Tlačová správa

Jedenásty ročník festivalu USE THE C!TY prinesie kvalitné umenie
do srdca nášho mesta
Košice, 23. mája – Päť kultúrou a umením nabitých dní prinesie 11. ročník festivalu USE THE C!TY
v samotnom centre Košíc. Od Dolnej brány cez Immaculatu až po Kulturpark vznikne priestor pre
lokálnych umelcov, ktorí vdýchnu uličkám a parkom nový život. V programe od 5. do 9. júna sú
zahrnuté všetky podoby umenia a vstup je pre všetkých zadarmo.
Prvý festivalový deň odštartuje od 10.00 maľovanie nadrozmernej omaľovánky v pristavenej
električke pri Immaculate. V rovnaký čas sa v zašitých uličkách mesta, rozložia prihlásení amatérski
i profesionálni maliari, aby zachytili detaily Košíc.
„USE THE C!TY Festival vďaka rozličným podobám umenia, chce všetkým návštevníkom a obyvateľom
ukázať iný pohľad na miesta, cez ktoré denne prechádzajú. Či už vďaka pristavenej „omaľovánkovej“
električke, divadelným hrám medzi dvoma dominantnými stavbami Hlavnej ulice alebo vďaka
háčkovanej inštalácii v podobe sídliska pri Dolnej bráne. Výber podujatí je pestrý, vstup na ne je voľný
a z ponuky si vyberie každý,“ vysvetlila orgranizátorka festivalu, Mgr. Gabriela Mišurová.
Unikátne miesta divadelných predstavení
Tento rok sme siahli po netradičných miestach pre divadelníkov. Hneď v prvý deň festivalu (t.j. 5.
júna) zahrá o 21.15 Teatro Sapiens, v jedinečnom priestore Židovskej synagógy na Zvonárskej ulici,
hru Denník Anny Frankovej z obdobia druhej svetovej vojny. Vo štvrtok (6. júna) sa v neobvyklom
priestore medzi Dómom sv. Alžbety a kaplnkou sv. Michala stretne Divadlo nad vecou, Divadlo P.A.
a Košické otvorené divadlo. Od 17.00 do 22.00 zahrajú monodrámu o živote temperamentnej vdovy,
veselohru o súdržnosti rodiny, komediálnu jednoaktovku s tajomnými cestujúcimi linky č. 13
a monodrámu na rozlúčku na motívy hry M. Karáska.
(NE)Tradičné podujatia a sobotná show
Novinkou festivalu bude vo štvrtok (6. júna) striedanie hudby s umeleckým prednesom poézie
a prózy počas jazdy električky č. 6 od 15.00 do 20.00. V piatok (7. júna) vznikne pri parku Dolnej
brány sídlisková inštalácia, ktorá bude neskôr prenesená do areálu Kulturparku. Tradičná piatková
Hudba v meste ponúkne od 19.00 hodiny vyše 20 kapiel hrajúci v samotnom centre mesta. Sobotné
vyvrcholenie festivalu bude patriť veľkolepej USE THE C!TY SHOW. Od 20.00 na pódiu Dolnej brány sa
predvedie nová kolekcia VYVA a Fairy fashion spojená s ohňovou show a koncertom Modern
Madness.
Nedeľa pre rodiny s deťmi
Posledný deň festivalu bude vhodný pre všetky deti, mládež, rodičov i seniorov. V nedeľu 9. júna, je
pripravené divadlo Cililing, tanec ako v rozprávke od tanečnej školy Show DS Košice, arteterapie s
Facilitas, zábavná veda so Steel parkom, háčkovanie, maľovanie na tvár, čítanie rozprávok s Knižnicou
pre mládež mesta Košice a Knižným klubom Paľikerav, lukostreľba, astroshow, workshop kaligrafie
s Platformou AT, aktivity pre deti s OZ Loďkou nádeje aj vernisáž obrazov Montmartre v parku.
Aktivity sa uskutočnia v Kulturparku od 13.00 do 19.00.
Vstup na všetky podujatia je bezplatný.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom festivalu je Dopravný podnik mesta Košice.

PODROBNÝ PROGRAM FESTIVALU
STREDA - 5.6.2019
Montmartre | 10.00 - 18.00 | Centrum KE
Maľovanie obrazov v uliciach mesta
***
Vyfarbi sa v električke | 10.00 - 19.00 | Immaculata
Vymaľuj omaľovánku v električke od Lindy van Dalen
***
Konzerva v meste | 19.00 | nádvorie Starej radnice
Koncert kapely Konja band s folkloristami.
***
Denník Anny Frankovej | Teatro Sapiens | 21.15 | Synagóga na Zvonárskej ulici
Divadelná hra o živote mladého dievčaťa počas druhej svetovej vojny v podaní študentov
Konzervatória Timonova 2.
ŠTVRTOK - 6.6.2019
Montmartre | 10.00 - 18.00 | Centrum KE
Maľovanie obrazov v uliciach mesta
***
Hudba x Sit down v električke | 15.00 - 20.00 | Električka č. 6
Sadnite si a vypočujte si hudbu a básne v električke. (hudba: Ladies and genitals, Chris Ellys, Martin
Brečko, básne: Básnici bez pera a Katka Šimková)
***
Soľ a tabak | Divadlo nad vecou | 17.00 | Medzi kaplnkou Sv. Michala a Dómom Sv. Alžbety
Monodráma o živote temperamentnej vdovy.
***
Tri sestry | Divadlo nad vecou | 17.45 | Medzi kaplnkou Sv. Michala a Dómom Sv. Alžbety
Veselohra o súdržnosti rodiny.
***
Konečná | Divadlo P.A. | 20.00 | Medzi kaplnkou Sv. Michala a Dómom Sv. Alžbety
Komediálna jednoaktovka o cestujúcich čakajúcich na tajomný autobus číslo 13.
***
Au revoir | Košické otvorené divadlo | 21.00 | Medzi kaplnkou Sv. Michala a Dómom Sv. Alžbety

Monodráma na rozlúčku na motívy hry od M. Karáska.
PIATOK - 7.6.2019
Montmartre | 10.00 - 18.00 | Centrum KE
Maľovanie obrazov v uliciach mesta
***
Skejtuj v meste | 16.00 – 19.00 | Dolná brána
Talentovaní skejteri z Výmenníka Ľudová.
***
Graffiti v meste | 16.00 - 22.00 | Výmenník Ľudová
Maľovanie výmenníka na Terase.
***
Háčkované sídlisko | 16.00 - 22.00 | park pri Dolnej bráne
Uháčkuj si sídlisko.
***
Hudba v meste | 19.00 – 22.00 | Centrum KE
Koncerty desiatok kapiel v centre Košíc
***
SOBOTA - 8.6.2019
Cassovia skate cup | 10.00 - 22.00 | Kulturpark
Ukážka talentovaných skejterov a súťaže o zaujímavé ceny.
***
Montmartre | 10.00 - 18.00 | Centrum KE
Maľovanie obrazov v uliciach mesta
***
Festivalová karička | 14.00 - 15.30 | Dolná brána
Naučte sa tancovať zemplínsku karičku a čardáš.
***
Roztancujeme spolu mesto | 16.00 - 18.00 | Dolná brána
Tanečná show Kamikadze Crew a UNOSTAR.
***
USE THE C!TY SHOW | 20.00 | Dolná brána

Retro módna prehliadka VYVA a Fairy fashion spojená s ohňovou show a koncertom Modern
Madness.
NEDEĽA - 9.6.2019
Rozprávkový park | 13.00 - 19.00 | Kasárne Kulturpark
13.00 | Otvorenie podujatia žonglérskou show
13.30 / 15.30 / 16.30 | Čítanie rozprávok Knižného klubu Paľikerav
14.00 / 14.30 / 17.00 | Veda hrou so Steel parkom
14.00 | Ako sa stať knihomoľom - zábavné čítanie s Knižnicou pre mládež mesta Košice pre deti 0-5 r.
15.00 - 16.00 | Tanec ako v rozprávke - tanečná škola Show DS Košice
16.00 | Vernisáž Montmartre
16.30 | Starosti veľryby Gréty - zábavné čítanie s Knižnicou pre mládež mesta Košice pre deti 5-9 r.
17.30 | Divadelné predstavenie pre deti Cililing
***
Sprievodné podujatia platné pre nedeľný program v Kulturparku:
14.00 - 16.00 | Arteterapie s Facilitas
Workshop kaligrafie s Platformou AT
Uháčkuj si festival | Inštalácia v parku
Maľovanie na tvár
Aktivity pre deti s Loďkou nádeje
Lukostreľba
Astroshow
Vstup na všetky podujatia je bezplatný.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom festivalu je Dopravný podnik mesta Košice.

Kontakt:
Gabriela Mišurová
gabriela.misurova@k13.sk
0908 965 291

