SEPTEMBER 2013
pondelok 2. septembra o 17.30 h
MEXIKO
Neuveriteľné príbehy, drsná skutočnosť
Rozprávanie a fotoprezentácia Gustáva Murína.
Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2
streda 11. septembra o 17.30 h
Lúzer v Afrike
13 zlyhaní slovenského turistu na ceste po čiernom kontinente
Stretnutie s autorom knihy Palom Hapákom.
Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2
štvrtok 19. septembra
LITERATÚRA NA CESTÁCH
o 10.00 h
Misia Eva, prísne tajné
Tamara Heribanová predstavuje svoju knihu nielen pre dievčatá.
o 10.00 h
Prelet sťahovavých vtákov
Jozef Heriban beseduje a číta študentom zo svojej tvorby.
o 10.00 h
Cesty slovenskej literatúry
Beseda s básnikom Borisom Brendzom a prozaičkou Vladimírou Komorovskou.
o 17.30 h
Literárna kaviareň
Stretnutie s autormi Jozefom Heribanom, Tamarou Heribanovou, Borisom Brendzom a
Vladimírou Komorovskou, spojené s čítaním a autogramiádou.
Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2
V spolupráci so Slovenským centrom PEN

Podujatia projektu STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ IV.
štvrtok 5. septembra
o 10.00 h
Žirafia mama a iné príšery
Prezentácia knihy za účasti autorky Alexandry Salmela (Fínsko) a ilustrátorky Martiny
Matlovičovej.
o 13.30 h
Stretneme sa v ZOO
Výtvarný workshop na motívy kníh Alexandry Salmela.
18. septembra - 14. októbra
Osmijankovo veľké literárne stopovanie
Výstava prezentujúca 9. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže.
V spolupráci s Osmijanko, n.o.

utorok 24. septembra

ROZPRÁVKOVÝ MARATÓN
Čítame si vo dne v noci...

Čítanie, rozprávanie, počúvanie rozprávok, tvorivé dielne, divadielka
o 9.30 h
Medveďku, daj labku
Prezentácia novej knihy pre prvákov z vydavateľstva Buvik spojená s divadelnou
dramatizáciou.
o 10.00 h
Hlbokomorské rozprávky
Stretnutie s autorkami knihy Monikou Kompaníkovou a ilustrátorkou Veronikou Holecovou,
spojené s výstavou ilustrácií.
o 10.30 h
Za múrom
Beseda s mladou autorkou Vanessou Jóriovou spojená s prezentáciou jej fantasy románu.
od 14.00 h
10 rokov s Osmijankom
Divadelná dramatizácia na motívy veľkej detskej čitateľskej súťaže spojená s otvorením
výstavy.
Analfabeta Negramotná
Scénické čítanie z knihy Jána Uličianskeho a tvorivá dielňa s jej ilustrátorom Vladimírom
Králom.
Výprava za morským dnom
Výtvarný workshop s ilustrátorkou Veronikou Holecovou.
Načo nám je hlava
Inscenované čítanie Osmijankových rozprávok Kristy Bendovej.
Účinkuje Divadelné štúdio ELSA.
štvrtok 26. septembra o 10.00 h
Magdalénka a škriatkovia
Prezentácia nového vydania obľúbenej knižky a stretnutie s jej autorkou Libušou Friedovou.
Kultúrny dom Drahovce
–––––––––––––––––––––––––––––––––-pondelok 23. septembra o 17.30 h
Vitajte v dámskom klube
Stretnutie s autorkami Erikou Hornákovou a Evou Martinovičovou, spojené s prezentáciou
ich nových románov pre ženy.
Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2

Svetový deň cestovného ruchu 2013

motto: „Cestovný ruch a voda: ochrana našej spoločnej budúcnosti“

sobota 21. septembra od 9.00 h
Remeslá na Winterovej
Prezentácia tradičných ľudových remesiel. Sprievodné podujatie Victorie Regie 2013.
Pešia zóna – Winterova ulica
sobota 21. septembra o 11.00 h
Klasici v komikse
Vernisáž výstavy prác 4. ročníka celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže.
Výstava potrvá do 25. septembra.
Piešťanské informačné centrum
streda 25. septembra o 17.30 h
Embéčkem kolem světa
Rozprávanie o dobrodružnej ceste naprieč tromi kontinentmi s autorom knihy Michalom
Vičarom.
Piešťanské informačné centrum
26. septembra o 13.30 h
Podivuhodné príhody siedmich morí
Výtvarný workshop na motívy knihy Jána Uličianskeho spojený s počúvaním rozprávky.
pondelok 30. septembra o 10.00 h
EDEN 2013
Prezentácia víťazného projektu súťaže Európskej komisie na tému Cestovanie bez bariér.
9. - 30. septembra
Svetový supermarket
Interaktívna výstava o produktoch dennej spotreby a dôsledkoch ich výroby na životné
prostredie. V spolupráci s CEV Živica a ProPolis n.o, s finančnou podporou Mesta Piešťany.
Podujatia projektu CESTA ZA POZNANÍM
Vzácne stromy Piešťan
Náučná vychádzka pre seniorov.
Moje mesto okom fotoaparátu
Fotografická súťaž
Osobnosti Piešťan
Výstava prezentujúca významné osobnosti nášho mesta.
pondelok 30. septembra o 13.30 h
Spoznávajme Piešťany
rozmýšľaj, hádaj, kresli, zabávaj sa
Informačná hodina spojená s tvorivou dielňou.

Výstavy
do 6. septembra
Piešťany v bubline

Výstava fotografií Tomáša Niščáka a Mareka Žilinského, doplnených básňami Matúša
NIžňanského.
5. - 30. septembra
Najkrajšie české knihy 2010 – 2012
Výstava ocenených kníh z troch ročníkov rovnomennej súťaže.
Hlavný organizátor: Památník národního písemnictví
Výstavy v PIC
Pred a 20 rokov po
Výstava karikatúr Vladimíra Jiránka a Fedora Vica.
Výstavy v iných priestoroch
2. - 25. septembra
Peter Paško, Palo Luka, Peter Flynn Nižňanský, Julo Nagy:
Nový Zéland - Magické momenty
Výstava veľkoplošných fotografií z ciest štyroch cestovateľov po Novom Zélande.
Galéria Labyrint MsKS Senec

do 13. septembra
Obrazy mesta
Výstava fotografií.
Hotel Máj, Hlboká 49
do 15. septembra
Reťazenie: počítačová maľba
(Individuálny výtvarný prejav ako interakcia s počítačom)
Výstava v spolupráci s CVČ Piešťany
Blue*S restaurant & pub, Staničná 39

