
NitriaNske kultúrNe leto 2017
svätoplukovo 
Námestie 
a pešia zóNa

3.–5. 7. / pondelok – streda
Nitra, milá Nitra…
pribinove a Cyrilo-metodské 
slávnosti, dni Nitranov
Cyrilo-metodská národná púť, 
historický festival pribinova 
Nitrawa, deň otvorených dverí 
na Nitrianskom hrade

7.7. a 4.8. /  piatok

19:00
HudobNé piatky: rock
Hs FeNiX na nádvorí 
ponitrianskeho múzea 

25. 8. / piatok

19:00
HudobNé piatky: džez
e.G.o. Group na kupeckej ulici

25.–29. 8. / piatok - utorok
letNý bažaNt 
kiNematograf
premietanie po zotmení
25. 8. / piatok
teória tigra
(ČR/SR, 2016, 101min, r. R. Bajgar)
26. 8. / sobota
Sedem zHavraNelýcH 
bratov
(SR/ČR, 2015, 97min, r. A. Nellis)
27. 8. / nedeľa
učiteľka
(SR/ČR, 2016, 102min, r. J. Hřebejk)
28. 8. / pondelok
obecNá škola
(Československo, 1991, 
97min, r. J. Svěrák)

29. 8. / utorok
baba z ľadu
(ČR, 2017, 106min, r. B. Sláma)

14. 9. / štvrtok

15:00
bodka za letom
Hip Hop battle
19:00
pudiNg paNi elviSovej, 
freSH out of tHe 
buS, Sematam
vyvrcholenie tanečnej súťaže 
a večerný koncert

malÉ póDium 
v parku

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 
zigmundov a princeznej Florentíne, 
ktorí musia na ceste za láskou 
prekonať mnohé prekážky

18:00
jiNdro baNd 
blue NoteS
podmanivé tóny starších či novších 
piesní s nestarnúcim Jindrom 
vídenským a jeho kapelou

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

leto v nitre 2017



29. 7. / sobota

15:00
žime Spolu 
S folklórom
popoludnie s o.z. socialData, 
stánky, hudobná produkcia
18:00
fS šljivoševci (cro)
tradičný chorvátsky folklór 
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

estráDNa sála pko

4. 9. / pondelok

19:00
Hoj, vlaSť moja
účinkujú sólisti opery sND
Benefičný koncert a slávnostný 
galaprogram ku dňu ústavy sr

amFiteáter

24. 6. / sobota

17:00
eláN opeN air: živýcH 
NáS NedoStaNÚ
30. výročie albumu Hodina slovenčiny

MestskÉ Časti

DraŽovCe
priestranstvo pred Kostolíkom 
sv. Michala Archanjela
25. 6. / nedeľa
raňajky v tráve
piaty ročník pikniku 
v impresionistickom ponímaní pohody, 
bezstarostnosti a noblesy v magickom 
prostredí románskeho kostolíka

KD DRAŽOVCE
30. 7. / nedeľa
Sviatok NovéHo 
cHleba
oslava žatvy, vynikajúcej úrody, 
oslavné spevy žatevných piesní, 
tanec, oldomáš – to všetko 
je sviatok nového chleba

Diely 
areál amfiteátra Diely –  
križovatka Popradská/Kmeťova 
1.7. /sobota

16:00
S muzikou pri pivku
relax a pohoda s hudbou 
country skupiny oukey

CHreNová
zrekonštruovaný areál 
amfiteátra v Agrokomplexe
16.–19. 8. / streda – sobota
cHreNovSké dožiNky
spestrenie leta a zábava pre 
všetky vekové kategórie

autoCviČisko spu
areál bývalej vojenskej katedry
28. 8. / nedeľa

14:00
Slížovica
oslava 25.narodenín 
skupiny Horkýže slíže
vstupenky v sieti Ticketportal

klokoČiNa
Mikovíniho ulica
1.–3. 9. / piatok – nedeľa
16. klokočiNSký 
jarmok
Neoddeliteľná súčasť posledných 
dní letných prázdnin, skvelá 
jarmočná atmosféra, lunapark, 
atrakcie a bohatý program

DolNÉ krškaNy
16.9.  / sobota

15:00
rozlÚčka S letom
areál futbalového ihriska v 
Dolných krškanoch
Nitrianske kapely, zábava, 
pestré podujatie
v posledných lúčoch neskorého leta 

Zmena programu vyhradená


