
Salamandrové dni 

7.9.   -     9.9.
2017

4. 9. 2017 v pondelok o 16.30 hod.
Kaviareň Divná pani, A. Kmeťa 8 
Denník saudskej manželky
Stretnutie so Soňou Bulbeck, prezentácia novej knihy a zaují-
mavé stretnutie so známou spisovateľkou, blogerkou, a ces-
tovateľkou, ex-Štiavničankou Soňou Bulbeck - Lužinovou.

6. 9. 2017 v stredu o 16.30 hod.
Kaviareň hotela Barcadam, Nám. sv. Trojice 13 
Verte cisárovi
Anton Hykisch, prezentácia historického románu o Jozefovi II. 
- Verte cisárovi, spojená s besedou a uvedením knihy majstra 
Antona Hykischa medzi rodákov - Banskoštiavničanov. 

6.9. - 8.9. 2017 (streda – piatok) 
Starý zámok, Starozámocká 12
Argenti Fodina 2017
Medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe.

7.9. 2017 - 9.9. 2017 (štvrtok – sobota) - 10.00 - 16.00 hod.
Dielnička, Kammerhofská 2
Bazár (ne)potrebných vecí
Environmentálna burza alebo bazár (ne)potrebných vecí.

7.9. 2017 (štvrtok) – 19.00 hod. 
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
Slávnostný šachtág
Otvorenie baníckych slávností tradičným podujatím pre po-
zvaných hostí.

8.9. 2017 (piatok) – 9.00 hod.
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1 
Valné zhromaždenie Slovenskej banskej ko-
mory so sídlom v Banskej Štiavnici
Podujatie pre pozvaných hostí v garancii SBK.

8.9. 2017 (piatok) – 13.00 hod.
Kostol sv. Kataríny
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva
Slávnostné podujatie spojené s podpisom Dohody o partner-
skej spolupráci s maďarským mestom Tatabánya, s udeľo-
vaním výročných cien  mesta a pripomienkou výročí mesta. 
Po slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bude 
nasledovať vztýčenie zástavy Organizácie miest svetového 
dedičstva a odhalenie novej plastiky na Radničnom námestí.

8.9. 2017 (piatok) – 15.00 hod. 
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1 
Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov 
a naftárov 
Slávnostné podujatie v réžii Ministerstva hospodárstva SR, 
Ministerstvo životného prostredia SR, Zväzu hutníctva, ťa-
žobného priemyslu a geológie SR, Odborového zväzu pra-
covníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR a Sloven-
skej banskej komory.

8.9. 2017 (piatok) – 15.00 – 23.30 hod.
Námestie sv. Trojice
Salamandrové pódium
Hlavný hudobný program v centre mesta doplnený o uve-
denie nového CD štiavnických interpretov do života.

15.00 - 17.00 hod. - Na Baňu klopajú
Medzinárodné vystúpenie detských folklórnych festivalov.

17.00 - 19.00 hod. - Štiavnické hudobné podzemie 
Koncerty štiavnických kapiel spojené s uvedením nového CD 
do života. Nové CD vzniklo s podporou Fondu na podpora 
umenia.

21.00 - 23.30 hod. - Salamandrový hudobný večer 
Koncert skupín Komajota a Hrdza.

8.9. 2017 (piatok) – 19.00 – 21.00 hod.
Salamandrový sprievod
Tradičný vrchol programu. Výnimočný a jedinečný sprievod, 
ktorý zabáva celé generácie Štiavničanov i hostí mesta. 
Pred týmto sprievodom si budú môcť návštevníci podujatia 
pozrieť sprievod baníckych spolkov, ktorý sa bude formovať 
pri bývalej Tabakovej továrni a do centra sa pohne približ-
ne o 19.30 hod. ako predvoj tradičného Salamandrového 
sprievodu.

8.9 – 9.9. 2017 (piatok 14.00 – 19.00, sobota 9.00 – 16.00)
SPŠ S. Mikovíniho
Burza minerálov
Tradičná burza minerálov.

8.9. – 9.9. 2017 (piatok, sobota)
Námestie sv. Trojice
Salamandrový jarmok
Trhy na Námestí sv. Trojice.

9.9. 2017 (sobota) – 10.00 – 17.00 hod.
Námestie sv. Trojice

Salamandrové detské pódium
Vystúpia Divadlo JaJa, Pánko, Sníček Hugo z televízie RiK, 
Divadielko ŽuŽu, moderuje Erik Forgáč.

http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Podujatia Salamandrových dní 2017 sa uskutočnia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a predsedu vlády SR Roberta Fica.
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