
NITRIANSKA GALÉRIA

Župné námestie, 949 01 Nitra, 
tel: 037/ 65 79 641, 
www.nitrianskagaleria.sk
Otvorené denne okrem pon-
delka, Ut - Ne: 10.00 - 18.00 h

REPREZENTAČNÉ SÁLY 
5. december 2013 - 2. február 
2014
Skúsime to cez vesmír
Medzinárodný výstavný projekt 
predstaví divácky atraktívny, ku-
rátorský výber diel súčasných slo-
venských a zahraničných autorov 
mladej a strednej generácie. 

Salón
4. december 2013 - január 
2014
SLOW/SLOV
Výstavný projekt odbornej ako aj 
širšej laickej verejnosti pomocou 
vybraných domácich dizajnér-
skych práca projektov sprostred-
kuje a priblíži nastupujúce ten-
dencie dizajnu v širšom kontexte 
jeho praxe, teórie a výskumu.

GALÉRIA MLADÝCH
21. november 2013 - 26. janu-
ár 2014
Pokoj pro služku
Autori: Markéta Kubačáková (CZ), 
Jan Pfei� er (CZ). Kurátorka: Lýdia 
Pribišová. Výstava sa zameria na 
vzťah sociálnych a priestorových 
hraníc. 

BUNKER
19. december 2013 - 2. február 

2014
Duety: Imanentné oscilácie 
(pracovný názov)
Autori: Miloš Kopták + Marko 
Blažo a Rai Escalé, ALLTstudio 
(Peter Simoník a Elena Bolčeko-
vá), MACHFELD (Sabine Maier & 
Michael Mastrototaro), UBER-
MORGEN.COM (Hans Bernhard & 
lizvlx), Anetta Mona Chisa & Lucia 
Tkáčová, Strana Železných (Ján 
Vasilko a Peter Králik) a ďalší

4-3-2-1...
Cyklus besied so súčasnými slo-
venskými spisovateľmi / 8. roč-
ník. Moderátor: Dado Nagy

18. december 2013 o 18.00 hod.
Peter Krištúfek
Vyštudoval � lmovú a televíznu 
réžiu na VŠMU a za svoju režijnú 
tvorbu získal viacero ocenení. 
Vstup voľný.

Prednášky o súčasnom výtvar-
nom umení III. so zameraním na 
angažované a politické umenie
3. december o 18.00 hod.
Milan Mikuláštík (CZ): Babič-
ko, pověz mi, co je to politické 
umění.
10. december o 18.00 hod.
Fedor Blaščák: Vyžadovať od 
umelcov riešenia je ambícia, kto-
rá vždy „skončí plačom“. Vstup 
voľný. Viac informácií na www.
nitrianskagaleria.sk

KONCERTNÁ SÁLA 
ŽUPNÉHO DOMU

GALÉRIA HUDBY
Cyklus komorných koncertov 
v Koncertnej sále Župného 

domu / 8. ročník
4. december 2013 o 18.00 
hod.
Martin Krajčo - gitara 
Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha - 1. husle 
František Török - 2. husle 
Alexander Lakatoš - viola 
Ján Slávik - violončelo 
Program: F. Schubert, K. J. Mertz, 
M. Burlas, L. Boccherini 
Viac informácií o vstupnom a 
koncertnom cykle na www.nit-
rianskagaleria.sk

SYNAGÓGA

Koncertná a výstavná sieň mes-
ta Nitry, Ulica pri Synagóge, 
tel.: 037/ 6525 320, 6502 388, 
e-mail: synagoga@nitra.sk

3. december, utorok, 18.00
Dnes (sa) hrajú estetici 
Multižánrové koncertné predsta-
venie študentov Ústavu literár-
nej a umeleckej komunikácie FF 
UKF v Nitre pod vedením PhDr. 
Milana Michalca, PhD. Usporia-
datelia: UKF v Nitre v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný
 
4. december, streda, 19.00
Adventný večer s Katedrou 
hudby. Carl Orff : Vianočný prí-
beh pre sóla, zbor a orchester
Norbert Bodnár: Malá via-
nočná omša pre sóla, zbor a 
orchester. Účinkujú študenti a 
pedagógovia katedry. Usporia-
datelia: Katedra hudby PF UKF v 
Nitre, vstup voľný.
 

5. december, štvrtok, 17.00
Talentmánia pre všetkých
Nielen zdravý človek môže mať 
talent. Súťaž zdravých a zdravotne 
postihnutých mladých ľudí. Usporia-
dateľ: YMCA MZ Nitra, vstup voľný .
 
6. december, piatok, 13.00 
Oceňovanie mnohonásobných 
darcov krvi. Usporiadatelia: 
Slovenský červený kríž, územný 
spolok Nitra v spolupráci s Mes-
tom Nitra, vstup na pozvánky. 
 
6. december, piatok, 17.30
Vianočný koncert spoločnosti 
InsData, spol. s r.o. Usporiada-
telia: spoločnosť InsData, spol. s 
r.o., vstup na pozvánky. 

7. december, sobota, 16.00
Vianočný koncert žiakov a pe-
dagógov ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre. Usporiadatelia: ZUŠ Joze-
fa Rosinského v Nitre v spolupráci 
s Mestom Nitra, vstup voľný.

10. december, utorok, 16.00
Vianočný koncert Fakulty prí-
rodných vied UKF v Nitre pri prí-
ležitosti osláv 20. výročia kon-
štituovania FPV. Usporiadateľ: 
UKF v Nitre v spolupráci s Mestom 
Nitra, vstup na pozvánky. 

11. december, streda, 19.00 
Výnimočný vianočný koncert – 
Mária Čírová a hostia. Usporiadate-
lia: Agentúra Gordon, s.r.o., vstupné: 
10,- €, predpredaj: Ticketportal. 

12. december, štvrtok, 18.00 
Slávnostné stretnutie členov 
klubu darcov pri Nitrianskej 

komunitnej nadácii s predkla-
dateľmi žiadostí o grant.  Uspo-
riadatelia: Nitrianska komunitná 
nadácia v spolupráci s Mestom 
Nitra, vstup voľný.

13. december, piatok, 18.00 
Radosť – Simcha – Радость
posolstvo židovského duchovného 
a kultúrneho dedičstva piesňou, 
tancom, slovom. Účinkujú: Hudobná 
skupina Возле неба (Blízko neba), 
Tanečná skupina Simcha (Radosť), 
Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor, 
Ukrajina. Usporiadatelia: RUT, o.z. 
Radosť, Um, Tvorivosť a TJCII Sloven-
sko. Vstupné dobrovoľné.

14. december, sobota, 17.00 
Vianočný umelecký program 
žiakov Tralaškoly. Usporiadate-
lia: SZUŠ Tralaškola, vstup voľný.

15. december, nedeľa, 18.00 
Jubilejný X. Strieborný vianočný 
večer Evy Pavlíkovej. Hostia: 
Cimbalová hudba Zobor, Oto Kle-
in, Andrea Zimányiová, Stano Král, 
KataRzia,  Zita Orlická. Usporiada-
telia: Eva Pavlíková a Mesto Nitra, 
vstupné 13,- €, predpredaj NISYS.

16. december, pondelok, 17.00
Vianočný koncert SZUŠ Heleny 
Madariovej. Usporiadateľ: SZUŠ 
Heleny Madariovej, vstup voľný.

17. december, utorok 19.00 
Vianočný koncert speváckych 
zborov Dúha a Nitria. Usporiada-
telia: Spevácky zbor Nitria v spolu-
práci s Mestom Nitra, vstup voľný.

19. december, štvrtok 18.00 
Mestské zásahy Nitra 2013
Vernisáž podnetov a projektov 
občanov mesta pre krajšiu Nitru. 
Výstava potrvá do 30. 1. 2014.  
Usporiadateľ: Mesto Nitra

STÁLE VÝSTAVY
OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV 
expozícia holokaustu, SNM – 
Múzeum židovskej kultúry 

Shraga Weil: GRAFIKA 
 
Nitrianska synagóga 1911 - 
2011

PREHLIADKY
utorok: 13.00 – 18.00, streda, štvr-
tok: 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00, 
sobota, nedeľa: o13.00 -18.00, pon-
delok a piatok zatvorené. Vstupné: 
1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držite-
lia preukazu ZŤP vstup zdarma.

1. december - prvá nedeľa v me-
siaci – bezplatný vstup v rámci 
projektu Ministerstva kultúry SR

Od 21. 12. 2013 do 9. 1. 2014 
bude Synagóga zatvorená. Náv-
števníkov opäť radi privítame v 
rámci stanovených prehliadko-
vých dní od 11. 1. 2014. 

Informácie o turistických atrak-
ciách a o kultúrnych podujatiach 
v Nitre nájdete na www.nitra.sk. 
Informácie o možnosti prenájmu 
Synagógy za účelom organizova-
nia kultúrnych a spoločenských 
podujatí: 037/6525 320, 6502 
388, e-mail: synagoga@nitra.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

PONITIRANSKE
MÚZEUM

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 
Nitra, 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, Ut - Pia: 
9.00 - 17.00, So - Ne: 10.00 - 17.00 

STÁLA VÝSTAVA
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia predstavuje vyše 2300 
unikátnych archeologických nále-
zov od doby kamennej až po 18. 
storočie z územia celého Slovenska

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín
Najvýznamnejšie archeologické 
nálezy z Nitry a širokého okolia.
Život v lesných a vodných bio-
topoch. Dermoplastické prepa-
ráty zo zbierok múzea.

Do 5. decembra 
Spoznávaj históriu Nitry
Spoločenská náučná hra pri príle-
žitosti 50. výročia vzniku múzea. 
Každý utorok, stredu a štvrtok od 
9.30 do 15.30.hod.

NOVÉ VÝSTAVY
 6. december 2013 - 26. január 
2014 
Pokus, omyl.
Výtvarná tvorba členov Združenia 
výtvarníkov Sv. Lukáša. Vernisáž 
6.12.2013 o 16.00 hod.

INÉ AKTIVITY

4. december, 9.00
Výročná schôdza Konfederácie 
politických väzňov

14. december, 14.00 
Čarovanie s Luciou
 
17. december 
Mikuláš pre členov Združenia 
na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Nitre.

TVORIVÉ DIELNE
10. - 12. december 
Tvoríme z prírodnín
Tvorivé dielne pre základné školy. 
Začiatok 9.30 - 15.30 hod.

INÉ AKTIVITY: 
Klub paličkovanej čipky - každý 
pondelok o 14.30 hod.

Stretnutie členov Slovenskej 
numizmatickej spoločnosti 
každú nedeľu v párnom týždni o 
10.00 hod.
Klub fi latelistov - každú prvú 
nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

DIECÉZNE MÚZEUM

Námestie J. Pavla II. 7, 950 07 Nit-
ra, tel.: 037/ 772 17 47, otv. hod.: 
apríl - okt.: Ut - Ne: 10.00 - 18.00, 
nov. - mar.: So - Ne: 10.00 - 15.00

Diecézne múzeum ponúka faksi-
mile rôznych dokumentov (úry-
vok spisu O obrátení Bavorov a 
Korutáncov, diplomatík, ako 
napr. potvrdenie Pribinovej do-
nácie Ľudovítom Nemcom, list 
pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, 
odpoveď toho istého pápeža Me-

todovi, ukážky z buly Industriae 
tuae a Quia te zelo fi dei, ukážky 
z hlaholík). V druhej časti múzea 
je sprístupnená klenotnica s li-
turgickým pokladom. 

--------------
SLOVENSKÉ

POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.
spm.sk, muzeum@agrokom-
plex.sk, tel.: 037 / 65 72 553, 
mobil: 0911 404 001 (lektor)
Ot. hod.: Po: zatvorené, Ut - So: 
9.00 - 17.00, vstupy s lektorom o 
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, Ne: 13.00 
- 17.00 , vstupy s lektorom o 13.00 
a 15.00 hod., tel.: 0911 404 001

12. december
Po stopách fajkárskych majstrov.
Výstava sa venuje fajkám a ich prí-
slušenstvu. Potrvá do 12.9. 2014. 
Vernisáž 12.12. 2013 o 18.00 

hod. v priestoroch SPM. MISIJNÉ MÚZEUM

Kalvária, č. tel.: 037/ 772 21 83
Misijné múzeum ponúka bohatú 
zbierku umeleckých predmetov, 
ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete. Na vý-
stave si môžete prezrieť predme-
ty pochádzajúce zo zberateľskej 
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 (koryt-

načky, hady, jaštery), ktoré boli 
predmetom pašeráctva a nelegál-
nej držby a sú tu dočasne umiest-
nené orgánmi štátnej správy. Pre 
verejnosť otvorené: v Po a v Str od 
14.00 do 16.00 h. Organizované 
skupiny škôl a škôlok môžu nahlásiť 
exkurzie aj na termíny mimo otvár. 
hodín (tel., resp. na e-mailovej ad-
rese: 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. Park, otv. den-
ne 9.00 - 16.00, okrem zimných 
mesiacov. Skupinové návštevy 
vopred telefonicky dohodnúť.

AGROKOMPLEX

Výstavná 4, Nitra, č. tel.: 037/ 65 
22 989, www.agrokomplex.sk

30. november - 1. december
Medzinárodná výstava psov

6. - 8. december
Vianočné farmárske trhy

VIANOČNÁ NITRA 2013

SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE
1. - 23. december
NITRIANSKE VIANOČNÉ MESTEČ-
KO - čarovná atmosféra, voňavé 
dobroty, darčeky pod stromček a 
bohatý program

8. december, nedeľa, 17.00
- AKO MIKULÁŠ ZASA ČERTOV
   NAPRÁVAL... 

- AUDIOVIZUÁLNO-DIVADELNÉ 
   PREDSTAVENIE
- Čertovský sprievod a príchod 
   Mikuláša do Nitry
- PYROMUZIKÁLOVÝ
   OHŇOSTROJ
- Slávnostné rozsvietenie 
   stromčeka
ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Staré 
divadlo Karola Spišáka v Nitre, 
Umelecká spoločnosť TAMBORES, 
video mapping Erika Bartoša

VIANOČNÉ PÓDIUM
3. december, utorok, 17.00
- Vianočné rozprávanie o zvie-
ratkách pána spisovateľa
O psom a mačacom trápení, ako 
umývali dlážku, ako piekli tortu, 
ako oslavovali Vianoce a ďalšie 
príbehy zvieratiek pána spisova-
teľa v podaní divadla Rád červe-
ných nosov. 
- Vianočné piesne folklórnej 
skupiny LIPA

4. december, streda, 17.00 
- Vianočné melódie Súkromné-
ho konzervatória v Nitre
- Univerzitný vianočný punč
Barborský program Študentské-
ho parlamentu Univerzity Kon-
štantína Filozofa s množstvom 
súťaží a kvalitnou hudbou

5. december, štvrtok, 17.00
Voňavé Vianoce so speváckym 
zborom KatArs a dychovou 
hudbou Hostianka

6.december, piatok , 17.00
- Večerníček, najkrajšie rozpráv-
kové prekvapenia

- Mikulášske melódie v podaní 
Magdalény Lippke, folklórneho 
súboru Kamenec a country sku-
piny Člováci

7. december, sobota, 18.00
Mikulášske intermezzo - Domi-
nika Titková & Friends

8. december, nedeľa , 17.30
Mikulášska nádielka so skupi-
nou PENGAGI

10. december, utorok
14.30 Rozprávkovanie s knižni-
cou - zážitkové čítanie rozprávok 
(nielen) pre deti
15.00 Vianočné pozdravy detí
MŠ Mostná, MŠ Beethovenova, 
ZŠ Benkova
17.00 Dobrá novina s eRko-m, 
klauniáda so SZUŠ ARS Studio, ko-
ledy folklórneho súboru Baranek 

11. december, streda, 17.00 
Pod vianočnou bránou s 
folklórnymi súbormi Jelenček, 
Jelenka a Jaročan 
    
12. december, štvrtok 
14.30 Rozprávkovanie s knižni-
cou - Zážitkové čítanie rozprávok 
(nielen) pre deti

15.00 Vianočné pozdravy detí 
MŠ Štiavnická, ZŠ Na Hôrke, ZŠ 
Beethovenova

17.00  Šťastné a veselé Vianoce 
so SZUŠ ART PEGAS a folklór-
nym súborom Nevädza

13. december, piatok  
17.00 Luciománia - pozvánka 

(nielen) pre všetky Lucie
Pokus o vytvorenie rekordu v počte 
zúčastnených Lucií, prineste si so 
sebou doklad (zdravotný či ob-
čiansky preukaz), ktorým potvrdíte 
svoju totožnosť a budete zaradené 
do zlosovania o zaujímavé ceny + 
špeciálna cena pre najkrajšie za-
maskovanú „bielu“ Luciu

17.30 FS Tradícia Dražovce a 
tradičné zvyky na Luciu
 
14. december, sobota
17.00 Večerníček - najkrajšie 
rozprávkové prekvapenia. Via-
nočné vinše s detským folklór-
nym súborom Zbežanček a sku-
pinou Carpe Diem
 
15. december, nedeľa
17.00 Maltézsky rád a skauti 
prinášajú betlehemské svetlo
Zimný príbeh Divadla Pod hrí-
bikom, Janissa Band a anjelské 
Vianoce

17. december, utorok
14.30 Rozprávkovanie s knižni-
cou. Zážitkové čítanie rozprávok 
(nielen) pre deti

15:00 Vianočné pozdravy detí 
 MŠ Benkova, ZŠ Nábrežie mlá-
deže, ZŠ Škultétyho

17.00 Dary Vám nesieme - 
folklórne súbory Borinka, Sílešá-
nek, Senior a Matičiar

18. december, streda, 17.00
Večerníček - najkrajšie roz-
právkové prekvapenia

Tichá hudba veselosti v podaní 
zborov Dúha pri ZUŠ J. Rosinské-
ho a Nitria

19. december, tvrtok
14.30 Rozprávkovanie s knižni-
cou. Zážitkové čítanie rozprávok 
(nielen) pre deti

17.00 Tešíme sa na Vianoce s 
detským folklórnym súborom 
Zbojník a Ľudovou hudbou 
Furmani

20. december, piatok, 17.00
Božie narodenie 
Eva Aibazova - lietajúce ruky 
ruskej piesočnej animácie, Mak-
sim Anichin - prvé gusli sveta. 
Čas vianočný, čas sviatočný... 
Katedrálny spevokol Emerám a 
Blue Notes - JV Band 

21. december, sobota, 17.00
- Vianočná nálada
  s keyboardami Juraja Janoška 
  a Petra Gamboša 
- Trampské Vianoce skupiny
  OuKej

22. december, nedeľa, 17.00
Už sú tu Vianoce s Divadielkom 
Svetielkom a Jazz Triom Kristí-
ny Prableskovej

31. december, utorok, 22.30
- NITRIANSKA SILVESTROVSKÁ
   NOC S MUZIKOU ĽAHŠÍ KROK,
   ŠŤASTNÝ V NITRE NOVÝ ROK
- DJ MARTIN MADA
   A OHŇOSTROJ
- Novoročný príhovor
   primátora mesta Nitry

MIKULÁŠSKE A VIANOČNÉ 
PROGRAMY V MESTSKÝCH 
ČASTIACH
MIKULÁŠ V ROKU 2013 ŠTAR-
TUJE V NITRE Z MLYNÁRIEC A 
PÁROVSKÝCH HÁJOV

KD MLYNÁRCE
1. december, nedeľa, 15.00
Vitajte v advente s divadlom 
Dunajka
    
KD PÁROVSKÉ HÁJE
1. december, nedeľa, 17.00
Vitajte v advente s divadlom 
Dunajka
    
DOM MATICE SLOVENSKEJ V 
NITRE 
6. december, piatok, 15.00
Vianoce na Čermáni s Nitrian-
skou heligónkou
   
KD KRŠKANY
7. december, sobota, 18.00
Biele Vianoce. Vianočný koncert 
Martina Jakubca

SÍDLISKO KLOKOČINA
14. december, sobota
Vianoce na Klokočine
MŠ Čajkovského, ZŠ Beethoveno-
va, FS Ujlačanka

KD DRAŽOVCE
15. december, nedeľa, 17.00
Tradičné Vianoce s folklórnym 
súborom Tradícia Dražovce

KSC JANÍKOVCE
21. december, sobota, 16.00 
Materská a základná škola 
Janíkovce a detský folklórny 

súbor Fatranček a vianočná 
cesta zábavy

KATEDRÁLA - BAZILIKA SV. 
EMERÁMA
8. december, nedeľa , 16.00 
Koncert mariánskych piesní z 
Jednotného katolíckeho spev-
níka. Zuzana Hudecová Mol-
nárová (spev), Matúš Maraček 
(organ)

FÓRUM MLADÝCH
11. december, streda , 17.07
Pavel HIRAX Baričák. Predvia-
nočná beseda so známym mar-
tinským hudobníkom, � lozofom 
a cestovateľom

AULA SPU
12. december, štvrtok, 17.00 
Vianočný dar SPU. Folklórne, 
operetné, muzikálové, džezové a 
operné melódie v podaní domá-
cich umelcov; vstup voľný

SYNAGÓGA
15. december, nedeľa, 18.00 
Jubilejný X. strieborný večer 
Evy Pavlíkovej

PONITRIANSKE MÚZEUM
14. december, sobota   
Luciino čarovanie vínom
Ochutnávka mladých vín
    
ZIMNÝ ŠTADIÓN NITRA
28. - 29. december, sobota, 
nedeľa, 8.00
Veľká cena Nitry v krasokorču-
ľovaní. Medzinárodné preteky 
pre súťažiacich od 6 do 20 rokov 
    
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA 

SV. SVORADA ZOBOR n.o.
31. december, utorok, 9.00 
Zoborský silvestrovský beh
Beh do vrchu pre všetkých 
    
PIARISTICKÝ KOSTOL SV. LADI-
SLAVA
26. december, štvrtok   
AFRODÍTÉ. Sviatočný koncert sa-
lónneho orchestra, vstup voľný
6. január 2014, pondelok  
Už vyšla hviezda spanilá...
23. ročník Kolied kresťanov Slo-
venska, vstup voľný

DIVADLO ANDREJA 
BAGARA

Svätoplukovo námestie č. 1, 
949 01 Nitra, www.dab.sk

1. december, 18.00
Bez modrín - Jozef Holý a hos-
tia. Bene� čný koncert na pomoc 
týraným deťom a Centru Slnieč-
ko. Účinkujú Jozef Holý, Brigita 
Tarinová, Štefan Itcho Pčelár, Eva 
Pavlíková a ďalší. Veľká sála. 

2. december, 11.00 
DNA. Napínavá detektívka - soci-
álna štúdia dnešných tínedžerov. 
O skupine tínedžerov, ktorá urobí 
niečo zlé...naozaj hrozné... Veľká 
sála.

2. a 3. december, 18.30
Bola raz jedna trieda. Komédia 
zo súčasnosti. V počítačovej � rme 
sa po rokoch zjaví sám veľký riadi-
teľ. Je to najvyšší 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 chlad-
nokrvne zahrával. A zrazu, bez 
toho, aby to ktokoľvek očakával, je 
tu! Réžia: Ján Luterán. Štúdio.

3. december, 19.00
Michal David: CLASICC TOUR
Unikátne koncertné turné s 
výberom najznámejších hitov 
a lovesongov Michala Davida v 
spojení so symfonickým orches-
trom a akustickým klavírom pod 
taktovkou Petra Chromčáka. 
Hostia: LA GIOIA a IVANNA BA-
GOVÁ. Veľká sála.

4. december, 18.30 
Pýcha a predsudok. Veľká sála.

5. december, 10.00
Pýcha a predsudok
Jeden z najčítanejších a najob-
ľúbenejších bestsellerov Pýcha a 
predsudok britskej spisovateľky 
Jane Austenovej sa po prvý krát do-
stáva na slovenské javisko. Klasický 
príbeh lásky a nenávisti hovorí o 
osudoch piatich sestier Benneto-
vých, ktoré ich matka vedie pevnou 
rukou k životnému názoru, podľa 
ktorého je žena šťastná len vtedy, 
keď sa bohato vydá. Réžia: Ľubomír 
Vajdička.  Veľká sála.

5. december, 18.30
Korepetítor. Ouvertúra lásky pre 
ženu, muža a jeden klavír.Tragiko-
média plná napätia a prekvapivých 
zvratov ironickým spôsobom spra-
cováva tému lásky a veľkej vášne. 
Sprevádza ju množstvo nádhernej 
hudby a ešte viac absurdného hu-
moru. Je príležitosťou pre herecký 

koncert mužsko - ženskej dvojice 
protagonistov inscenácie. Réžia: 
Andrzej Rozhin. Štúdio.

6. december, 10.00
LAVV. Majú pätnásť rokov. Sú 
spolužiaci a už čoskoro opustia 
základnú školu. Zmieta nimi pu-
berta a bojujú sami so sebou a 
svojou osamelosťou, s obavami, 
túžbami a predsudkami. A robia 
všetko pre to, aby unikli zo sveta 
detstva. Chcú sa stať dospelý-
mi! Réžia: Svetozár Sprušanský. 
Štúdio.

6. december, 18.00
Dievča bez vena. Dievča bez 
vena Nikolaja Ostrovského. 
Tragikomédia sa odohráva v 
podmanivej atmosfére ruského 
leta pri Volge, kde sa všetci chcú 
len zabávať a naplno prežiť svoj 
život. Počasie je ako stvorené 
na slnečné kúpele, popoludnia 
strávené na terasách bulváru, 
člnkovanie alebo bujaré cigánske 
zábavy až do bieleho rána. Réžia: 
Michal Vajdička. Veľká sála.

9. december, 11.00
Dievča bez vena. Veľká sála.

9. december, 18.30
Paraziť - umenie preraziť
Príbeh o bleskovej politickej 
kariére dvorného intrigána Seli-
coura z pera Friedricha Schillera, 
ktorá ani dnes nestráca na svojej 
aktuálnosti.  Štúdio.

10. december, 9.30
Mátohy. Rozprávka na ľudové 
motívy. Príďte sa pozrieť na 
strašné trampoty a protivenstvá, 
ktoré musí hrdina Matej pri hľa-
daní ideálnej manželky podstú-
piť! Na to, aby našiel manželku, 
ktorá má všetkých „päť pé“, musí 
strašný boj so strigami vybojo-
vať, preťažké hádanky uhádnuť a 
všetky priľahlé planéty obletieť! 
A to všetko len za pomoci bicyk-
la, i to hrdzavého! Réžia: Kamil 
Žiška. Veľká sála.

10. december, 11.30
Mátohy. Veľká sála

10. december, 18.30
Láska a peniaze. Kriminálka, 
komédia a lovestory zároveň. Hra 
o láske, ktorú ničí materializmus. 
Cynicky vtipná analýza deštruk-
tívnej povahy súčasného sveta 
peňazí a hromadenia hmotných 
statkov. Réžia: Svetozár Sprušan-
ský. Štúdio

11. december, 18.30
Tisícročná včela. Pôvodný sloven-
ský muzikál podľa rovnomenného 
románu Petra Jaroša. Veľká sála. 

12. december, 18.30
Plešatá speváčka. Štúdio.

13. december, 18.30
Tisícročná včela. Veľká sála.

13. december, 18.30
Vianočná spomienka
Rodinné predstavenie - krehký 
vianočný príbeh s pesničkami a 
vôňou vanilky. Štúdio. Organizo-
vané predstavenie.

14. december, 18.30
Vianočná spomienka. Štúdio. 

14. december, 18.30
Tisícročná včela. Veľká sála.

16. december, 10.00
Vianočná spomienka. Štúdio.

16. a 17. december, 18.30 
Tisícročná včela. Veľká sála.

16., 17., 19. december, 18.30 
Vianočná spomienka. Štúdio. 

18. december, 18.30 
Pýcha a predsudok
Veľká sála. Organizované pred-
stavenie.

19. december, 18.30
Testosterón
Divadelná komédia o tom, čo si 

muži myslia o ženách. Veľká sála.

20. december, 18.30
Prefíkaná vdova
Rozmarná komédia talianskeho 
klasika tohto žánru odhalí po-
zadie lásky a princíp fungovania 
mužsko-ženského vábenia. V 
slnečnom Taliansku, niekde na 
pobreží mora, už nie najmladšia 
vdova Rosaura využije ženské 
zbrane, aby veľmi ra� novane 
vyriešila svoju bytovú otázku. 
Réžia: Michal Náhlík. Veľká sála.

21. december, 18.30
Vianoce s Miroslavom Donuti-
lom. Veľká sála.

21. december, 18.30
Vianočná spomienka. Štúdio. 

27. december, 18.30
Parazit - umenie preraziť
Príbeh o bleskovej politickej 
kariére dvorného intrigána Seli-
coura z pera Friedricha Schillera, 
ktorá ani dnes nestráca na svojej 
aktuálnosti. Štúdio.

28., 30., 31. december, 18.30
Tisícročná včela. Veľká sála.

STARÉ DIVADLO
KAROLA SPIŠÁKA

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 
Nitra, www.sdksp.sk

3. a 4. december, 9.30
Vianočná koleda / Lakomstory 
z Londýna. Charles Dickens - 
Kamil Žiška Réžia: K. Žiška. Po-
núkame vám lakomú story - La-
komstory. Kleď vám ju dohráme, 

budete z nej všetci chorí,môžete 
jesť potom aj chren! Nič vám ne-
pomôže. Ani paralen! Inscenácia 
na motívy svetoznámeho príbe-
hu Ch. Dickensa - Vianočná kole-
da, je určená pre deti od 4 rokov. 
Inscenácia vznikla s � nančnou 
podporou MK SR. Veľká sála.

4. december, 19.00 
Dracula. Réžia: Ondrej Spi šák. 
Prekliata balada o nesmrteľnosti. 
Dramatizácia svetoznámeho ro-
mánu Brama Stokera o zle, vášni 
a „inakosti“ v nás i okolo nás. Kla-
sický príbeh grófa Draculu roz-
právaný neklasickými javiskový-
mi a divadelnými prostriedkami. 
Inscenácia je určená pre mladých 
ľudí od 15 rokov a dospelých. 
Hrajú: Andrea Sabová, Katarína 
Petrusová, Miloš Kusenda, Ra-
dovan Hudec, Milan Vojtela, Ján 
Hrmo, Eugen Gnoth. Inscenácia 
vznikla s � nančnou podporou 
MK SR. Štúdio tatra.

5. december, 9.30
Vianočná koleda / Lakomstory 
z Londýna. Réžia: K. Žiška. Po-
núkame vám lakomú story - La-
komstory. Kleď vám ju dohráme, 
budete z nej všetci chorí a môžete 
jesť potom aj chren! Nič vám ne-
pomôže. Ani paralen! Inscenácia 
na motívy svetoznámeho príbe-
hu Ch. Dickensa - Vianočná kole-
da, je určená pre deti od 4 rokov. 
Inscenácia vznikla s � nančnou 
podporou MK SR. Veľká sála.

6. december , 9.30 a 17.00
J. Čapek: O psíčkovi a mačičke.

Réžia: O. Spišák. Hravá, vtipná, 
bábkovo - činoherná dramatizá-
cia štyroch rozprávok J. Čapeka, 
na ktorých vyrástlo už niekoľko 
generácií detí. Inscenácia je urče-
ná pre deti od 3 rokov. Inscenácia 
vznikla s � nančnou podporou 
mesta Nitra. Veľká sála

7. december, 10.00 a 15.00
Slovenský Betlehem
Réžia: O. Spišák. Poetická insce-
nácia na motívy ľudových piesní, 
kolied, povedačiek a vianočných 
hier z tých najrázovitejších krajov 
Slovenska pre všetky deti i do-
spelých. Veľká sála.

9., 10., 11. december, 9.30
Slovenský Betlehem.
Réžia: O. Spišák. Poetická insce-
nácia na motívy ľudových piesní, 
kolied, povedačiek a vianočných 
hier z tých najrázovitejších krajov 
Slovenska pre všetky deti i do-
spelých. Veľká sála.

11. december, 19.00
U Temnej Irmy a Chromej krásy. 
Réžia: Kamil Žiška. Nefalšova-
ná parížska „bohéma“ pre Vás 
prostredníctvom príbehových, 
situačných, výtvarných, hudob-
ných a poetických „škvŕn“ v ka-
baretnom „svetlotieni“ namaľuje 
obraz „ prekliateho“ Paríža na pre-
lome 19. a 20. storočia voňajúce-
ho čiernou kávou, absintom, ume-
ním a všadeprítomnou chudobou. 
Autorský kabaret Kamila Žišku o 
láske, umení a živote v Paríži na 
konci 19-steho storočia. Inscená-
cia je určená pre stredné školy a 
dospelého diváka. Štúdio Tatra.
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sv. omša v nedeľu o 10.30 a v 
pracovný deň o 7.00.

Kostol sv. Petra a Pavla, fran-
tiškáni
Po - So: 6.30, 18.30 h; Ne: 7.00, 
8.30, 10.00, 11.15 v maďarskej 
reči, 18.30 

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, Kalvária
Po- So: 6.30 h a 18.00; Ne: 7.00, 
9.00, 10.30 d 

Kaplnka v nemocnici
Po - Pia: 15.30 h; Ne: 10.30 

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
Po - Pia: 6.30 h a 18.00 h; So: 
6.30; Ne: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 
a 18.00 h

Kostol sv. Martina Chrenová
Po - So: 6.30, 17.30; Ne: 6.30, 
8.00, 9.30, 11.00 a 17.30, det-
ská, 9,30
Počas letných prázdnin sv. omša 
o 11.00 nebýva a sv.omša o 9.30 
vtedy nie je detská.

Kostol sv. Urbana Čermáň
Po - Pia: 18.00; Ne: 8.00 a 10.00 h

Kostol sv. Františka Xaverské-
ho, Dražovce
Štv - So: 7.00; denne o 17.00; Ne: 
8.00 a 11.00 h

Kostol sv. Petra a Pavla, Janí-
kovce
Po - Pia: v zime: 18.00, v lete o 
19.00; So: 7.00; Ne: 8.00 a 10.45 h

Bohatý program
v Nitrianskom vianočnom 
mestečku

Vianočné koncerty

Vianočný koncert žiakov
súkromných ZUŠ 

Márie Čírovej a Evy Pavlíkovej

www.nitra.sk

12. a 13. december, 9.30
Snehová kráľovná 
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 Sne-
hovej kráľovnej. Predstavenie pre 
deti od 5 rokov. Veľká sála.

15. december, 15.00
Snehová kráľovná
Réžia: O. Spišák. Dramatizácia 
svetoznámeho rozprávkara H. 
Ch. Andersena o tom, ako láska 
a priateľstvo porazia zlo, ne-
citlivosť a rozum a o tom, ako 
dievčatko Gerda zachráni svojho 
priateľa Kaya z pazúrov zlej Sne-
hovej kráľovnej. Predstavenie pre 
deti od 5 rokov. Veľká sála.

17. a 18. december, 9.30
Tri prasiatka
Réžia: Šimon Spišák Slovenská 
ľudová rozprávka Kde bolo, tam 
bolo, za siedmymi horami, za 
siedmymi 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 sku-
točnom živote je všetko trochu 
inak... Inscenácia je určená pre 
deti od 3 rokov. Verejná generál-
ka. Štúdio Tatra.

18. december, 19.00 
Čierno-biely kabaret / Kabaret 
Brecht. Rozhovory o smiešnych 
paradoxoch lásky, bytia, spoloč-
nosti a umenia... ČIERNO - BIELY 
KABARET o človeku tak nepocho-
piteľnom ako bol Bertold Brecht. 
Brilantné dialógy z pera Jakuba 
Nvotu a krásne šansóny Eugena 
Gnotha v podaní Andrei Ballay-
ovej, Kataríny Petrusovej, Andrei 
Sabovej, Radovana Hudeca, 
Miloša Kusendu a Milana Vojtelu 
si môžete vypočuť v Literárnej 
kaviarni Parnas. Študovňa.

19. december, 9.30
Tri prasiatka 
Verejná generálka. Štúdio Tatra.

20. december, 18.00 
Tri prasiatka
Premiéra. Štúdio Tatra.

Viac info na www.cine-max.sk  

od 5. decembra
Ľadové kráľovstvo animovaný/
rodinný/dobrodružný, USA, 109 
min., MP. Tvorcovia animovaných 
rozprávok “Na vlásku” a “Ralph 
Rozbi-to”, predstavujú nádherné 
dobrodružstvo so štipkou humo-
ru “Ľadové kráľovstvo”. Hlavnou 
hrdinkou je Anna, mladé a od-
vážne dievča, ktorá je prekliata 
staršou sestrou Elsou, bezcitnou 
ľadovou kráľovnou. 

od 5. decembra
Dočkáme sa Ježiška? romantic-
ká komédia, ČR, MN do 12 r. 

Šarmantný šesťdesiatnik José 
sa vracia po tridsiatich rokoch 
do Prahy. Podľahol naliehaniu 
svojej veriacej mexickej manžel-
ke Dolores, ktorá verí, že pre ich 
dcéru Penélope, ktorá sa snaží 
otehotnieť, je posledná nádej 
zázrak, ktorý by v predvianoč-
nom čase mohlo splniť slávne 
Pražské Jezuliatko.

od 12. decembra
Hobbit: Smaugova pustatina 
3D dobrodružný/fantasy, USA, 
156 min., MN - 12 r. Po úspeš-
nom prechode cez Osamelú horu 
musí Thorinova výprava požiadať 
o pomoc Medveďa, silného cu-
dzinca, ktorý pozná bezpečnú 
cestu cez Temný hvozd, ktorý 
musí Thorinova výprava prejsť, 
aby sa dostala k Osamelej hore. 

od 12. decembra
Všetko je stratené dobrodruž-
ný/akčný/dráma, USA, 106min., 
MN do 15 r. Film, pri ktorom 
dostanete morskú chorobu. 
Taká intenzívna je dráma Všetko 
je stratené režiséra a scenáris-
tu J. C. Chandora, ktorý vyslal 
asi najväčšiu hereckú legendu 
súčasnosti doprostred Tichého 
oceánu, kde na jednu jachtu a 
jej jednočlennú posádku možno 
čaká fatálny stret s osudom.

od 19. decembra
Prechádzky s dinosaurmi 3D 
rodinný/dobrodružný, VB/USA/
Austrália, MN do 12 r. Dob-
rodružný � lm pre celú rodinu 
inšpirovaný úspešným seriálom 

o živote dinosaurov. V príbehu 
odohrávajúcom sa pred 70 mil. 
rokov budeme sledovať mláďa 
dinosaura Patchimou na jeho 
ceste k dospelosti, pri ktorej 
bude musieť v okolitom divokom 
svete plnom predátorov preko-
nať množstvo nástrah a zložitých 
situácií.

od 19. decembra
Frajeri vo Vegas komédia , USA, 
105 min., MN - 12 r. Radšej sa 
posaďte, než si prečítate hereckú 
zostavu... Robert de Niro, Micha-
el Douglas, Morgan Freeman a 
Kevin Kline. 

od 26. decembra
Tajný život Waltera Mittyho 
dobrodružná komédia, USA, 
MN do 12 r. Hrajú: Ben Stiller, 
Sean Penn, Kristen Wiig, Adam 
Scott, Shirley MacLaine, Kathryn 
Hahn. Walter Mitty (Ben Stiller), 
nesmelý a večne snívajúci fotoe-
ditor časopisu Life sa vo svojom 
jednotvárnom živote len ťažko 
potýka s realitou a preto žije vo 
svojom vysnenom svete. 

od 26. decembra
Chrobáčikovia 
animovaný/rodinný, Fr., 80 min., 
MP. Na malebnej lesnej čistinke 
sa jedného dňa rozpúta nepria-
teľstvo medzi kolóniami čiernych 
a červených mravcov. Príčinou 
sporu sú zvyšky jedla z pikniku, 
ktoré tam zanechal mladý pár..
Vydajte sa na cestu plnú dob-
rodružstva, priateľstva a fantá-
zie do sveta tých najmenších...
chrobáčikov.

ARTMAX - za zvýhodnené 
vstupné 3,50 €
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

a

Priame prenosy a záznamy z 
opery a baletu z Royal Opera 
House v Londýne a Mariinsky 
theatre v Petrohrade
ARTMAX opera a ARTMAX balet 
je unikátny projekt, ktorý dopĺňa 
bohatú dramaturgickú koncep-
ciu kín CINEMAX. Ide o priame 
prenosy a záznamy z opery a 
baletu v štyroch kinách CINEMAX 
v mestách Banská Bystrica, Koši-
ce, Nitra a Žilina. Jeho spustenie 
je pripravené na august 2013. 
V projekte bude každý mesiac 
uvedený priamy prenos/záznam 
operného či baletného predsta-
venia z Londýna či Petrohradu. 
Prvá sezóna projektu začína 20. 
augusta uvedením baletu SWAN 
LAKE/Labutie jazero a trvá až do 
júna 2014. Zámerom kín CINE-
MAX je v projekte pokračovať aj 
v ďalších sezónach a postupne ho 
rozširovať do ďalších kín patria-
cich do siete CINEMAX.
Miesto: Kiná CINEMAX v mestách 
Banská Bystrica, Košice, Nitra a 
Žilina
Program: 

12. december2013
balet THE NUTCRACKER/Luská-
čik (naživo)
14. január 2014
opera TOSCA (záznam)
12. február 2014
opera DON GIOVANNI (naživo)
19. marec 2014
balet THE SLEEPING BEAUTY/
Spiaca krásavica (naživo) 
22. apríl 2014
opera IL BARBIERE DI SIVIGLIA/
Barbier zo Sevilly (záznam)
20. máj 2014
opera CINDERELLA/Popoluška 
(záznam)
24. jún2014
opera MANON LESCAUT (na-
živo)
*zmena programu vyhradená

KINOKLUB TATRA

Staré divadlo Karola Spišáka - 
Štúdio Tatra, o.z. Vertigo, ul. 7. 
pešieho pluku, 949 01 Nitra.
Info: 0948 050 010, 0907 680 
702, www.kinoklubnitra.sk, 
kinoklubnitra@gmail.com

2. december, 18.00
SLOVAK SHORTS I
PÁSMO KRÁTKYCH FILMOV - 
VÝSTAVA - hraný � lm Andreja 
Kolenčíka a Petra Begányiho ; 
tWINs - animovaný � lm Petra 
Budinského; HVIEZDA - doku-
mentárny � lm Andreja Kolenčíka, 
PANDY - animovaný � lm Matúša 
Vizára. (PREMIÉRA!, SR-ČR 2011-
2013, 68 min., 2 € / 3 €).

2. december, 19.30
JESUS CHRIST SUPERSTAR 

Filmové spracovanie svetozná-
mej predlohy v réžii Normana 
Jewisona. Rocková opera Andrew 
Lloyda Webbera rozpráva z po-
hľadu Judáša príbeh posledných 
siedmich dní života JEŽIŠA KRIS-
TA. Legendárny � lm vznikal pod 
vplyvom hnutia hippies priamo 
v izraelských exteriéroch a tento 
rok uplynulo od jeho vzniku 40 
rokov. (Cyklus: PODOBY HUDOB-
NÉHO FILMU, USA, 1973, 108´, 
angličtina, čes.titulky, 2 € / 4 €)

3. december,19.30 
ŽIVOT ADÈLE 
Do života dvoch mladých žien 
vtrhne láska. Nečakane a vášni-
vo... Pätnásťročnej Adèle sa život 
obráti hore nohami, keď stretne 
Emmu, mladú ženu s modrými 
vlasmi, ktorá jej umožní objaviť 
doposiaľ nepoznané túžby a 
presadiť sa v živote ako dospelá 
žena. Adèle dospieva, hľadá 
samu seba, stráca sa a znovu sa 
nachádza... Týmto významným 
dielom sexuálneho prebude-
nia režisér Abdellatif Kechiche 
šokoval divákov aj � lmových 
kritikov svojím detailným vykres-
lením sexuálnych scén, a zároveň 
uchvátil výnimočným príbehom 
dvoch žien, ktoré hľadajú cestu 
k sebe samým i k okolitému 
svetu. A festival v Cannes pridal k 
množstvu cien, ktoré získal tento 
� lm, aj svoju Zlatú palmu. (PRE-
MIÉRA! Francúzsko, 2013, 179´, 
franc.verzia, čes.tit., 3 € / 4 €)

9. december, 18.00 
HIROŠIMA, MOJA LÁSKA (pro-

jekt 100) Ako pred� lm uvidí-
te: MESIAC - animovaný � lm 
Ondreja Rudavského rozpráva 
imaginatívny príbeh odkazujúci 
na základné otázky metafyziky 
dobra a ľudskej existencie. (SR 
- Franc., 2012, 10´). Film Alaina 
Resnaisa nakrútený na námet ro-
mánu Marguerite Duras je � lmo-
vou básňou o láske a jej zmare, o 
večnej sile citu a o neodvratnosti 
zabudnutia. Príbeh francúzskej 
herečky (Emmanuelle Riva), 
ktorá prišla do Hirošimi nakrúcať 
scény z pripravovaného � lmu a 
stretne sa s Japoncom, ktorý v 
nej vyvolá spomienky na jej prvú 
lásku. (Cyklus: ZLATÝ FOND KINE-
MATOGRAFIE, Franc,.Jap., 1959, 
90´, francúzština, čes.titulky, 
2,50 € / 4 €) 

9. december, 20.00
LIBERACE! 
Životopisný � lm o slávnom pia-
nistovi a zabávačovi Valentinovi 
Liberacem (Michael Douglas). Do 
jeho búrlivého života v Las Vegas 
70. rokov vstúpi mladučký a naiv-
ní Scott Thorston (Matt Damon)... 
Film Stevena Soderbergha sledu-
je vášnivý, neľahký a dramatický 
vzťah týchto mužov v dobe, kedy 
bolo úplne nemysliteľné priznať 
sa verejne k homosexuálnej 
orientácii. Film po odmietnutí 
viacerých � lmových štúdií nako-
niec produkovala televízna spo-
ločnosť HBO a Liberace sa môže v 
kinách premietať iba mimo USA. 
(Behind the Candelabra ; Cyklus: 
PODOBY HUDOBNÉHO FILMU, 
USA, 2013, 118´, angličtina, čes.
titulky, 3 € / 4 €)

10. december, 19.30
PENA DNÍ (projekt 100)
Filmová adaptácia „obrazu čistej 
lásky“ podľa predlohy Borisa Via-
na predstaví v typickom výtvar-
nom a vizuálnom štýle režiséra 
Michela Gondryho hercov Audrey 
Tatou, Romaina Durisa a Omara 
Sya. V meste, kde majú autá 
volant v kufri, ľudia korčuľujú 
pospiatky a klavír mieša kokteily, 
žije idealistický a vynaliezavý Co-
lin v spoločnosti svojich priateľov. 
Jedného dňa Colin stretne svoju 
osudovú lásku Chloé. Krehká 
Chloé však ochorie na záhad-
nú chorobu. Bezstarostný svet 
milencov to fatálne zasiahne. 
(Franc.-Belg., 2013, 125´, franc.
verzia, čes.tit., 2,50 € / 4 €)

16. december, 19.30
BEDÁRI 
Podmanivý príbeh zmarených 
snov, neopätovanej lásky, vášne, 
obeti i spásy prináša nadčasové 
svedectvo o schopnosti ľudskej 
duše prežiť. Filmovej adaptácii 
muzikálu podľa predlohy Victora 
Huga hviezdia Hugh Jackman, 
Russell Crowe a Anne Hathaway. 
Unikátnosť � lmu tkvie aj v tom, 
že režisér Tom Hooper nakrúcal 
všetky piesne vo � lme naživo 
bez playbacku! (Cyklus: PODOBY 
HUDOBNÉHO FILMU, V.Británia, 
2012, 157´, angličtina, čes.titul-
ky, 2 € / 4 €)

17. december, 19.30 
ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE? 
Pätica priateľov, ktorí už dávno 
prekročili sedemdesiatku, sa zo 

strachu pred starobou a samotou 
rozhodne na staré kolená pre 
spoločný komunitný život. He-
reckým legendám ako Geraldine 
Chaplin, Jane Fonda, či Pierre Ri-
chard skvele sekunduje aj Danie 
Brühl. Jemne bláznivý nápad! 
Ale však uvidíme...! (PREMIÉRA! 
Franc.-Nemecko, 2011, 96´, 
franc.verzia, čes.titulky, 2 € / 4 €)

Prajeme vám príjemné prežitie 
zvyšku roku 2013 a svieži vstup 
do roku nového...

FÓRUM MLADÝCH

Ulica Fr. Mojtu, budova Me-
diahaus, 949 01 Nitra, www.
forummladych.sk, fm@msu-
nitra.sk, tel.: 037/64 22 834
Príďte sa realizovať v našich 
priestoroch podľa vašich pred-
stáv.

FÓRUM MLADÝCH
11. december, streda, 17.07
Pavel HIRAX Baričák
Predvianočná beseda so známym 
martinským hudobníkom, � lozo-
fom a cestovateľom

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
1. december, 6.00
TRADIČNÉ OCHOTNÍCKE DIVA-
DLO v kultúrnom dome Čierne 
Kľačany
6.00 divadelný seminár na tému 

Ochotnícke divadlo v zrkadle 
súčasnej doby 
17.00 divadelné predstavenie 
Divadla A a Divadla Shanti, Psie 
srdce 
Info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 
0911 540 019, 037/653 25 44

2. a 9. december, 16.00
JOGOVÉ CVIČENIA - kurz

3. a 10. december,
14.30, 16.00 a 17.30
JOGOVÉ CVIČENIA - kurz

3., 10., 17. december, 15.30 
ŠACH (NŠK) - klub 

4. december, 8.50
ZÁKLADNÉ PRÁVA OBČANOV EÚ 
- zážitkový seminár o prevencii 
 zneužívania práce v zahraničí pre 
študentov SŠ v TOS Topoľčany

4., 11. a 18. december, 17.00
FOTOKLUB Nitra II.

4. a 18. december, 17.00
GRAFOLÓGIA, začiatočníci - klub 

5. december, 16.00
KLUB DIABETIKOV
Význam selfmonitoringu cez 
zimné sviatky - poradenstvo 
nielen pre diabetikov s Klaudiou 
Šugrovou 

5. december, 17.00
FOTOKLUB Nitra

6. a 13. december, 15.30
ŠACH (AŠK) - klub 

8. december, 15.00
VIANOCE NA PODZOBORÍ -
4. ročník festivalu vianočných 
zvykov a obyčajov so zahranič-
nou účasťou v Kultúrnom dome 
Výčapy Opatovce 

11. december, 17.00
GRAFOLÓGIA, pokročilí - klub

12. december, 16.30
ART KLUB - Umenie ako biznis, 
vložné 1,50 €

ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ
Tvorivé dielne pre organizované 
skupiny detí, vložné 0,30 € za 
dieťa. Záujem o stretnutie pro-
síme dohodnúť vopred 0911 540 
023, 037/653 25 44

2. a 4. december, 14.00
ANJELIK ZO ŠÚPOLIA

10.00
DRÔTOVANIE v ZŠ FN Nitra

TVORIVÉ DIELNE PRE VEREJ-
NOSŤ

11. december, 15.00
VIANOČNÉ DRÔTOVANIE - ozdo-
by na stromček a ikebanu, vložné 
5 €

VÝSTAVY 
4. - 13. december 
METAMORFÓZY UMENIA - pre-
zentácia výtvarných prác tvori-
vých dielní 

5. - 19. december 
PRÍBEHY Z MESTA... výstava 
fotogra� í členov Fotoklubu Nitra, 

otvorenie 5.12. o 17.00

NITRIANSKA
HVEZDÁREŇ

Fatranská 3, 949 01 Nitra (bu-
dova Krajského osvetového 
strediska), 037/6537 449, ni-
hvezd@kosnr.sk 

5. december
17.00 h Zasadnutie astrono-
mickej rady
18.00 h Astronomická poradňa 
 
12. december od 16.00 h
Večerné pozorovanie oblohy 
pre verejnosť 

Upozornenie: V prípade vhod-
ných podmienok na pozorovanie,  
zaradíme do programu aj sle-
dovanie kométy ISON. Termíny 
budú vhodným spôsobom ozná-
mené dodatočne. 

Každú stredu a štvrtok o 9.00 
h, 10.30 h, 13.00 h
E x k u r z i e do astronomickej 
pozorovateľne pre skupiny zo 
škôl. Návštevy treba vopred 
dohodnúť na tel.: 037 / 653 74 
49, resp. e-mailom na adrese: 
nihvezd@kosnr.sk. 

KONCERTY 
3. december 
MICHAL DAVID 

DOM MATICE
SLOVENSKEJ

Dolnočermánska ul., 949 01 
Nitra, úradné hodiny: denne 
od 9.00 do 15.00 h. Viac infor-

mácií na www.dms.nitra.sk, 
tel.: 037/6566 228

6. december, od 8.45
Od Kataríny do Troch kráľov 
Tradičné podujatie určené pre 
žiakov základných škôl. Deti 
budú mať možnosť spoznať 
zvyky našich predkov, ktoré sa 
praktizovali počas zimného ob-
dobia - zacítia vôňu medovníkov, 
vyskúšajú si ich zdobenie, spo-
znajú zvyky páračiek, vypočujú 
si hru na gajdy, pozrú tance z 
Ujlaku v podaní mládežníkov z 
FS Drienka či spoznajú mnohé 
ďalšie tradície slovenskej dediny. 
Miesto konania: Veľká sála Domu 
MS v Nitre

6. december, 15.00 
Mikulášske posedenie s oby-
vateľmi Čermáňa. Tradičné po-
sedenie pre seniorov organizuje 
Výbor mestskej časti č. 3 Nitra 
- Čermáň. Miesto konania: Veľká 
sála Domu MS v Nitre

11. december, 17.00
Záverečné vystúpenie CHI-
CHIworld. Súkromná agentúra 
CHICHIworld organizuje závereč-
né vystúpenie svojich žiakov na-
vštevujúcich tanečno-pohybovú 
prípravu a súkromné jazykové 
centrum. Miesto konania: Veľká 
sála Domu MS v Nitre

KRAJSKÁ KNIŽNICA 
KAROLA KMEŤA

Fraňa Mojtu 18, tel.: 037/741 
91 62. Po - Ut: 7.30 - 18.00 h., 
Str: 7.00 - 19.00 h., Št - Pia: 
7.30 - 18.00 h.

Klokočina - Jurkovičova ul., 
tel.: 037/651 98 61. Po - Pia: 
9.00 - 17.00 h
Úsek regionálnej bibliografi e, 
Samova 1, tel.: 037/6410 156. 
Po - Pia: 8.00 - 15.30 h. - ponú-
ka regionálnu literatúru.

Okrem odbornej a krásnej litera-
túry pre dospelých a deti knižni-
ca ponúka špeciálne dokumenty 
(gramoplatne, mg kazety, video-
kazety, CD platne, CD ROM, DVD a 
patentové spisy), okolo 400 titu-
lov periodík a zvukové knihy pre 
nevidiacich a slabozrakých.
V ponuke knižnice sú i výchovno-
vzdelávacie podujatia pripravu-
júce čitateľa na prácu s knihou. 
Organizujú ich pracovníčky kniž-
nice na Fraňa Mojtu 18 i v po-
bočke na Klokočine. V decembri 
budú podujatia knižnice veno-
vané výročiam osobností akými 
sú spisovatelia Milan Rúfus, 
Marianna Grznárová, arcibiskup 
Dr. Karol Kmeťko, podľa ktorého 
je pomenovaná krajská knižnica 
a iní. Pre kolektívy zo základných 
škôl to budú podujatia nesúce sa 
v znamení Mikuláša a prichádza-
júcich Vianoc (čítanie úryvkov z 
rozprávok o Vianociach, zdobe-
nie medovníkov, rozprávanie o 
vianočných zvykoch, spievanie 
a počúvanie vianočných piesní a 
kolied, zhotovovanie vianočných 
pozdravov, premietanie videoka-
ziet s vianočnou tematikou). 

Pracovníci knižnice želajú 
všetkým čitateľom mesačníka 
NITRA, ako i svojim čitateľom, 

príjemné prežitie vianočných 
sviatkov.

2. december, 17.00 
Moja cesta - beseda s obľúbe-
ným slovenským hercom Jozefom 
Vajdom, autorom rovnomennej 
knihy a spoluautorkou Katarínou 
Leškovou. Miesto konania: Kavia-
reň DAB Nitra.

3. a 10. december, 10.00
Tréning pamäti pre seniorov 
- 9. - 10. (záverečné) stretnutie. 
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

4. december, 17.00
Čerešňa na šľahačku - beseda so 
spisovateľkou Lenou Riečanskou
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

6. december, 9.00
Vianoční anjeli a iné ozdoby 
- tvorivá dielňa s Katkou Fumá-
čovou. Miesto konania: Fraňa 
Mojtu 18

10., 12, 17. a 19. december, 
14.30 
Rozprávkovanie s knižnicou - 
dramatizované čítanie pre deti 
na Vianočných trhoch. Miesto 
konania: Vianočné trhy, Sväto-
plukovo nám.

KNIŽNICA
AGROINŠTITÚTU

AKADEMICKÁ ULICA 4, NITRA 
Špecializovaná odborná knižnica 
v oblasti manažmentu poľnohos-
podárstva, pedagogiky a psycho-
lógie prístupná pre verejnosť.
Tel.: 037/ 79 10 211. Výpožičné 
hodiny: Po - Pia 8.00 - 15.00 h 

SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA 

KNIŽNICA

Štúrova 51 (na kruhovom ob-
jazde pri hypermarkete TES-
CO), tel./fax 037 / 65 17 743, 
www.slpk.uniag.sk, e-mail: 
slpk@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska 
knižnica je knižnicou SPU v Nitre 
a zároveň verejnou vedeckou 
knižnicou špecializovanou na 
poľnohospodárstvo a príbuzné 
oblasti. Ponúka však aj literatúru 
z iných vedných odborov - viac 
ako 500 000 kníh, 700 titulov 
časopisov a zbierku technických 
noriem. Čitatelia majú k dispozícii 
elektronický katalóg (vystavený 
tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové doku-
menty, 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 Nit-
ra, www.uk.ukf.sk, výpožičné 
oddelenie. tel.: 037/ 6408 106

NISYS
NITRIANSKY
INFORMAČNÝ
SYSTÉM

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 � r-
mách v meste Nitra, o kultúrnych 
podujatiach, o športe a relaxe, 
o službách všetkého druhu, o 
pamätihodnostiach a zaujíma-
vostiach

- zabezpečuje predaj máp, predaj 
publikácií o Nitre a Slovensku, 
predaj kultúrno-spoločenské-
ho mesačníka NITRA, predaj 
spomienkových a darčekových 
predmetov, tričiek, znakov, po-
hľadníc...

- vykonáva ubytovací servis, 
faxové kopírovacie služby, vyle-
povanie plagátov, spracovanie 
fotomateriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHO-
SLUŽBY
Katedrálny chrám - bazilika sv. 
Emeráma - Nitriansky hrad
Po - So: 7.30; Ne: 7.00, 9.00 h

Kostol sv. Ladislava - piaristi: 
Po - Pia: 7.00, 12.15, 18.00; 
So: 7.00, 18.00; Ne: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 - deťom, 18.00 h 

Kostol Navštívenia Panny Má-
rie na Farskej ulici, Kláštor
Po - Pia: 6.00, 7.00 a 16.15; Ne: 
6.00, 7.30, 9.00, 10.30 detská a 
16.15 h 
Počas letných prázdnin nebýva 

Kostol Narodenia Panny Márie 
Horné Krškany 
Po - Pia: 17.00; Ne: 9.00

Kostol sv. Ondreja Dolné Krška-
ny
Po, Ut, Štv, Pia: 18:00; Str a So: 
7.00; Ne: 07.30 a 10.30

Kostol Všetkých svätých Kynek
Štv: 18.00; Ne: 9.15 h 

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mly-
nárce 
Po, Str, Pia: 18.00; Ne: 8.00, 
10.30 h

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, Párovské Háje
Ne: 11.00 h, Str: 18.00 h, v každý 
prvý piatok v mesiaci: 19.00 h

Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka 
(Marianum) 
Po - So: 6.25; Ne: 9.00 h

Kostol sv. Imricha, Štitáre
Str: 19.30 h, Ne: 9.00 h alebo 
10.30 h podľa vyhlásenia

Kostol sv. Urbana, Zobor
Po - Pia: 16.30; Ne: 8.00, 11.15 h

Kaplnka sv. Svorada, Špeciali-
zovaná nemocnica sv. Svorada, 
n.o. Zobor
Str: 15.15; Ne: 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 štvrtok o 
18.00 h. V utorok o 19.00 h - bib-
lická hodina pre staršiu mládež, v 
piatok o 17.00 h pre dorast.

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHO-
SLUŽBY:
Párovce - Kostol sv. Štefana - 
iba v nedeľu o 10.00 h. 

REFORMOVANÁ KRESŤAN-
SKÁ CIRKEV
V nedeľu o 8.30 h v modlitebni 
za starým kalvínskym kosto-
lom na Ulici Fraňa Mojtu 10.

CIRKEV ADVENTISTOV SIED-
MEHO DŇA 
Bohoslužby v každú sobotu o 
9.45 h v modlitebni za kosto-
lom 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. Slád-
koviča.

KRESŤANSKÝ ZBOR
Podzámska ul. 17, Nitra, Ut: 
18.30; Ne: 9.30, 16.00; Pia: 
10.00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

KAM V NITRE


