SEDIEŤ DOMA JE POHROMA

PETRŽALSKÝ
NEWSLETTER

DOM KULTÚRY LÚKY
02.03

9:00 – 15:00

2 €/hod

STOLNÝ TENIS PRE DETI
10:00 – 12:00

2€

MAĽOVANIE PIESKOM
výtvarná dielňa pre deti
03.03

9:00 – 15:00

2 €/hod

STOLNÝ TENIS PRE DETI
10:00 – 12:00
výtvarná dielňa pre deti
04.03

DVERE DOKORÁN
KU HRÁM
2. – 6. marca 2015
denne od 10.00 do 12.00 h
hry, súťaže, kvízy a tvorivá dielňa
v Dome kultúry Zrkadlový háj pre
všetky deti, ktoré si chcú užiť veselé
prázdniny, otestovať si svoju tvorivosť
a zručnosť alebo aj nájsť nových
kamarátov. Vstup voľný!

Verejné korčuľovanie
1.3. (nedeľa)
2.3. (pondelok)
4.3. (streda)
6.3. (piatok)
8.3. (nedeľa)
Zimný štadión Petržalka

THE DARK TRIP

18.00-19.00 h
9.45-11.15 h
9.45-11.45 h
9.45-11.45 h
10.15-12.15 h

TAKÁ BOLA PETRŽALKA
1946 - 1973
Tretie pokračovanie cyklu výstav Taká
bola
Petržalka
si
môžete
počas
výpožičných hodín pozrieť v pobočke na
Prokofievovej ulici. Výstavu dopĺňajú aj
autentické predmety pochádzajúce z
rokov, ktoré mapuje. Medzi nimi sú okrem
iného aj dobové písomné materiály z
histórie petržalskej knižnice, ktorá sa
začala písať už v roku 1958. Témy mapujú
obdobie povojnových rokov až po
začiatky výstavby tohto najväčšieho
sídliska v strednej Európe. Výstava potrvá
do 10. apríla 2015.

BOHATSTVO CHUDOBNÝCH
ZO ZEMPLÍNA
Výstavu duchovného a hmotného
bohatstva Zemplína a nevyužité možnosti
ľudovej
medicíny
predstavia
v
priestoroch M klubu. Vernisáž sa
uskutoční 3. marca 2015 o 17.00 h.

2€

RELIÉF Z PAPIERA - Jarné kvietky

Deň Zeme
ZŠ Turnianska

9:00 – 15:00

2 €/hod

STOLNÝ TENIS PRE DETI
05.03.

9:00 – 15:00

2 €/hod

STOLNÝ TENIS PRE DETI
06.03.

9:00 – 15:00

2 €/hod

STOLNÝ TENIS PRE DETI

CC CENTRUM
2.-3.03.

10:00 – 12:00

2€

KERAMICKÁ PRÁZDNINOVÁ DIELŇA
pre deti od 5 rokov
nahlasovanie a informácie:
0917 711 090
5.-6. 03

10:00 – 12:00

2€

VÝTVARNÁ PRÁZDNINOVÁ DIELŇA
pre deti od 5 rokov
nahlasovanie a informácie:
0903 398 545

Cesta do tmy je divadelná inscenácia s
jedným hercom. Je mladá, energická, je Výstava potrvá do 13. marca 2015
určená
predovšetkým
divákom
v a vidieť ju môžete v pracovných dňoch
teenagerskom veku. Stvárňuje všetko, s čím sa od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 h.
mladý človek môže potýkať v dnešnej dobe.
Od túžby neviazane sa zabávať, cez zraniteľnú
lásku a schopnosť všetko jej podrobiť až po
zobratie drogy, dílerstvo a padnutie vďaka
tomu až na úplné dno. Hra má priniesť
Detské divadelné predstavenie
mladému divákovi nielen pocit, že drogy nie sú
v podaní divadla Harry Teater
dobré, ale pocit, že keď si zoberieš drogu,
8. marca o 10.00 h v DK
zničíš nielen svoj život, ale aj životy svojich
Zrkadlový háj.
blízkych. V Artkine 3. marca o 19.00 h.

ROZPRÁVKOVÉ
LEPORELO
HAVO SLAVO

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, www.petrzalka.sk, https://www.facebook.com/viembytpetrzalcan

