Noc s Andersenom 2016 – Zaujímavé programy
BRATISLAVA
Staromestská knižnica

deti sa hravou a zábavnou formou zoznámia s tajmi vedného odboru chémie deti si vyskúšajú aké
je to stať sa malým vedcom, experimentmi preskúmajú vlastnosti kvapalín, vyrobíme lávovú
lampu. Workshop vedú lektori z Veda nás baví o.z.
pečenie pizze vo firme Dell – deti si samy vymyslia a pripravia pizzu

BREZOVÁ POD BRADLOM
Mestská knižnica

Karpatský Pecúch – slovanské zvyky – lukostreľba ( občianske združenie)

BUDMERICE
Obecná knižnica

budeme tráviť noc v kaštieli v Budmericiach, kde budeme mat tiež tvorivé aktivity (písanie,
ilustrovanie) a tiež tam prespíme

ČADCA
Kysucká knižnica v Čadci

skúška odvahy na cintoríne
v tvorivej dielni výroba afrických hudobných nástrojov

DOLNÝ KUBÍN

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Tvorivé dielne zamerané na ľudové remeslá:
Urobím si svoj syrový korbáčik
Urobím si svoju netradičnú syrovú oblátku

HALIČ
Obecná knižnica

tvorba 3D obrazu - "Malá morská víla a jej domov"

HORNÉ SALIBY
Obecná knižnica

naplánovali dve Noci s Andersenom. Maďarskú NsA s 22 deťmi už máme za sebou, slovenskú
NsA plánujeme na 1. apríla.
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KOMÁRNO
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne

časť strávia v 470 ročnej pevnosti, potom sa presunú do Podunajského múzea v Komárne, kde si
pozrú výstavu Katalin Szegedi

KOMÁRNO
Základná škola Rozmarínová

noc v znamení ohňa
ohnivá šou pod vedením učiteľa chémie
Šou vrcholí na školskom dvore zapálením „Bengálskych ohňov“

KOŠICE
Knižnica pre mládež mesta Košice

Noc s Andersenom bude prebiehať v šiestich pobočkách
Tajomný svet noci v LitParku, kde spoznajú všetky tajomstvá vesmíru, nočného života zvierat
a dozvedia sa o náročnosti nočných povolaní

LEVICE
Tekovská knižnica

tohto roku Noc s Andersenom poňali prvoaprílovo (nie ako srandu), ale ako Svetový deň vtáctva
spoločne pôjdeme pozrieť zvieratká a vtákov do Vivária Levex
našim sprievodcom bude hovoriaci papagáj Renko

ORAVSKÁ LESNÁ
Základná škola s materskou školou
županová diskotéka
vypúšťanie lampiónov šťastia

SLIAČ
Mestská knižnica

návšteva z blízkej leteckej základne príde pilot nadzvukovej stíhačky porozprávať o svojej
najobľúbenejšej knihe

ŠURANY
Mestská knižnica M. Matunáka

Spáči sa spoločne presunú do miestneho súkromného areálu "Jamy", ktorý slúži ako chovná
rybárska farma
Tu sa zoznámia s chovanými druhmi rýb, s pracovnými postupmi a s inými činnosťami, ktoré sa na
rybárskej farme používajú
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VRÚTKY
Mestská knižnica Hany Zelinovej

Japonsko, krajina vychádzajúceho slnka
japonské rozprávky a legendy
rozprávanie hosťa spisovateľky Denisy Ogino o japonských deťoch, rodinách, škole
Japonská hudba, film, tanec, poézia haiku, odev – kimono, ochutnávka japonských jedál, skladanie
japonského orgiami
džudisti a ich umenie

3

