
Po vlaňajšom pomerne úspešnom 
rozbehu pokračuje aj v tomto 
roku nedeľné oddychové popo-
ludnie na Amfi teátri s názvom 
Rešeto. 

Od 17. júla sa budú mať na čo tešiť 
deti i dospelí. Organizátori – spoloč-
nosť Cultour, s.r.o., a Mesto Banská 
Štiavnica rozdelili 6 nedieľ na polovi-
cu – prvá z nich bude určená pre deti, 
druhá skôr pre dospelých. V rámci det-
ských nedieľ budú môcť najmenší zažiť 
predstavenia marionetového Divadla 
pod Hríbikom, ukážky práce sokolia-
rov, kúzelníka, ako aj veselé interak-

tívne divadielko o prasiatku v poda-
ní Romana Mihálku. Pre dospelých sú 
pripravené zaujímavé koncerty, v kto-
rých vystúpia domáce kapely Padlášo-
vý výber a Tri prasiatka, ale aj hostia 
– 1st Slovak Pink Floyd Revival vo svo-
jom unplugged koncerte a najmä zná-
my herec Marián Geišberg so synom 
Martinom. Záver leta obstará Paradajz 
Pikčr so svojím najnovším predstave-
ním Ilija a Odysea – zábava je tým vo-
pred zaručená. Po skončení nedeľného 
programu nasleduje vždy premietanie 
letného kina v Amfi teátri. Využite pre-
to aj letné nedele na príjemne strávený 
čas. Dôležité upozornenie: v prípade 

nepriaznivého počasia sa program pre-
súva do priestorov Kultúrneho centra, 
Kammerhofská ul. 1.
Program (začiatok o 17:00, 1,-€)
17.7. Sokoliari sv. Bavona a Divadlo 
pod Hríbikom: Janko Hraško
24.7. Padlášový výber, Martin a Mari-
án Geišbergovci
31.7. Kúzelník Talostan a Divadlo pod 
Hríbikom: Poprepletko
7.8. 1st Slovak Pink Floyd Revival a 
Tri prasiatka
14.8. Z rozprávky do rozprávky ale-
bo Prasiatko, s.r.o., Divadlo pod Hríbi-
kom: Medovníkový domček
21.8. Paradajz Pikčr: Ilija a Odysea

Nedele pre deti i dospelých

Mimoriadne populárne zo-
skupenie Fragile opäť dorazí 
do Banskej Štiavnice! V piatok 
5. augusta o 19.00 hod. vy-
stúpi v miestnom Amfi teátri 
a pripraví tak opäť večer plný 
dobrej zábavy pre domácich i 
návštevníkov mesta.

FRAGILE je slovenská hu-
dobná skupina zložená z po-
pulárnych osobností, zná-
mych z rôznych televíznych 
seriálov, divadelných, muzi-
kálových produkcií ,či TV šou. 
Bez použitia hudobných ná-
strojov, teda a cappella, Fragi-
le interpretuje známe rock – 
pop – džezové hity svetových 
umelcov, akými sú napríklad 
Sting, Stevie Wonder, Norah 
Jones, Billy Joel, Tina Tur-
ner… Ich predstavenia sú plné 
nielen výbornej hudby, ale pre-
dovšetkým skvelého humoru, 
vďaka ktorým zažijete neopa-
kovateľný večer plný jedineč-
nej zábavy. Fragile tvoria: Bra-
ňo Kostka, Soňa Norisová, 
Jana Golisová, Helena Krajčio-
vá, Svetlana Rymarenko, Slavo 
Košecký, Vilo Csontos a Kamil 
Mikulčík.

Lístky na koncert je možné 
kúpiť v Informačnom centre, 
Námestie sv. Trojice, tel. 045 
694 96 53, tikbs@banskastiav-
nica.sk. Cena v predpredaji 10 
€, na mieste 11,5 €. Príďte si 
užiť fantastické hlasy a skvelú 
zábavu so známymi tvárami z 
TV obrazovky!

Fragile znovu 
zažiaria 
v ŠtiavniciBanská Štiavnica je tradične 

bohatá na kultúrne podujatia, 
najmä v letnej sezóne. 

V tomto roku odštartovalo leto tra-
dične Štiavnickým hudobných taj-
chom, za účasti kapiel Puding pani 
Elvisovej, Hex a Kataríny Knechto-
vej. Dobrá zábava tým nekončí – leto 
chystá všetky tradičné podujatia, ako 
aj rozšírený program pri Počúvadlian-
skom jazere, v rámci ktorého vystúpia 
mnohé známe tváre – Čechomor, Pa-
vol Hammel, Peter Nagy, Wabi Daněk 
a mnohí iní. Novinkou v programe leta 
je minifestival Bachovej hudby, ktorý 
chce propagovať tohto velikána sveto-
vej klasickej hudby aj v našom meste a 
svojím tematickým zameraním je jedi-
nečný v rámci celého Slovenska.

Štiavnický živý šach v tomto roku 
okrem dobrej zábavy prinesie aj po-

kus o vytvorenie slovenského rekordu 
v historickom tanci. Štiavničania tak 
môžu pomôcť k zviditeľneniu svojho 
mesta aj zapojením sa do tohto progra-
mu, ktorý zároveň rozšíri ich taneč-
né schopnosti. Vo vrchole podujatia sa 
predstavia skutočné legendy svetové-
ho šachu, ktoré patria medzi najzná-
mejšie svetové tváre tejto hry.

Festival peknej hudby prinesie fa-
móznu ruskú violončelistku, ale aj Ma-
teja Chrena a Elenu Podzámku s atrak-
tívnom programe, ktorý spojí hudbu 
a obľúbený tanec. Jedinečný festival 
sa bude odohrávať až v troch priesto-
roch, v tomto roku aj v tzv. nemeckom 
kostole.

V júli sa rozbehne aj program v Am-
fi teátri. Na premietania sú vyhradené 
stredy a nedele a opäť nebudú chýbať 
viaceré fi lmové hity, vrátane popu-
lárnych "animákov". Od polovice júla 

štartuje nedeľné Rešeto, ktoré bude v 
tomto roku striedať podujatia pre deti 
a dospelých. 

Augustový program v Banskej Štiav-
nici  - to bude Sitno Blues, Nezabudnu-
té remeslá, Festival folk and world mu-
sic, 4 živly, Capalest, Festival bizarných 
plavidiel Utopenec, koncert Fragile, 
ale aj ďalšie podujatia a koncerty. Ve-
ríme, že počas leta si každý Štiavničan 
i návštevník mesta nájde svoje podu-
jatie (či podujatia), ktoré mu spríjem-
nia čas a naplnia ho pozitívnou ener-
giou pred ďalšími pracovnými dňami. 
Leto je pred nami, želáme vám príjem-
nú zábavu a tešíme sa na stretnutia s 
vami na podujatiach v nasledujúcich 
mesiacoch. 

Za organizátorov podujatí Štiavnic-
kého kultúrneho leta Rastislav Marko, 
Mestský úrad – oddelenie kultúry, ces-
tovného ruchu a športu

Leto plné jedinečných zážitkov

KONCERTYFESTIVALY
LETNÉ KINO

DIVADLO
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V sobotu 16. júla sa na Námestí 
sv. Trojice uskutoční ďalší ročník 
podujatia Štiavnický živý šach. Na 
návštevníkov čaká opäť deň plný 
dobrej zábavy, zakončený vytvo-
rením zápisu do slovenskej knihy 
rekordov a tradičnou partiou 
živého šachu hraného naslepo.

Podujatie odštartuje jarmok so za-
čiatkom o 10:00. Opäť bude plný ak-
tívnych ukážok remesiel, v tomto roku 
obohatený aj o ukážky a ochutnávky 
tradičných jedál. 

Hlavný program bude plný výbor-
ných predstavení. Vystúpia v ňom sku-
pina historického šermu Přemyslovci, 
Komedianti na káre, Bojník, historická 
dobová hudba Stromyrad a ďalší. Počas 
dňa bude možnosť povoziť sa na poní-
kovi, drevenom kolotoči, absolvovať ry-
tierske hry a súťaže, školu šermu, mu-
čenie na kolese a mnohé iné atraktivity. 
Chýbať nebude tradične zabávač Miro 
Kasprzyk, ani ďalšie prekvapenia.

Presne o 18:00 začne pokus o vytvo-
renie slovenského rekordu v historickom 
tanci s názvom branle de pinagay. Ide 
o kruhový tanec, ktorý znázorňuje po-
hyb slnka po oblohe a tancoval sa počas 
karnevalu na uliciach. Najprv si ho budú 
môcť všetci prítomní vyskúšať a potom 
aktívne prispieť k vytvoreniu ustanovu-
júceho rekordu. Aj touto cestou by sme 
radi vyzvali všetkých Štiavničanov, aby sa 

tohto pokusu zúčastnili a prispeli tak nie-
len k dobrej nálade, ale aj ďalšiemu zvidi-
teľneniu nášho mesta.

O 21:00 vystúpia na pódium dvaja 
šachoví majstri a začne partia živého ša-
chu. V tomto roku proti sebe nastúpia le-
gendy – Lubomír Kaválek (USA) a Lajos 
Portisch (HUN). Prvý menovaný sa na-
rodil a žil v ČSSR, po roku 1968 emigro-
val do USA, prijal americké občianstvo. 
Na vrchole svojej kariéry sa nachádzal 
v prvej svetovej desiatke, bol trénerom 
legendárneho Bobbyho Fischera a v po-
sledných rokoch sa aktívne venuje ša-
chovej žurnalistike (donedávna písal ša-
chové okienko pre Washington Post). 
Lajos Portisch je legenda v pravom slo-

va zmysle. V osemdesiatych rokoch sa 
objavil na treťom mieste svetového reb-
ríčka, dlhodobo patril medzi najlepších 
svetových šachistov mimo ZSSR. V zá-
vere svojej aktívnej kariéry sa zaradil 
medzi trénerov iného známeho mena – 
Anatolija Karpova - v boji o titul majstra 
sveta. Ich súboj bude dôstojným vrcho-
lom celého dňa, ktorý prinesie veľa zá-
bavy pre celé rodiny.

Štiavnický živý šach je súčasťou ak-
cie Štiavnický šachový festival. Tento 
tvoria okrem podujatia na námestí aj 
Majstrovstvá SR v šachu, ktoré sa usku-
točnia od 9.7. do 17.7. v priestoroch 
Kultúrneho centra, Kammerhofská 1 a 
na ktoré vás tiež srdečne pozývame.

Štiavnický živý šach chystá 
zápis do knihy rekordov

Kultúrne miesta po celom svete 
majú v konaní festivalov „starej 
hudby” už dlhoročnú tradíciu, no 
na Slovensku sa stavajú stále iba 
za oponu nezáujmu. 

Občianske združenie Ars é vitae, kto-
ré zastrešuje množstvo aktívnych štu-
dentov a učiteľov hudby z rôznych kú-
tov Slovenska, sa rozhodlo priniesť nový 
pohľad a rozmer na klasickú hudbu nie-
len pre hudobníkov, ale aj pre širokú ve-
rejnosť. Jedným z jeho hlavných podu-
jatí je aj Festival Bachovej hudby, ktorý u 
nás, ako jediný, prináša komplexný po-
hľad na život a dielo najvýznamnejšie-

ho hudobného skladateľa Johanna Se-
bastiana Bacha, ktorému sa počas jeho 
života nedostalo žiadneho uznania. V 
súčasnosti je však uznávaný ako najväč-
ší majster zvuku, ktorý ovplyvnil vývoj 
hudby na celé ďalšie stáročia a značne sa 
zaslúžil o vývoj hudobných nástrojov. 

Program festivalu sa koná počas 
dvoch dní 8. – 9. júla 2011 (piatok a so-
bota). Na piatkovom koncerte o 17:00 
hod. (koncertná sála ZUŠ) zahrajú ak-
tívni študenti konzervatórií a VŠMU. 
Na život, dielo a obrovský prínos pre 
hudbu nám v druhý deň konania festi-
valu (sobota) o 10:00 poukáže seminár 
pripravený v spolupráci s najväčším špe-

cialistom na barok PhDr. Mgr. art. La-
dislavom Kačicom, PhD. Pre študentov 
organu, ale aj amatérov, bude program 
pokračovať o 10:45 seminárom o vše-
obecnej organovej interpretácii, ktorý 
bude viesť jeden z najuznávanejších eu-
rópskych organistov, doc. Imrich Szabó, 
ArtD. 

Hlavný koncert festivalu o 18:00 hod. 
sa bude niesť v duchu Bachovej hudby 
v podaní barokového ansámblu a naj-
úspešnejších študentov z VŠMU v Bra-
tislave. Hrať bude aj samotný hlavný 
hosť nultého ročníka: doc. Imrich Sza-
bó ArtD. 

Viac info na www.bachtribute.com.

Festival Bachovej hudby

V tomto roku proti sebe nastúpia legendy – Lubomír Kaválek (USA) a Lajos 
Portisch (HUN). foto marian garai www.mgphoto.sk

Tak, ako po iné roky aj v 
roku 2011 budú počas niekto-
rých podujatí realizované špe-
ciálne dopravné obmedzenia. 
Prvé, dotýkajúce sa poduja-
tia Štiavnický živý šach začnú 
už vo štvrtok 14. júla, keď sa 
začne s výstavbou tribúny na 
Námestí sv. Trojice. Počas tejto 
výstavby a jej dokončení bude 
mierne obmedzený prejazd 
námestím, bude na ňom ale 
možné naďalej parkovať a cez 
námestie prechádzať.

Výraznejšie obmedzenia na-
stanú od piatka 15. júla 2011 
16:00 hod., keď bude námestie 
k dispozícii len na nutný pre-
jazd a bude platiť zákaz par-
kovania. V sobotu 16. júla od 
skorých ranných hodín bude 
námestie uzavreté v oboch 
smeroch a nebude možný pre-
jazd, ani parkovanie. 

Podobne v prípade poduja-
tia Nezabudnuté remeslá bude 
námestie k dispozícii len na 
nutný prejazd so zákazom par-
kovania v piatok 5. augusta od 
16:00 hod. a v sobotu 6. au-
gusta bude počas celého dňa 
uzavreté pre prejazd i parko-
vanie.

Zdvorilo si preto dovoľuje-
me požiadať všetkých obyva-
teľov centra mesta, ktorých 
sa tieto opatrenia týkajú, aby 
tak, ako po iné roky, vopred 
preparkovali svoje autá na 
iné ulice. Všetkých návštevní-
kov podujatia, ako aj obyvate-
ľov žiadame, aby rešpektovali 
pokyny Mestskej polície, or-
ganizátorov a samozrejme aj 
dočasné dopravné značenie. 
Rovnako oceníme, ak Štiav-
ničania na dopravu do centra 
mesta počas podujatí využijú 
pešiu alebo hromadnú dopra-
vu, čim uľahčia prácu organi-
zátorom pri vytváraní parko-
vacích miest pre návštevníkov 
z iných miest. Nerešpektova-
nie týchto pokynov môže viesť 
k skomplikovaniu organizácie 
podujatí, ako aj k ohrozeniu 
zdravia organizátorov, účinku-
júcich i účastníkov podujatia, 
či k materiálnym škodám. 

Ďakujeme za spoluprácu a 
prajeme príjemný zážitok pri 
obidvoch podujatiach realizo-
vaných v centre mesta!

Rastislav Marko

Dopravné 
obmedzenia
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Legenda violončelového sveta 
NATALIA GUTMAN vystúpi na 
12. ročníku Festivalu peknej 
hudby. Pred Natáliou Gutman 
vystúpi jej menovkyňa, 12-ročná 
violončelistka Natália Prochácová.

Banská Štiavnica, kde sa už od roku 
2000 koná Festival peknej hudby, pri-
víta výnimočnú hudobnú osobnosť vi-
olončelistku Natáliu Gutman. Na Slo-
vensku vystúpi po prvý raz. Pozvanie 
prijala od riaditeľa festivalu violonče-
listu Eugena Procháca. Divákom po-
núkne recitál v sprievode nemenej vy-
nikajúcej gruzínskej klaviristky Elisso 

Virsaladze, s ktorou pravidelne účin-
kuje. Koncert sa uskutoční v piatok 
29. júla 2011 o 20:00 v kostole Nane-
bovzatia Panny Márie. 

12. ročník Festivalu peknej hudby sa 
začne už vo štvrtok 28. júla o 20.00 h 
otváracím koncertom v kostole sv. Ka-
taríny. V podaní španielskych umel-
kýň Rose Mateu (soprán a Anna Fer-
rer (klavír) zaznejú katalánske piesne 
a melódie.

V piatok 29. júla bude pokračovať 
festival vernisážou obrazov o 17:00 
na Starom zámku. Prekvapením bude 
aj vystúpenie violončelového dua. Ria-
diteľ festivalu Eugen Prochác si zahrá 

so svojou dvanásťročnou dcérou Natá-
liou skladby, ktoré špeciálne pre nich 
skomponuje Marek Piaček.

V sobotu 30. júla pokračuje FPH 
už tradičným koncertným matiné o 
11:00 v barokovej kaplnke kaštieľa vo 
Sv. Antone, kde sa predstaví súbor sta-
rej hudby Solamente Naturali.

Noc s tangom, tak sa volá projekt, 
ktorý spája tanec a hudbu. V Lapidá-
riu Starého zámku, pod holým nebom 
spoločne vystúpia Elena Podzámska a 
Matej Chren v sprievode hudobníkov 
Eugena Procháca (violončelo) a Raj-
munda Kákoniho (akordeón)

Viac na www.fph.sk.

12. ročník Festivalu peknej hudby

5.ročník Jazznica prebehne 
od 1. do 2.7.2011 v Kostole sv. 
Kataríny. 
Piatok 1.júl, 19:00 Kostol sv. 
Kataríny
Miloš Železňák Trio / SR, Zu-
zana Lapčíková Quartet / ČR, 
RetroACT EXperience Valihora 
– Rózsa – Vizváry / SR
Sobota 2.júl, 19:00 Kostol sv. 
Kataríny
MULASTA TRIO / PL, TRIO 
VIKTORA HÁRSA / HU, Jaz-
zEmotion /RU, Peter Lipa 
16.hod. – beseda v kaviarni 
Divná Pani

Popri koncertoch prebehnú 
vo večerných hodinách Jam 
Session v Kaviarni divná pani 
a vystúpenie mladých nádejí 
slovenského jazzu v Art Cafe. 
Špecialitou bude beseda s le-
gendou slovenského jazzu 
Petrom Lipom. Celým festiva-
lovým programom bude spre-
vádzať Dado NAGY. Súčasťou 
festivalu je aj výstava fotogra-
fi í z minulého ročníka.

Festival 
Jazznica

Tradičné podujatie Neza-
budnuté remeslá je venované 
ľudovým remeslám a remesel-
níkom, ktorí oživujú starodáv-
nu výrobu vecí dennej potre-
by sa tento rok bude konať 6 
augusta na Námestí sv. Trojice 
od 10:00. 

V tejto dobe sa ich činnosť 
stáva vzácnou, a takisto výrob-
ky, ktoré nie sú dielom veľko-
výroby. 

Tento rok sa venujeme téme 
výroba hračiek a hračky.

Súčasťou podujatia budú vy-
stúpenia folklórnych ľudových 
hudieb a sólistov.

Remeslá na 
tému hračky

Vďaka prioritám, ktorými mesto 
Banská Štiavnica a jej okolie sú známe 
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, 
my ako organizátor a zriaďovateľ Sit-
noblues, n.o., sme sa rozhodli realizá-
ciou nášho projektu pod názvom Sit-
noblues, podieľať sa na zvýšení záujmu 
návštevníkov o túto oblasť. Pred dvo-
ma rokmi sme tento hudobný projekt 
uviedli do života. Základnou myšlien-
kou tohto projektu bolo rozšíriť existu-
júce priority tejto lokality o rozvoj kul-
túry a kultúrneho života. Od začiatku sa 
snažíme ponúknuť návštevníkovi zaují-
mavú formu kultúrneho vyžitia zame-
ranú na hudobnú, divadelnú a umeleckú 
tvorbu, ktorá nekopíruje súčasný ume-
lecký trend, ale vracia sa späť do minu-
losti, prípadne predstavuje nové formy, 
ktoré nedostávajú toľko priestoru na 
iných podujatiach podobného charakte-
ru. Náš projekt je postavený a zameraný 
na oslovenie strednej a staršej vekovej 
kategórie, ktorá je veľkou mierou v tom-
to smere a oblasti ochudobnená a ukrá-
tená o kultúrny pôžitok z jej akceptova-
teľného hľadiska. K tomuto záveru sme 
dospeli na základe prieskumu už pri re-
alizácii prvého ročníka tohto poduja-
tia. Z prieskumu sme zistili, že základ-
nú skupinu návštevníkov tvorila práve 
táto veková kategória, ktorá ocenila a 
podporila pôvodnú myšlienku projek-
tu Sitno blues. Pozitívne odozvy na ten-
to projekt prichádzali nielen od divákov, 
ale priamo aj od účinkujúcich. Na zákla-
de týchto skutočností bolo SitnoBlues 
prostredníctvom organizácie Slovakblu-
es zaradené do medzinárodných organi-
záciíí Th e Blues Foundation a European 
Bluesunion. 

Dovoľte nám oboznámiť Vás s pro-
jektom, ktorý pripravuje spoločnosť 
Sitnoblues, n.o., na letnú sezónu 2011 

v rekreačnej lokalite Počúvadlianske ja-
zero - región Banská Štiavnica. 

Prvý ročník Sitnoblues sme usporia-
dali ako prehliadku hudobných skupín, 
zameraných na hudobný žáner - blu-
es, bluesrock, jazz, kde sme sa snažili 
z fi nančných dôvodov obsadzovať skôr 
amatérske kapely a interprétov. Reali-
zácia a výsledok tohto podujatia prevý-
šil naše očakávanie a bol rozhodujúcim 
prvkom pokračovať v tomto podjatí a 
festival obsadiť mediálne a profesionál-
ne známymi umelcami. Po dvoch roč-
níkoch realizovania tohto projektu, sa 
organizátor Sitnoblues, n.o., z dôvodu 
zmätočnosti rozhodol rozdeliť projekt 
Sitnoblues na dva podprojekty: 

Hudobné leto na Počúvadle pod ná-
zvom HUDOBNÉ LETO cyklus koncer-
tov počas leta, kde budú prezentovaní 
umelci a hudobné žánre, ktoré spada-
jú do hudobného žánru, tj. big beat, 
folk, jazz, pop, jazzrock, soul, R´n´R´. 
– hudba 20. storočia a bluesový festival 
pod názvom SITNOBLUES fest. – dvoj-
dňový festival obsadený slovenskými 
a zahraničnými interprétmi výhradne 
bluesového žánru. 

Dôvodom tohto rozhodnutia je roz-
šírenie ponuky účinkujúcich umelcov, 
špecifi kácia na rôzne hudobné žánre 
a obsadenie tohto podujatia kvalitný-
mi hudobníkmi a kapelami, nielen zo 
Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tým-
to náš projekt ponúka divákovi formu 
multižánrovému festivalu, ktorý sa od 
iných festivalov líši tým, že je rozložený 
prakticky na obdobie až 8 víkendov. 

Predpoklad úspešnosti a diváckeho 
záujmu o toto podujatie v roku 2011 
spočíva v profesionálnom obsadení 
účinkujúcich, v získanom dobrom mene 
podujatia, nekomerčnosti, neformál-
nosti, v pohodovej atmosfére podujatia, 

ponúkanom hudobnom štýle a v nepo-
slednom rade pomerne veľkému záuj-
mu nami oslovenej diváckej verejnos-
ti v oblasti, ktorá tomuto projektu dáva 
možnosť vyniknúť a byť jedinečným. 
Tieto skutočnosti nás vedú k presvedče-
niu, že nami pripravovaný projekt získa-
va na vážnosti a reálnosti uplatniť sa v 
tejto oblasti a postaviť základ do budúc-
nosti úpešnému kultúrnemu podujatiu 
akceptovaného aj zahraničnými ume-
leckými agentúrami a umelcami.

V roku 2011 Sitnoblues, n.o., pripra-
vuje tretí ročník hudobného podujatia, 
ktoré bude niesť ofi cálnu značku Sit-
noBlues s podtitulom Hudobné leto a 
Sitnoblues fest. 

PROGRAM: 
Hudobné leto fest: 
2.7. Pavol Hammel & Prúdy, Peter 
Lipa & Lipaband 
9.7. Vidiek, Peter Nagy & Indigo 
16.7. Zdeněk Bína & Ján Urbanec, 
Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan 
Hrubý
22.7. Čechomor 
30.7. Th e Breakers, Th e Buttons, Ka-
rel Kahovec - George & Beatovens 
13.8. Pavel Dobeš, Wabi Daněk 
SITNOBLUES
5 - 6. 8. dvojdňový bluesový festival 
obsadený slov. a zahraničnými účin-
kujúcimi: Second Band, Peter Bonzo 
Radványi, Zuzana Suchánková, Blues 
Family, Vl. Mišík, Hot Chickens, Cra-
zy Hambones, Dani Robinson & Sto-
nefree Experience

Sme presvedčení, že výber progra-
mu je postavený tak, aby bol lákadlom 
nielen pre návštevníkov rekreačnej ob-
lasti, ale aby opätovne pritiahol divá-
kov zo širokého okolia. 

Hudobné leto na Počúvadlianskom jazere

Po ročnej prestávke sa do 
Banskej Štiavnice vracia malý 
festival, ktorý spríjemní so-
botný večer v centre mes-
ta. Bude sa konať na Námestí 
sv. Trojice, 6. augusta a pred-
stavia sa Stano Kalman, Or-
bus, Kofein, Mysami a Peter 
Janků.

Folk & World
Music festival
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Nedeľa 3.7., 21:30, 2,50€
HON NA ČARODEJNICE
Dobrodružný, USA, 95', MN15
Výpravný fi lm rozpráva príbeh hrdin-
ského križiaka Behman (Nicolas Cage) 
a jeho najbližšieho priateľa Felsona 
(Ron Perlman). Po desaťročiach boja 
sa vracajú do vlasti, ktorú nachádzajú 
zdevastované morom. Cirkevní hod-
nostári sú presvedčení, že za katastro-
fu je zodpovedná dievčina obvinená 
z čarodejníctva, a preto dvojica hrdi-
nov dostane rozkaz, aby ju dopravili do 
vzdialeného kláštora. Tu sa má údajná 
čarodejnica podrobiť prastarému rituá-
lu vyháňania diabla. Vydávajú sa teda 
na strastiplnú cestu, ktorá je skúškou 
ich síl a guráže a počas nej odhalí diev-
ča temné tajomstvo.

Streda 6.7., 21:30, 2,50€
SKÚS MA ROZOSMIAŤ
Komédia, USA, 112', MN12
Danny Macabee (Adam Sandler) nosí 
falošný snubný prsteň preto, aby mo-
hol získavať ženy a pritom nikdy ne-
nadviazať ozajstný vzťah. Keď však 
stretne ženu svojich snov, nastanú 
problémy a Danny musí rýchlo zin-
scenovať falošný rozvod. Zaplatí svo-
jej dlhoročnej asistentke Katherine 
(Jennifer Aniston) a jej deťom, aby vy-
stupovali ako jeho budúca ex rodina. 
Po jednom klamstve nasleduje ďalšie, 
až sa všetci ocitnú na rodinnom výle-
te na Hawaii, kde sa každý z nich sna-
ží hrať svoj vymyslený príbeh, pokiaľ sa 
sen nepremení v nočnú moru...

Nedeľa 10.7., 21:30, 2,50€
BIUTIFUL
Dráma, Španielsko ,147', MN15
Príbeh ukazuje životnú cestu Uxba-
la, konfl iktného bývalého narkomana, 
ktorý hľadá zmierenie so svojím otcov-
stvom, láskou, duševnom, zločinom, 
vinou a smrteľnosťou, obklopený ne-
bezpečným podsvetím modernej Bar-
celony. Jeho obživa stojí mimo zákona a 
obete, ktoré je ochotný položiť pre svoje 
deti, nepoznajú hranice.

Streda 13.7., 21:30, 2,50€
RÝCHLO A ZBESILO 5
Akčný, USA, 100', MN15
Zlodej áut Dominic Toretto (Vin Die-
sel) uniká výkonu trestu za pomoci 

svojej sestry Mii (opäť krásna Jordana 
Brewster) a bývalého policajta Briana 
O´Connera (Paul Walker). Pred spra-
vodlivosťou sa utekajú skryť do ďale-
kej Brazílie, kde navyše plánujú lúpež 
storočia. Okradnúť drogového bossa o 
všetky jeho úspory si vyžaduje kvalitný 
plán a plejádu schopných komplicov.

Nedeľa 17.7., 21:30, 2,50€
KUNG FU PANDA 2
Animák, USA, 90', MP
Dračí bojovník Po spoločne so svojimi 
kamarátmi tigricou, žeriavom, modliv-
kou, zmijou a opicou ochraňujú Údolie 
mieru. Ale Poov nový úžasný život je v 
ohrození. Objavil sa strašný zloduch, 
ktorý chce použiť tajnú nezastaviteľnú 
zbraň, aby ovládol Čínu a zničil kung-fu. 
Je na Poovi a jeho piatich kamarátoch, 
aby cestovali naprieč Čínou a zvíťazili 
nad onou hrozbou. Ale ako by Po mohol 
premôcť zbraň, ktorá vie premôcť kung-
fu? Po musí zabrúsiť do minulosti a od-
haliť tajomstvo jeho záhadných počiat-
kov, jedine potom bude schopný uvoľniť 
silu potrebnú k víťazstvu.

Streda 20.7., 21:30, 2,50€
PRIEST
Akčný, USA, 87', MN15
Post apokalyptický sci-fi  thriller, odo-
hrávajúci sa v alternatívnom svete, kto-
rý je spustošený nekonečnými vojnami 
medzi ľuďmi a upírmi. Príbeh sa točí 
okolo legendárneho Kazateľa-bojovní-
ka z poslednej Vojny upírov, ktorý teraz 
žije v utajení medzi ostatnými utláča-
nými ľuďmi v antiutopických mestách, 
v ktorých vládne cirkev. Keď mu upí-
ri unesú neter, Kazateľ poruší svoj po-
svätný sľub, aby sa vydal na fanatickú 
výpravu a našiel ju pred tým, ako z nej 
urobia jednu z nich. Na jeho nalieha-
nie sa k nemu pridá priateľ jeho netere, 
mladý šerif zo zapadákova a bývalá Ka-
zateľka – bojovníčka, ktorá má nadpri-
rodzené bojové schopnosti.

Nedeľa 24.7., 21:30, 2,50€
RIO
Animovaný, USA, 96', MP
Príbeh začína v Minnesote, kde modrý 
sympaťák Blu žije s paničkou Lindou a 
oddáva sa pokojnému životu bežných 
rituálov. Keď sa dozvedia, že Blu je po-
sledný samec svojho druhu, letia do Ria 

nájsť Jewel, ženskú parťáčku na páre-
nie. Stretnutie operencov je svojské, 
počiatočné kamarátstvo ničmoc, no 
zmení sa, keď ich unesie banda chma-
tákov. Kontrastný pár Jewel-Blu čelí 
nástrahám Ria i zdoláva rôzne prekáž-
ky. Napríklad ústrednú úlohu naučiť sa 
lietať, prekaziť plány únoscov i vrátiť sa 
k Linde.

Streda 27.7., 21:30, 2,50€
TÝŽDEŇ BEZ ZÁVÄZKOV
Komédia, USA, 105', MN12
Dvaja ženatí kamaráti dostávajú od 
svojich manželiek týždenné prázdniny 
a môžu si robiť, čo chcú. Samozrejme 
muži pred sebou majú hneď vidinu al-
koholu, žien, sexu a zábavy. Neuvedo-
mujú si však jednu zásadnú vec. Man-
želky si idú užívať tiež a ich predstava o 
zábave je takmer rovnaká.

Nedeľa 31.7., 21:30, 2,50€
SVETOVÁ INVÁZIA
Akčný, USA, 116', MN12
V minulosti bolo zaznamenaných nie-
koľko prípadov pozorovania UFO-a po 
celom svete – Buenos Aires, Soul, Fran-
cúzsko, Nemecko, Čína. Ale v roku 2011 
sa to, čo kedysi bolo iba pozorovaním, 
stane krutou realitou, keď zem obsadia 
neznáme sily. Los Angeles sa stane po-
sledným útočiskom bitky, ktorú nikto 
nečakal. Námorná jednotka vedená ser-
žantom Micahelom Nantzom (Aaron 
Eckhart) je povolaná okamžite reagovať 
a bojovať proti nepriateľovi, s akým sa 
nikdy predtým nestretli. 

Streda 3.8., 20:30, 2,50€
VODA PRE SLONY
Dráma, USA, 121', MN15
Mladý študent sa po smrti svojich rodi-
čov rozhodne pridať k potulnému cir-
kusu. Nastupuje na miesto veterinára. 
Už onedlho sa zaľúbi do krásnej akro-
batky, ktorá je však manželkou riadite-
ľa cirkusu...

V auguste ešte uvidíte: 
7.8. Útek zo Sibíri, 10.8. Fimfárum 
Jana Wericha – Do třetice všeho dob-
rého, 14.8. 4 živly, 17.8. Vo štvorici 
po opici 2, 21.8. Piráti Karibiku: V ne-
známych vodách, 24.8. Harry Potter a 
dary smrti 2, 28.8. Medveď Yogy, 31.8. 
V peřiňe.

Letné kino v amfi teátri
Slovenské banské múzeum 

Banská Štiavnica a Umelecko 
historická spoločnosť Bojník 
z Bojníc vás pozývajú na nočné 
divadelné prehliadky zahalené 
do príbehov Tisíc a jednej noci, 
okorenené orientálnymi tan-
cami a ohňovou šou na 
Starom zámku v Banskej 
Štiavnici. 

Prehliadky sa uskutočnia 
2.7., 15.7., 6.8.,19.8. a 10.9., o 
20:30, 21:00, 21:30 a 22:00.
Vstupné: 5,-€, deti (do 18 r.) 
3,50 €. Predpredaj: 4,00 €, deti 
(do 18 r.) 3,-€. Predpredaj kon-
čí v deň podujatia o 16:30. Iné, 
ako uvedené zľavy nie je mož-
né uplatniť. Rezervácie na tel.č. 
045/694 94 72

www.muzeumbs.sk.

Noc na 
Starom 
zámku

15.7., 5.8., 12.8. o 21:00 
Nočné prehliadky a divadelné 
predstavenie na nádvorí. Pa-
radájz Pikčr - ILIJA a ODYSEA 
- premiéra (reprízy vždy inak) 
nového divadelného predsta-
venia – vstupné dobrovoľné. 

16.7. od 10:00 do 14:00 Po-
ľovnícka a rybárska burza – v 
priestoroch SÝPKY pri kaštie-
li vo Sv. Antone - môžete po-
núknuť na predaj, resp. na vý-
menu: poľovnícke a rybárske 
oblečenie, klobúky, obuv, gom-
bíky, šperky, palice, vábničky, 
pozorovaciu a streleckú opti-
ku, odznaky, známky, ume-
lecké predmety, obrazy, nože, 
pasce a rôzne iné doplnky. 
Okrem zbraní a streliva! Vlož-
né je 5,- €. 

3. - 4.9. Dni svätého Huberta 
2011 - XXI. ročník Celosloven-
ských poľovníckych slávností.

Do 30.9.2011 je sprístup-
nená výstava obrazov s motív-
mi zveri akad. sochára a malia-
ra Ladislava Sulíka Tajomstvá 
prírody a Lovecký salón s uni-
kátnymi trofejami zo Sloven-
ska a Afriky. 

Bližšie informácie nájdete 
045/ 691 39 32, info@msa.sk, 
www.msa.sk.

Leto 2011 v 
Múzeu vo 
Sv.Antone

SPONZORI KULTÚRNEHO LETA


