
NITRIANSKE KULTÚRNE LETO V MESTSKOM PARKU NA SIHOTI 
30.6. / PIATOK

18:00

SPACE A (USA)
Koncert rockovej kapely Amerického 
vojenského letectva v Európe. Vynikajúci 
muzikanti, príslušníci amerických 
vzdušných síl, prezentujú zlatú éru 
americkej populárnej hudby

9.7. / NEDEĽA

17:00

DIVADLO TYJÁTR: 
TURECKÝ OSTROV
Bábkové predstavenie o princovi Zigmundovi 
a princeznej Florentíne, ktorí musia na ceste 
za láskou prekonať mnohé prekážky
18:00

JINDRO BAND BLUE NOTES

16.7. / NEDEĽA

17:00

DIVADLO NA HOJDAČKE: 
POSLEDNÝ DINOSAURUS
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý 
dinosaurus – Samo. A keďže je na svete 
sám, vydá sa do sveta hľadať svoju rodinu
18:00

THE CARMINES
Mladá formácia z Ružomberka predstaví 
pripravované CD i covery známych 
slovenských i zahraničných interpretov

23.7. / NEDEĽA

17:00

DIVADIELKO SVETIELKO: 
O DRAKOCH A 

PRINCEZNÁCH
Bol raz jeden kráľ, ktorý neposlušné 
dcéry mal. Láska môže všetko zmeniť, 
preto sa ich rozhodol vydať. Prišli pre 
ne slobodní dračí mládenci a uniesli ich 
do svojej zlatej jaskyne. Kto ich zachráni, 
dostane princezné a kráľovstvo k tomu
18:00

PENGAGI
Country popoludnie so známou 
nitrianskou formáciou

29.7. / SOBOTA

15:00

ŽIME SPOLU S 

FOLKLÓROM
Popoludnie s o.z. SocialDATA, 
hudobná produkcia
18:00

FS ŠLJIVOŠEVCI (CRO)
Tradičný chorvátsky folklór v Mestskom parku 

30.7. / NEDEĽA

17:00

DIVADLO BEZ OPONY: 
SNEHULIENKA A 

SEDEM TRPASLÍKOV
Kdesi v lese je jedna baňa, v nej sedem 
trpaslíkov zlato fára. Trpaslíci, akých ešte 
nevidel tento svet, asi preto, že ich od zeme 
nevidieť. Chcete vedieť, ako to všetko skončí?
18:00

ESTER WIESNER
Mladá speváčka a jej spojenie jazzu so 
slovenskou ľudovou tradíciou, brazílskou 
hudbou a piesňami, ktoré „rozprávajú“

6.8. / NEDEĽA

17:00

DIVADLO DUNAJKA: 
SPEVOHRAD
Hoja moji, Spevohrad stojí, šašo je v ňom 
piesňou zakliaty. Šaško-kráľ a deti splnia 
Šašovnej každé pesničkové želanie, len 
keby ich pri tom nezdržiavala vrana 
krákavá, spevavá a nedoslýchavá...
18:00

DH KOZÁRENKA
Bohatý repertoár (nielen) ľudových piesní

13.8. / NEDEĽA

17:00

DIVADLO POD BALKÓNOM: 
JANKO HRAŠKO
Rozprávkový neskutočne skutočný príbeh 
o rodičoch, ktorým osud nedoprial deti 
a o tom, čo všetko sa môže stať, kto im 
nakoniec pomôže a ako to všetko dopadne sa 
dozviete, keď sa na náš príbeh pozrieť prídete
18:00

BUBNY V PARKU
Campana Batucada pod vedením Igora 
Holku a bubenícky workshop pre verejnosť

10.9. / NEDEĽA

14:00

PODZOBORSKÉ 

VINOBRANIE
Tradičné podujatie plné vône dozrievajúceho 
hrozna, lahodnej chuti vína a rôznych 
dobrôt pri známych hudobných šlágroch

LETO V NITRE 2017


