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TOP UDALOSŤ

6. - 28. jún 2014

ZÁMOCKÉ HRY
ZVOLENSKÉ
A NESKROTNÍ
HRDINOVIA
Medzinárodný letný divadelný a operný festival Zámocké
hry zvolenské sa v júni 2014
koná už po 41. raz. Činoherná časť, ktorú organizuje Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, sa uskutoční v dňoch 6.
- 18. júna, operná časť nasleduje v dňoch 22. - 28. júna.
Festival otvorí domáca premiéra Shakespearovho Skrotenia zlej ženy. Následne si diváci môžu vychutnať atraktívne hosťujúce inscenácie
v magickej atmosfére nočného zámockého nádvoria. Motto tohtoročných Zámockých
hier zvolenských je Neskrotní
hrdinovia v žiare hviezd.
VIAC INFORMÁCIÍ:
www.zhz.sk
11. - 14. jún 2014

BALÓNOVÁ
FIESTA KOŠICE
21. ročník Medzinárodnej balónovej fiesty v Košiciach sa
začne 11. júna pri Auparku.
Dvadsiatka balónov nielen
zo Slovenska ale aj Česka,
Maďarska, Poľska, Slovinska
a Holandska sa predstaví
v ranných a podvečerných letoch do soboty 14. júna. Najväčším lákadlom je určite balón klaun Bruno, ktorý je košickou pýchou, ale aj svetoznáme balóny – dvojičky
a vzducholoď z Holandska.

Balónová fiesta vyvrcholí
v piatok 13. júna sprievodným
programom pri Auparku s Polemicom, nočným nafukovaním balónov a ohňostrojom.
Na Balónovú fiestu pozývame
nielen miestnych ale aj domácich a zahraničných turistov. Len v Košiciach v centre
mesta!

13. - 15. jún 2014

CYKLOZRAZ MALÁ FATRA 2014

VIAC INFORMÁCIÍ:
www.balon.sk
20. - 22. jún 2014

USE THE C!TY!
FESTIVAL –
FESTIVAL
POULIČNÉHO
UMENIA
Šiesty ročník USE THE C!TY
festivalu prinesie Košičanom
opäť niečo, čo ich vytrhne
z pohodlného vnímania mesta a verejného priestoru.
V piatok čaká návštevníkov
site specific, divadelno-tanečné predstavenie Hlasy ulíc,
ktoré slávnostne otvorí festival. Sobota bude nabitá programom. Nosný deň festivalu prinesie okrem slávnostného otvorenia projektu 8
ulíc aj odhalenie Occupy steny, divadelné predstavenie
COR, tanečný hip hopový

Cyklozraz Malá Fatra 2014 je podporným podujatím pre propagáciu cykloturistiky v regióne Malá Fatra. Ak patríte k priaznivcom cykloturistiky a cyklistiky, tak 13. až 15. júna 2014 čakáme práve na vás. Pripravili sme dve varianty trasy (krátku
a dlhú). Deti čaká v sobotu 14. júna zábavný sprievodný program. V nedeľu 15. júna 2014 sa budete môcť previezť z Petrom Saganom v rámci Detskej tour Petra Sagana. Príďte na
cyklozraz aj vy a zažite príjemný a pohodový výlet na dvoch
kolesách za krásami Malej Fatry po novoznačených cyklotrasách.
VIAC INFORMÁCIÍ:
www.regionmalafatra.sk/cyklozraz-2014/
workshop MOVE THAT PARK
a graffiti na celofáne GelloGraff v Kasárňach/Kulturparku. Hudba v meste už tradične rozprúdi centrum Košíc
a premení ho na jedno veľké
pódium, desiatky kapiel budú
hrať v uliciach mesta. Nedeľný program patrí deťom
a predstaveniu Bus stop. Na
námestí pred Auparkom
bude návštevníkov Košíc medzi 16. a 29. júnom čakať zaujímavé prekvapenie s názvom Piknikovisko.
VIAC INFORMÁCIÍ:
www.usethecity.sk

20. - 22. jún 2014

KOŠICE GURMÁN
FEST – FESTIVAL
VÝNIMOČNÝCH
CHUTÍ
Zažite neopakovateľnú atmosféru chutného festivalu!
Navštívte Košice Gurmán Fest
20. až 22. júna v mestskom
parku a presvedčte sa, že piknik v meste má svoje čaro. Portugalský michelinový šéfkuchár Miguel Rocha Vieira,
šarmantný Emanuele Ridi
z relácie S Italem v kuchyni
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dirigenta pražskej Štátnej
opery, uvedú operné lahôdky
z pera takých majstrov, akými
boli Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini či Giacomo Puccini. Detský deň v rámci Viva
Musica! festivalu na Hlavnom námestí a na Nádvorí
Primaciálneho paláca prinesie
22. júna aj netradičné spracovanie opernej klasiky pre
deti.

a ďalší hostia predvedú svoje
majstrovstvo v Košiciach. Tie
najlepšie košické reštaurácie,
bohatý sprievodný program
a iné chuťovky vám naservíruje jedine Košice Gurmán
Fest 2014.

VIAC INFORMÁCIÍ:
www.visitkosice.eu
21. - 27. jún 2014

ARTFILM FEST
2014
Podobne ako väčšina veľkých
kúpeľov na svete aj Trenčianske Teplice majú filmový
festival. Primárna orientácia
na najnovšie a najpozoruhodnejšie filmy svetovej a slovenskej kinematografie vytvorí ponuku pripravovaného
22. ročníku Art Film Festu,
ktorý sa uskutoční od 21. do
27. júna 2014 v Trenčianskych
Tepliciach a Trenčíne. Sedemdňová festivalová odysea prinesie divákom novinky
uznávaných režisérskych
osobností, ale aj nových talentov.

VIAC INFORMÁCIÍ:
www.artfilmfest.sk

21. - 28. jún 2014

VIVA MUSICA! FESTIVAL
OSLAVUJE
10 ROKOV
Od svojho vzniku festival počas 72 večerov hostil viac ako
250 slovenských a svetových
umelcov a aj tento rok sľubuje pestrý hudobný program pre malých aj veľkých
poslucháčov. Otvárací koncert 10. ročníka Viva Musica!
festivalu a Kultúrneho leta
a Hradných slávností Bratislava 2014, Sen noci svätojánskej, je vytvorený v spolupráci so Shakespearovskými
letnými slávnosťami a bude sa
konať 21. júna na Hlavnom
námestí s voľným vstupom.
Viva Musica! festival bude
hostiť domácich aj zahraničných umelcov. Vystúpi španielsky kontratenorista Xavier Sabata, Quasars Ensemble s husľovým virtuózom Daliborom Karvayom,
kapela Korben Dallas v sprievode symfonického orchestra,
bude sa premietať hororový
film Nosferatu s autorskou
hudbou slovenského skladateľa Vladislava Šarišského,
ktorý skladá hudbu pre tento festival. Záverečný koncert sa bude konať na Bratislavskom hrade a bude patriť
našim operným esám Adriane
Kučerovej, Jane Kurucovej,
Miroslavovi Dvorskému, Daliborovi Jenisovi a Štefanovi
Kocánovi, ktorí v sprievode
Orchestra Viva Musica! pod
taktovkou Martina Leginusa, hudobného riaditeľa a šéf-

bohatý sprievodný program,
v rámci ktorého sa v tomto
roku odprezentuje ovčiarstvo
a salašníctvo na hornom Pohroní – tradičné remeslá, spolky, zamestnania, domáca kuchyňa, výstavy.

VIAC INFORMÁCIÍ:
www.sosbb.sk
29. jún 2014
VIAC INFORMÁCIÍ:
www.vivamusica.sk
25. - 28. jún 2014

CASSOVIA
FOLKFEST
Hlavným zámerom je prezentácia tradičnej ľudovej
kultúry Slovenska a iných národov pre širokú verejnosť.
V posledných dvoch rokoch sú
v programe aj iné žánre, ktoré oživujú festival. Festival
prináša množstvo folklórnych
a nefolklórnych programov,
jarmok remesiel plný tradičných i netradičných handmade vecičiek, Jánsku noc, Školu tanca, či Tancujúce mesto
s tancovaním Karičky .
VIAC INFORMÁCIÍ:
www.folkfest.sk
27. - 29. jún 2014

49.
HOREHRONSKÉ
DNI SPEVU
A TANCA V HEĽPE
Počas troch festivalových dní
sa v programoch na scéne
heľpianskeho amfiteátra prestaví okolo tisícky tanečníkov, spevákov a hudobníkov
z regiónov Horehronia, Podpoľania, Liptova, Oravy, Spiša,
Zemplína a ďalších. Horehronské folklórne slávnosti
ponúkajú návštevníkom aj

ABOVSKÉ
FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI EURO
FOLK
ROZHANOVCE
46. ročník Abovských folklórnych slávností Euro Folk
2014 sa bude konať tradične
v amfiteátri v Rozhanovciach
(12 km od Košíc) v nedeľu 29.
júna 2014 od 14. hod. Organizátori: Kultúrne centrum
Abova a Obec Rozhanovce
privítajú okolo 300 účinkujúcich spevákov, hudobníkov
a tanečníkov , ktorí sa venujú folklóru vo svojom voľnom čase a sú laureátmi regionálnych a krajských súťaží Dargovská ruža a Šaffova
ostroha. Nebudú chýbať tradiční remeselníci a tradičná
kuchyňa, kde zástupcovia
obcí varia abovské špeciality
– haluški s kvašnu kapustu,
guľaš zos divini, perkelt z grizovimi haluškami či kokoški
s makom. Srdečne pozývame, vstupné: 3€.

VIAC INFORMÁCIÍ:
www.kulturaabova.sk

