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OTVORENIE 
LUČENECKÉHO 
KULTÚRNEHO  
LETA 2017

21.6.2017   
Divadlo B.S. Timravy    
19:00     Vstupné dobrovoľné   
DIVADELNÝ 
SÚBOR TIMRAVA - 
B. BRECHT: 
MALOMEŠ-
TIAKOVA 
SVADBA

–  Groteskná jednoaktov-
ka o jednej svadbe, po-
čas ktorej sa všetko kopí, 
láme a ničí. Vzťahmi poč-
núc, nábytkom končiac, 
charaktery nevynímajúc.

27.6.2017  
Divadlo B.S. Timravy    
19:00    Vstupné: 10,- Eur  
Predpredaj: MIC, www.
kultura.lucenec.sk 

DIVADLO WEST –  
HĽADÁ SA NOVÝ 
MANŽEL                      

–  Komédia prevlekov plná origi-
nálnych nápadov a gagov pobaví 
a rozosmeje divákov každej gene-
rácie. Jednoduchý príbeh, doplne-
ný chytľavou balkánskou hudbou.
Hrajú: Zuzana Tlučková, Jožo 
Pročko, Marián Labuda ml.  
Réžia: Ľubo Roman

25.6.2017  
Synagóga Lučenec    
16:30    Vstup voľný!

OTVORENIE LETNEJ 
PREVÁDZKY

–  Vernisáž súčasného umenia 
slovenského autora Stana Ma-
sára a koncert hudobného dua 
Ján Fiala a Štefan Szabó.
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28.6.2017  
Kalvínsky kostol     
17:00     Vstupné dobrovoľné     
Predaj: len na mieste

OZVENA
–  Koncert lučeneckého spevác-
keho zboru sa už po niekoľko 
rokov stáva pevnou súčasťou 
Lučeneckého kultúrneho leta. 
Príďte sa presvedčiť, že krá-
sa zborového spevu umocne-
ná nádhernou akustikou kal-
vínskeho kostola je veľkolepá!

12.7.2017   
Koncertná sála, 
Radnica Lučenec
18:00    Vstupné: 5,-Eur

SLOVENSKÉ 
KVARTETO

–  Koncert vážnej hudby v krás-
nych priestoroch koncertnej 
sály historickej radnice. Príďte 
si vychutnať nádheru klasickej 
hudby v špičkovej interpretá-
cii talentovaných hudobníkov.

15.7.2017   
Mestský park Lučenec   
od 15:00     Vstup voľný!

V. MUZIKANT-
SKÝ JULIÁLES

–  Už po piatykrát sa zídu 
lučeneckí muzikanti, ale 
aj milovníci dobrej hudby 
v mestskom parku, aby spo-
lu strávili príjemné sobot-
né letné popoludnie a večer.  
O skvelú náladu sa posta-
rajú kapely: KORD, Poker, 
REvoLUCIE, TripleR,  Ste-
ve Misik & Co a iní...

22.7.2017    
Lučenec – Rapovce     
18:00    Štartovací po-
platok: 5,- Eur

IPEĽSKÝ BEH
–  Letné športové podu-
jatie pre všetkých vyzná-
vačov zdravého životné-
ho štýlu. Dĺžka trate 8km 
predurčuje tento beh aj 

pre rekreačných športovcov. 
Štart v Lučenci pred Divadlom 
B. S. Timravy a cieľ v Rapov-
ciach na futbalovom ihrisku.  
Viac info:  www.lucenec.sk

28.7.2017   
Výstavná sála, 
Radnica Lučenec
16:30     Vstup voľný!

KOVAČICSKÁ INSITA       
–  Vernisáž výstavy insitné-
ho umenia autorov z Ko-
vačice  (Galéria Babka, Ko-
vačica, Srbsko). Výstava 
potrvá do 20.8.2017.
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28. – 29.7.2017 
Námestie republiky 
a Amfiteáter v mest-
skom parku       
Vstupné: 2,- Eurá

NOVOHRADSKÝ 
FOLKLÓRNY 
FESTIVAL

–  Posledný júlový víkend 
už viac ako 20 rokov patrí 
v Lučenci folklóru. V krás-
nom programe pod ná-
zvom „Pozdrav Novohradu“ 
sa predstaví množstvo sólis-
tov a folklórnych súborov. 
Hlavnými účinkujúci-
mi sú: FS Železiar, FS Ur-
pín (víťaz známej show „Zem 
spieva“) a mnoho iných! 

Program festivalu:
28.7.2017  
Námestie republiky    
od 15:00     Vstup voľný!

ĽUDOVÁ VESELICA          

–  Novohradský folklórny 
festival odštartuje prehliad-
ka vynikajúcich ľudových 
hudieb z nášho regiónu, ale 
aj zo zahraničia. Súčasťou 
veselice bude aj ochutnávka 
tradičných jedál. Počas tzv. 

„Domu tanca“ vás tanečný 
odborník naučí tancovať zá-
kladné slovenské folklórne 
tance. Príďte, bude veselo!

29.7.2017  
Masarykova ulica, 
Námestie republiky, 
Lehára, Mestský park   
18:00

KROJOVANÝ 
SPRIEVOD MESTOM     

–  Bez krásneho sprievodu 
účinkujúcich si nikto v Lu-
čenci už nedokáže predsta-
viť folklórny festival. Hudba, 
spev, krása krojov, dob-
rá nálada v uliciach mesta.

29.7.2017  
Amfiteáter 
v mestskom parku      
19:00       Vstupné: 2,- Eurá

GALAVEČER     
–  Nádherný koncertný 
program, v ktorom vystú-
pia všetci účastníci folklórne-
ho festivalu. Môžete sa tešiť na 
kvalitné tanečné výkony, pes-
tré choreografie a fantastickú 
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ľudovú muziku. Po ukon-
čení koncertu v amfiteátri 
je pre návštevníkov pripra-
vené pokračovanie v po-
dobe  folklórnej „tancovač-
ky“ v reštaurácii Biela Labuť, 
ktorá sa nachádza v pria-
mom susedstve amfiteátra.

12.8.2017   
Mestský park 
Lučenec – altánok     
15:00     Vstup voľný!

PIKNIKIÁDA
–  Deky, košíky plné vša-
kovakých dobrôt, príjem-
né letné popoludnie, poho-
da a skvelý program! Príďte 
piknikovať s nami na tretiu 
Piknikiádu do nádherného 
lučeneckého parku! Pre deti 
máme nachystané rozpráv-
kové divadelné predstavenie.  
Bude aj živá hudba  a skve-
lý DJ namieša ten správny 
piknikový hudobný koktail. 
Rôzne piknikové hry ako 

bedminton, volejbal, lietajú-
ci tanier a iné sú povolené. 

17.8. – 20.8.2017   
Námestie republiky, 
Masarykova ulica 
a inde... 
Vstup voľný!

VI. LUČENSKÉ 
HODOVANIE

–  Vyvrcholenie Lučenec-
kého kultúrneho leta bude 
opäť fenomenálne! Hlav-
ným účinkujúcim bude hu-
dobná skupina Para a Pe-
ter Lipa Band, okrem toho 
množstvo iných koncer-
tov, Ander z Košíc, divadel-
né predstavenia,  VI. Mega 
street dance party, Fotro-
va kára, Lučenský jarmok, 
Pivný festival, Rozprávko-
vé pódium,  Majstrovstvá 
okresu a priľahlého vesmíru 
vo varení babgulášu, Revival 
Night, V. Lučenská legenda 

– stredoveký deň a mnoho, 

mnoho, skutočne mnoho iné-
ho!  Pozvite priateľov zo za-
hraničia či z iných okresov 
a prežite v uliciach mesta šty-
ri nezabudnuteľné dni!
Informácie o podrob-
nom programe: 
www.lchodovanie.sk

20.8.2017  
Lučenec  - Šalgótarján     
15:00

NOVOHRADSKÝ 
MARATÓN

–  Cezhraničný maratónsky beh, 
ktorý spojí dve mestá v dvoch 
rôznych štátoch. Štart o 15.00 
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hod. v Lučenci v mestskom 
parku a cieľ od 17.00 hod. 
v maďarskom Šalgótarjáne.

27.8.2017   
Lučenec - Vodná 
nádrž Ľadovo    
09:00       Vstup voľný!

LUČENSKÝ 
HAVKÁČ

–  Výstava a súťaž všet-
kých psov bez PP. Havká-
či, oriešky a všetky „oby-
čajné“ psíky v akcii...

28.8.2017   
Pamätník padlých 
vojakov na Ulici 
J. Kármána     
14:00     Vstup voľný!

SPOMIENKA 
NA SNP

–  Pietna spomienka 
pri príležitosti spomienky 
na Slovenské 
národné povstanie.

www.kultura.lucenec.sk

   
 t

eš
ím

e 
 

sa
 n

a 
vá

s9.9.2017   
Synagóga Lučenec 
16:30     Vstup voľný!

PAMÄTNÝ DEŇ 
OBETÍ HOLOKAUS-
TU A RASOVÉHO 
NÁSILIA 

–  Pietny program spojený 
s projekciou a klasickým 
koncertom hudobného dua: 
Jozef Ľupták & Boris Lenko.

29.9.2017     
Radnica Lučenec
17:00     Vstup voľný!

OTVORENIE 
MESTSKÉHO 
MÚZEA LUČENEC
Slávnosť pri príležitosti 
sprístupnenia expozícií 
Mestského múzea Luče-
nec a otvorenia zrekonštru-
ovaného nádvoria. Podu-
jatie vyvrcholí koncertom 
na nádvorí.

www.lucenec.sk
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