovskej kultúry 
Shraga Weil: GRAFIKA 
                                
Nitrianska synagóga  1911 - 2011 
Prehliadky
utorok     13.00 – 18.00
streda, štvrtok 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
sobota, nedeľa 13.00 -18.00 
pondelok a piatok zatvorené 
vstupné: 1,- €/osoba , deti do 6 rokov a držitelia 
preukazu ZŤP vstup zdarma 
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy 
za účelom organizovania kultúrnych a spo-
ločenských podujatí: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra 

č. tel: 037/ 65 79 641
www.nitrianskagaleria.sk

Reprezentačné sály
12. 2. – 12. 4. 
Grey Gold   / české a slovenské umělkyně 
65+ . Autorky: Marie Blabolilová (1948), Klára 
Bočkayová (1948), Marie Filippovová (1938) , 
Eva Fuková (1927), Milota Havránková (1945), 
Dagmar Hochová (1926), Inge Kosková (1940), 
Alena Kučerová (1935),   Markéta Luskačová 
(1944), Adéla Matasová (1940), Daisy Mrázková 
(1923), Eva Cisárová – Mináriková (1945), Věra 
Nováková (1928), Ludmila Padrtová (1931), Jit-
ka Svobodová (1941), Adriena Šimotová (1926), 
Daniela Vinopalová - Vodáková (1928), Jana Že-
libská  (1941). Kurátorky: Vendula Fremlová, Tere-
zie Petišková, Anna Vartecká. Príslovie Grey Gold, 
používané v anglosaskom svete ako metafora 
múdrosti, zrelosti, jedinečnosti a kvality, dobre 
vystihuje zámer výstavy, ktorá zoznamuje divá-
ka so súčasnou tvorbou českých a slovenských 
umelkýň, ktoré začínali na kulturnej scéne po 2. 
svetovej vojne a 50.až 60. rokoch  20. storočia. 

Salón
4.2. – 1.3. 
akad. maliar Jozef Dobiš / Retrospektíva 
Autor sa  pri príležitosti svojho životného jubilea 
(*1955)   predstaví verejnosti prierezom svojej 
komornej maliarskej tvorby od vstupu na sloven-
skú výtvarnú scénu, t.j. od obdobia 80. r. 20. sto-
ročia. Prezentovať sa bude viacerými výtvarnými 
žánrami v oblasti klasickej maľby, tiež  grafickým 
dizajnom, ktorý sa u autora kryštalizoval už 
počas štúdia na VŠVU v Bratislave, kde študoval 
odbor úžitkovej grafiky (prof. Oto Lupták). Kurá-
torka: Marta Hučková

Bunker
17. 2. – 1. 3. 

Z druhej strany
Autori: študenti Katedry výtvarnej tvorby a  vý-
chovy na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. 
Kurátorka: Jana Mináriková. Na výstave budú 
prezentované intermediálne práce vybraných 
študentov, ktoré vytvoria priamo pre priestory 
Bunkra v rámci semestrálneho zadania.

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda č. 1,  949 01 Nitra

Č. tel.: 037/ 741 97 71, 651 424 55
www.muzeumnitra.sk

https://www.facebook.com/
ponitrianskemuzeum

www.twitter.com
Otvorené: po: 9.00 – 15.00 hod.,, ut – pi: 9.00 
– 17.00 hod.,, so – ne: 10.00 – 17.00 hod.,                        

Stála výstava:          
Skvosty dávnovekého Slovenska                          
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 
2300 zlatých, strieborných i kovových
a  z  ďalších materiálov zhotovených predmetov, 
ktoré dokumentujú tvorivú činnosť 
a  umelecké cítenie človeka od najstarších čias 
jeho prítomnosti na našom území, teda 
od staršej doby kamennej až do 18. storočia.

Výstavy:                      
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj his-
torického Nitrianska od praveku, cez 
včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zrete-
ľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, 
resp. v 9.-10.storočí.

Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov 
a cicavcov z okolia Nitry obývajúcich 
prevažne lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺ-
ňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v 
uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

6.2. – 8.3. Iné činnosti II.
Výstava malieb, kresieb, grafík a keramiky absol-
ventov štúdia pre dospelých na SZUŠ 
Ateliér Médea. Vernisáž 6.2.2015 o 17.00 hod.

Klub paličkovanej čipky – každý pondelok 
o 14.00 hod.

Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spo-
ločnosti každú nedeľu v párnom týždni o  10.00 
hod.
Klub filatelistov – každú prvú nedeľu v mesiaci 
o 10.00 hod.

Aktuálne informácie: www.muzeumnitra.sk
http://www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
          

DIECÉZNE MÚZEUM 
Námestie J. Pavla II. č. 7, 950 07 Nitra

tel.: 037/ 772 17 47 
Múzeum otvorené:  
apríl – október: ut – ne: 10.00 – 18.00 hod.
november  – marec: so – ne: 10.00 – 15.00 hod.
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych 
dokumentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov 
a Korutáncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie 
Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, list 
pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď toho is-
tého pápeža Metodovi, ukážky z buly Industriae 
tuae a Quia te zelo fidei, ukážky z  hlaholík). 
V druhej časti múzea je sprístupnená klenotnica 
s liturgickým pokladom. 

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk
muzeum@agrokomplex.sk

Tel.: 037 / 65 72 553
mobil: 0911 404 001 (lektor)

Otv. hod.: po: zatvorené, ut – so:  9.00 – 17.00 
hod., vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 13.00, 
15.00 hod.,, ne: 13.00 – 17.00 hod., vstupy s 
lektorom o 13.00 a 15.00 hod. 

MISIJNÉ MÚZEUM
Kalvária, č. tel.: 037/ 772 21 83

Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku ume-
leckých predmetov, ktoré misionári dostali do 
daru v  misiách po celom svete. Na výstave si 
môžete prezrieť  predmety pochádzajúce zo zbe-
rateľskej činnosti misionárov. Návštevy hláste 
vopred telefonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku

č. tel.: 037/ 65 08 791 
V  univerzitnom viváriu nájdete 70  chránených 
druhov plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré 
boli predmetom pašeráctva a  nelegálnej držby 
a  sú tu dočasne umiestnené orgánmi štátnej 
správy.
Pre verejnosť otvorené: v pon. a v str. od 14.00 do 
16.00 hod.. Organizované skupiny škôl a škôlok 
môžu nahlásiť exkurzie aj na termíny mimo 
otvár. hodín (tel., resp. na e-mailovej adrese: 
Jaroslav.Pokoradi@uniag.sk). 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
Areál SPU, Trieda A. Hlinku
č. tel.: 037/ 65 11 751, kl. 

Skleníky, otv. celoročne okrem po. a  pia.  
9.00 – 16.00 hod.
Park, otv. denne 9.00-16.00, okrem zim-
ných mesiacov   
Skupinové návštevy vopred telefonicky 
dohodnúť.

AGROKOMPLEX
Výstavná 4, Nitra, č. tel.: 037/ 65 22 989 

www.agrokomplex.sk

10.- 13.2. 2015
Medzinárodný odborný veľtrh Aquatherm - 
veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, 
meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej 
techniky.
28.2. – 1.3. Dve medzinárodné výstavy psov

GALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa, Nitra

www.trafačka.sk
Otvorená denne: 11.00 - 22.00 hod., 
cez víkendy: 15.00 – 24.00 hod.
Každý týždeň výstavy a vzdelávanie

FAJKOVÝ KLUB 
Kupecká ulica, www.pipeclub.sk

Pipe Club Nitra
Pozýva na verejné stretnutie
fajkového klubu
5.2.2015 o 18.00 hod.
The Irish Times Pub v Nitre
www.pipeclub.sk

NITRIANSKA ŠÍPKARSKÁ LIGA
    Kozmonautov 3, Nitra

vás pozýva na verejnú ligu v klasických šípkach
každý štvrtok  o 17.20 hod.
Pub Zvonica v Nitre
www.sipkynitra.sk

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra 

www.dab.sk

1.2. CLOSE HARMONY FRIENDS
Koncert pri príležitosti 25.výročia založenia a ca-
pella zoskupenia

2.2. o 18.30
KTO JE TU RIADITEĽ? Štúdio
Komédia zo súčasnosti. V počítačovej firme sa 
po rokoch zjaví sám veľký riaditeľ. Je to najvyš-
ší boss z Ameriky, malý boh, ktorého síce nikto 
nikdy nevidel, zato každý pocítil jeho   dotyk vo 
svojom živote.  Jedného vyhodil z práce, druhého 
pripravil o majetok, s citmi tretej sa chladnokrv-
ne zahrával. Réžia: Ján Luterán

3.2. o 18.30
4.2. o 10.00
GAZDINÁ ROBA Veľká sála
Baladický príbeh nenaplnenej lásky. Inscenácia 
v precíznej a bohato obraznej podobe českého 
režiséra Jana Antonína Pitínského ponúka str-
hujúci príbeh nerovnej lásky, ale aj výnimočný 
inscenačný tvar. Poeticko-drsné herecké výkony, 
moravské viac hlasé spevy, ozvuk našej súčas-
nosti, presah do dneška, veľkorysú výpravu,  
monumentalitu javiskovej mágie. Réžia: Jan An-
tonín Pitínský

5.2. o 10.00 a 18.30
SKROTENIE ZLEJ ŽENY Veľká sála
Jedna z  najznámejších a najobľúbenejších 
Shakespearových komédií hovorí o  premenli-
vosti a zložitosti vzťahov medzi mužom a ženou,  
o  súboji pohlaví. O vzájomnej manipulácii me-
dzi ľuďmi. V  hre sa miešajú prvky renesančnej 
romantickej komédie s  intenzívnou energiou 
commedie dell´arte. Réžia. Svetozár Sprušanský

5.2. o 11.00 a 18.30
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA. Štúdio
Obnovená premiéra vtipnej, priam kultovej a 
v mnohom výnimočnej inscenácie bývalých po-
slucháčov bratislavskej Vysokej školý múzických 
umení. Autorský projekt   tých, ktorí školu len 
pred nedávnom opustili a všetko majú v čerstvej 
pamäti. Príďte si ju osviežiť i Vy! Réžia: Ján Lu-
terán

6.2. o 18.30 
POTKANY Štúdio
Dom ako milióny iných. Na jednom mieste tu 
býva niekoľko rodín, bohatších, chudobnejších, 
ale aj takých, čo sú na hranici biedy. Nechcú od 
života veľa. K šťastiu nepotrebujú milióny, stačí 
im fungujúca rodina, dobré manželstvo a deti. 
Žiaľ, nemajú ani to. Réžia: Roman Polák

7.2. o 18.30 (organizované predstavenie)
9.2. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála
Veľká scénická muzikálová freska, ktorá vznikla 
na základe románu Petra Jaroša. Jeho Tisícročná 

včela je jedným z najvýznamnejších románových 
diel 20. Divadelná metafora o Slovensku a Slo-
vákoch. O našich životoch, snoch, snaženiach, 
trápeniach, túžbach. O schopnosti vzdorovať 
osudu, slobodne a naplno žiť, ľúbiť... Vydobyť si 
svojbytné miesto na svete. Réžia: Martin Kákoš

10.2. o 18.30 
PÝCHA A PREDSUDOK Veľká sála
Inscenácia ponúka javiskový obraz starobylé-
ho sveta britského panstva, s  dôrazom na silný 
príbeh a plnokrvnú charakterokresbu postáv. 
Ich peripetie, dramatické strety, ale aj komické 
situácie a  následne aj šťastné rozuzlenie. Divá-
ka pozývame do sveta minulosti, do prostredia 
elegancie. 

11.2. o 18.30
TESTOSTERÓN Veľká sála
Divadelná komédia o tom, čo si muži myslia o že-
nách. Manifest mužskej prapodstaty. Svadobná 
oslava, na ktorej chýba nevesta! Ale prečo?... 
Záhada, ktorá čaká na vaše rozlúštenie. Svet žien 
a svet mužov. Existujú tak blízko pri sebe. Jedni 
bez druhých nedokážu žiť. Réžia: Peter Manko-
vecký

12.2. o 18.30  
13.2. o 10.00
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála
„Kostýmovaná dobovka“ z obdobia viktoriánske-
ho Anglicka uvedená v celoslovenskej premiére, 
s niekoľkými songami z konca 18. a začiatku 19. 
storočia. Réžia: Svetozár Sprušanský

13.2. o 18.30
POTKANY Štúdio
Dom ako milióny iných. Na jednom mieste tu 
býva niekoľko rodín, bohatších, chudobnejších, 
ale aj takých, čo sú na hranici biedy. Nechcú od 
života veľa. K šťastiu nepotrebujú milióny, stačí 
im fungujúca rodina, dobré manželstvo a deti. 
Žiaľ, nemajú ani to. Réžia: Roman Polák

17.2. o 18.30
19.2. o 10.00
ZLATÝ DRAK Štúdio
Divadelný príbeh z  čínsko-vietnamsko-thajské-
ho fast foodu. Réžia. Svetozár Sprušanský

20.2. o 18.30
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ Štúdio
Friedrich Schiller nám v príbehu bleskovej po-
litickej kariéry dvorného intrigána Selicoura  
zanechal komédiu, ktorá svojou rafinovanosťou, 
výbornými charaktermi a vycizelovanou formou 
v ničom nezaostáva za jeho vzorovými a slávny-
mi drámami. 

26.2. o 18.30
CYRANO Z BERGERACU Veľká sála 
PREDPREMIÉRA
Slávna   veršovaná komédia francúzskeho novo-
romantizmu, ktorá teší divákov po celom svete 
už od roku 1897. Réžia: Lukáš Brutovský

27.2. o 18.30
CYRANO Z BERGERACU Veľká sála 
PREMIÉRA
Slávna   veršovaná komédia francúzskeho novo-
romantizmu, ktorá teší divákov po celom svete 
už od roku 1897. Diváci sa môžu tešiť na všetky 
atribúty: romantický pátos, vtipné eskapády is-
krivých veršov, dobové kostýmy, šermiarske vý-
pady, humorné momenty, situácie exaltovaných 
emócií a vášnivej mladíckej energie. Príležitosti 
na nezabudnuteľné herecké kreácie predovšet-
kým mladšej časti nitrianskeho hereckého sú-
boru. Hrajú: Marián Viskup, Roman Poláčik, Jana 
Kovalčíková, Marcel Ochránek, Martin Šalacha, 
Juraj Ďuriš, Martin Nahálka, Juraj Hrčka, Peter 
Oszlík, Martin Fratrič, Jakub Rybárik, Branislav 
Matuščin, Gabriela Dolná, Klaudia Kolembusová, 
Eva Večerová, Lenka Barilíková, Otto Culka a. h. 
a ďalší. Réžia: Lukáš Brutovský

28.2. o 18.30
CYRANO Z BERGERACU Veľká sála 
Slávna   veršovaná komédia francúzskeho novo-
romantizmu, ktorá teší divákov po celom svete 
už od roku 1897. Réžia: Lukáš Brutovský
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1.2. o 15.00 
2.2. o 9.30 
O psíčkovi a mačičke Štúdio Tatra
Réžia: O. Spišák. Hravá, vtipná, bábkovo – čino-
herná dramatizácia štyroch rozprávok J. Čapeka, 
na ktorých vyrástlo už niekoľko generácií detí. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov. Insce-
nácia vznikla s finančnou podporou mesta Nitra.

2.2. o 9.30 
O psíčkovi a mačičke Štúdio Tatra
Réžia: O. Spišák. Hravá, vtipná, bábkovo – čino-
herná dramatizácia štyroch rozprávok J. Čapeka, 
na ktorých vyrástlo už niekoľko generácií detí. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov. Insce-
nácia vznikla s finančnou podporou mesta Nitra.

3.2. o 9.30 
4.2. o 9.30 
Huckleberry Finn Veľká sála
Réžia: Michal Hába a.h. Inscenácia na motívy 
svetoznámeho románu Marka Twaina Dob-
rodružstvá Huckleberryho Finna v  réžii Michala 
Hábu,  v hlavnej úlohe so Šimonom Spišákom 
vznikla s  finančnou podporou Ministerstva kul-
túry SR a je určená pre mladých ľudí od 12. rokov. 

4.2. o 19.00
Sherlock Holmes Štúdio Tatra
Réžia: Jakub Nvota. Porozprávame vám o pánovi 
Sherlockovi Holmesovi, ktorého vlastná genialita 
privedie až k stretu so „samotným Napoleónom 
zločinu“ - profesorom Moriarthym.  A kto je Mo-
riarthy? To uvidíte v našom predstavení. Čaká vás 
naozajstné prekvapenie, 
v rámci ktorého pochopíte tragicko-smiešnu 
podstatu akejkoľvek geniality.

5.2. o 9.00 
Jánošík Veľká sála
Réžia: O. Spišák Inscenácia, ktorá pred vami 
odhalí pozadie vzniku legendy o  slovenskom  

národnom hrdinovi –  zbojníckom kapitánovi 
Jurajovi Jánošíkovi, ktorý vraj „ bohatým bral 
a  chudobným dával“ , a  ktorý vo veku 23 liet 
v Liptovskom Mikuláši za rebro na šibenici odvi-
sol. Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK 
SR a je pre deti od 10 rokov.

6.2. o 9.30 a 19.00
8.2. o 15.00 a 17.00 
Tri prasiatka Veľká sála
Réžia: Šimon Spišák. Slovenská ľudová rozpráv-
ka. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za 
siedmimi dolami bol les a v ňom žili tri prasiatka, 
vlk a  ešte veľa, veľa iných zvierat...Takto by sa 
mohla začínať klasická ľudová rozprávka o troch 
prasiatkach, ktoré si postavia domčeky, a  ktoré 
prenasleduje hrozný, zlý vlk...Lenže ako to už 
býva v skutočnom živote je všetko trochu inak...
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

10.2. o 14.00 
Lakomstory z Londýna Štúdio Tatra
Réžia: K.  Žiška Ponúkame vám lakomú story 
– Lakomstory. Kleď vám ju dohráme, budete 
z nej všetci chorí a môžete jesť potom aj chren! 
Nič vám nepomôže. Ani paralen! Inscenácia na 
motívy svetoznámeho príbehu Ch. Dickensa – 
Vianočná koleda, je určená pre deti od 4 rokov. 
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR.

11.2. o 9.30 
Lakomstory z Londýna Štúdio Tatra
Réžia: K.  Žiška. Ponúkame vám lakomú story 
– Lakomstory. Kleď vám ju dohráme, budete 
z nej všetci chorí a môžete jesť potom aj chren! 
Nič vám nepomôže. Ani paralen! Inscenácia na 
motívy svetoznámeho príbehu Ch. Dickensa – 
Vianočná koleda, je určená pre deti od 4 rokov. 
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR.

11.2. o 19.00 
Huckleberry Finn Veľká sála
Réžia: Michal Hába a.h. Inscenácia na motívy 
svetoznámeho románu Marka Twaina Dob-
rodružstvá Huckleberryho Finna v  réžii Michala 
Hábu,  v hlavnej úlohe so Šimonom Spišákom 
vznikla s  finančnou podporou Ministerstva kul-
túry SR a je určená pre mladých ľudí od 12. rokov. 

12.2. o 9.30 
Lakomstory z Londýna Štúdio Tatra
Réžia: K.  Žiška. Ponúkame vám lakomú story 
– Lakomstory. Kleď vám ju dohráme, budete 
z nej všetci chorí a môžete jesť potom aj chren! 
Nič vám nepomôže. Ani paralen! Inscenácia na 
motívy svetoznámeho príbehu Ch. Dickensa – 
Vianočná koleda, je určená pre deti od 4 rokov. 
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR.

13.2. o 19.00 
Palculienka Štúdio Tatra
Réžia: Ivan Martinka
Poetická bábková inscenácia o dievčatku  Pal-
culienke, ktoré  sa na svet díva optikou malého 
dieťaťa. Je ako nepopísaný list papiera. Všetko 
s  čím sa stretne, je pre ňu nové. Nepozná ne-
bezpečenstvo, preto sa často dostáva do situácií, 
ktoré ju vedia poriadne prekvapiť... 
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR 
a je určená deťom od 3 rokov.

15.2. o 15.00 a 17.00 
Palculienka Štúdio Tatra
Réžia: Ivan Martink. Poetická bábková inscenácia 
o dievčatku  Palculienke, ktoré  sa na svet díva 
optikou malého dieťaťa. Je ako nepopísaný list 
papiera. Všetko s čím sa stretne, je pre ňu nové. 
Nepozná nebezpečenstvo, preto sa často dostáva 
do situácií, ktoré ju vedia poriadne prekvapiť. 
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR 
a je určená deťom od 3 rokov.

16.2. o 9.30 Palculienka
 Štúdio Tatra
Réžia: Ivan Martinka. Poetická bábková inscená-
cia o dievčatku Palculienke, ktoré  sa na svet díva 
optikou malého dieťaťa. Je ako nepopísaný list 
papiera. Všetko s čím sa stretne, je pre ňu nové. 
Nepozná nebezpečenstvo, preto sa často dostáva 
do situácií, ktoré ju vedia poriadne prekvapiť. 
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR 
a je určená deťom od 3 rokov.

17.2. o 9.30 
Palculienka Štúdio Tatra 
Réžia: Ivan Martinka. Poetická bábková inscená- 

cia o dievčatku Palculienke, ktoré  sa na svet díva 
optikou malého dieťaťa. Je ako nepopísaný list 
papiera. Všetko s čím sa stretne, je pre ňu nové. 
Nepozná nebezpečenstvo, preto sa často dostáva 
do situácií, ktoré ju vedia poriadne prekvapiť.  
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR 
a je určená deťom od 3 rokov.

18.2. o 9.30 
Janko a Marienka Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z najznámejších kla-
sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. 
Strastiplný príbeh najznámejších rozprávkových 
súrodencov. Janko a Marienka sa ocitajú v nebez-
pečných situáciách, ale svojim umom, odvahou 
a  schopnosťou pomáhať si navzájom sa im po-
darí prekonať všetky nástrahy, ktoré im kladie  
do cesty macocha, strašidelný les a zlá ježibaba. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

18.2. o 19.00 
Dogville Štúdio Tatra
Inscenácia je divadelnou adaptáciou kultového 
filmu Larsa von Triera Dogville, ktorý jedným 
z výrazných medzníkov dejín filmu. Dej hry je 
krutý,  forma inscenácie originálna svojim mini-
malizmom, sugesciou, stavbou scén a hereckým 
konaním. Je to alegória postoja ľudstva k  mo-
rálke, idealizmu, súcitu a  milosrdenstvu.   Krutá 
pravda o zle v každom z nás. Moderné memento 
pred zrodením a eskaláciou pocitu nadradenosti 
a  moci večne sa opakujúcom v  histórii ľudstva 
i konaní každého človeka. Réžia: Šimon Spišák

22.2. o 15.00 a 17.00 
Janko a Marienka Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z najznámejších kla-
sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. 
Strastiplný príbeh najznámejších rozprávkových 
súrodencov. Janko a Marienka sa ocitajú v nebez-
pečných situáciách, ale svojim umom, odvahou 
a  schopnosťou pomáhať si navzájom sa im po-
darí prekonať všetky nástrahy, ktoré im kladie 
do cesty macocha, strašidelný les a zlá ježibaba. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

23.2. o 14.00 
Snehová kráľovná Veľká sála
Réžia: O. Spišák Dramatizácia svetoznámeho 
rozprávkara H.Ch.Andersena o  tom, ako láska 
a  priateľstvo porazia zlo, necitlivosť a  rozum 
a  o  tom, ako dievčatko Gerda zachráni svojho 
priateľa Kaya z pazúrov zlej Snehovej kráľovnej. 
Predstavenie pre deti od 5 rokov.

24.2. o 9.30 
Snehová kráľovná Veľká sála
Réžia: O. Spišák Dramatizácia svetoznámeho 
rozprávkara H.Ch.Andersena o  tom, ako láska 
a  priateľstvo porazia zlo, necitlivosť a  rozum 
a  o  tom, ako dievčatko Gerda zachráni svojho 
priateľa Kaya z pazúrov zlej Snehovej kráľovnej. 
Predstavenie pre deti od 5 rokov.

25.2. o 19.00 
Literárna kaviareň PARNAS. Cameron Diaz 
– miluj svoje telo. Štúdio Tatra. Účinkujú: 
Andrea Ballayová, Katarína Petrusová a  Agáta 
Spišáková. 

26.2. o 9.30 
27.2. o 9.30 
Bolo nás päť Veľká sála
Réžia: Kamil Žiška. Dramatizácia románu vý-
znamného medzivojnového českého spisovateľa, 
novinára a  humoristu židovského pôvodu Karla 
Poláčka. Humorné rozprávanie o  každoden-
nom „dobrodružnom“ živote, snoch, túžbach či 
prvých láskach piatich obyčajných kamarátov. 
Predstavenie pre deti od 6 rokov. Sir Arthur Con-
nan Doyle

Kinoklub Tatra
Staré divadlo K. Spišáka – 

štúdio Tatra Nitra
www.kinoklubnitra.sk

kinoklubnitra@gmail.com
info: 0948 050 010, 0907 680 702

2.2. o 19.00
HOLUB  SEDEL  NA KONÁRI A  PREMÝŠĽAL 
O ŽIVOTE

Víťazný film MFF v Benátkach!  
Kaleidoskopická potulka ľudskými túžbami, kto-
ré sa skrývajú v každom z nás. Majster komedi-
álnej absurdity Roy Andersson vnáša humor i 
do  tak bolestivých vecí, ako sú smrť, starnutie,  
nezaplatené dlhy či neopätovaná láska. Pozrite 
sa na svet z vtáčej perspektívy! (PREDPREMÍE-
RA, Švédsko, 2014, 101 min., 3 € / 4 €)

3.2. o 19.00
PERSONA    
Ingmar Bergman sa dotýka závažnej otáz-
ky pravdy v  umení a identity umelca. Herečka 
Elisabeth Vogler (Liv Ullmann) odmieta ďalej 
hrať falošné postavy. Jej únik od verejnej masky  
- „persony“ sa však stáva iba dočasným prijatím 
inej úlohy. Spolu so svojou zhovorčivou ošetro-
vateľkou Almou (Bibi Andersson) odchádza 
na zotavenie na odľahlý ostrov. Alma zveruje 
Elisabeth svoje najhlbšie tajomstvá, túžby a sny. 
Táto zvláštna konfrontácia preveruje vnútornú 
silu oboch žien, ktoré sú síce veľmi odlišné, ale 
vo svojej podstate i veľmi podobné.   (Cyklus: 
LIV & INGMAR ; Švédsko, 1966, 83 min., 3 € / 4 €)

9.2. o 19.00
LEVIE SRDCE           
Teppo je radikálny neonacista, ktorý si pevne 
stojí za svojimi názormi a predsudkami. Zároveň 
však túži po láske a rodine. Zamiluje sa do atrak-
tívnej servírky Sari, ale... Sari má černošského 
syna. Režisér Dome Karukoski  svojim filmom 
reaguje na rastúci tlak radikálnej pravice v  se-
verských krajinách, ponúka však patričnú dávku 
empatie, napätia i nenásilný zmysel pre humor.  
(PREDPREMÍERA! Fínsko - Švédsko, 2013, 95 
min. 3 € / 4 €) 

10.2. o 19.00
JESENNÁ SONÁTA 
Herecký koncert Liv Ullmann a Ingrid Ber-
gman pod taktovkou Ingmara Bergmana. 
Eva pozve na návštevu svoju matku, s ktorou sa 
už roky nevidela. Namiesto láskyplného a pria-
teľského stretnutia však na povrch vychádzajú 
hlboko skrývané krivdy a  rozpory. Matka, ktorá 


