DÁTUM
JANUÁR

NÁZOV PODUJATIA
Petrohrad očami detí

13.1.2017

Oslava oslobodenia mesta Lučenec

16.1.2017

Tri letušky v Paríži

21.1.2017

Mestský ples

29.1.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

Predpokladaný harmonogram
podujatí na rok 2017
POPIS PODUJATIA
MIESTO
výstava výtvarných prác žiakov

Radnica
Pamätník
Položenie vencov pri pamätníku,
padlým na ulici
pietna spomienka.
J. Kármana
Francúzska situačná komédia o
tom, čo sa môže stať, keď si muž
chce užívať výhody ženáča, no do
svadby sa mu príliš nechce.
Hrajú: Viki Ráková, Henrieta
Kino Apollo
Mičkovicová, Ivana Kubačková,
Mária Breinerová, Richard
Stanke, Ján Dobrík
Slávnostný reprezentačný ples
Synagóga
Mesta Lučenec
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
Mestská tržnica
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity

FEBRUÁR
4.2.2017

Karneval na ľade

5.2.2017

Klamstvo

14.2.2017

Valentín v meste

14.2.2017

Pavel "Hirax" Baričák

15.2.2017

Miro Jaroš - pre deti...

19.2.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

Veselé rodinné dopoludnie na
zimnom štadione. Zábava, hry,
Zimný štadión
súťaže na ľade.
Inteligentná veselohra. V
hlavných úlohách sa predstaví M.
Kino Apollo
Vášaryová a M. Kňažko.
Spoluúčinkujú herci SND.
Oslava sviatku zaľúbených v
Ulice mesta
uliciach mesta
Radnica
Motivačná prednáška a koncert
Lučenec
Veselý koncert pre detského
Kino Apollo
poslucháča.
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
Mestská tržnica
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity

26.2.2017

Fašiangy - pochovávanie basy

Pochovávanie basy, tradičný
jarmok, zabíjačka, súťaž
Mestská tržnica
vovýrobe klobás, bohatý kultúrny
program a mnoho iného.

MAREC
3.3.2017

Divadlo B.S.
Timravy

Divadlo z domčeka - Drevená krava
domáce a exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu,
priamy predaj zvierat a možnosť
objednávok, krmivá a
chovateľské potreby
MDŽ s Miroslavom
Donútilom.Cestou necestou...
Obľúbená "One man show"
výborného českého herca,
zabávača a rozprávača Miroslava
Donutila.
Veľkolepá show v štýle
škandinávskej disco kapely ABBA.
Profesionálne hudobné teleso
venujúce sa interpretácii hitov
tejto legendárnej kapely v
autentických kostýmoch a
hudobnom prevedení.
Koncert vynikajúcej speváčky.
Dominika sa poprvý krát
predstavý v Lučenci na svojom
sólovom koncerte!
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity

5.3.2017

Chovateľská burza

Mestská tržnica

8.3.2017

Miroslav Donutil - Cestou necestou...

16.3.2017

ABBORN

25.3.2017

Dominika Mirgova & Band - Armáda tour
2017

26.3.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

27.3.2017

Beseda s Ivetou Radiččovou

Historická
radnica

Divadelné predstavenie J. Pročko a
priatelia

Kino Apollo

Kino Apollo

Kino Apollo

Kino Apollo

Mestská tržnica

APRíL
1.4.2017

Detská tour Petra Sagana

2.4.2016

Chovateľská burza

Nádherné športové cyklistické
Mestský park
podujatie pre deti.
domáce a exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu,
priamy predaj zvierat a možnosť Mestská tržnica
objednávok, krmivá a
chovateľské potreby

6.4.2017
7.4. -8.4.2017
25.4.2017

O pohár primatorky mesta a riaditeľky
NOS
Veľkonočný jarmok
Adam Ďurica - Spolu tour

Divadlo B.S.
Timravy
Prvý jarmok v roku 2017 sa nesie Námestie
vo veľkonočnom šate.
republiky
Na svojom ďalšom turné po
Slovensku opäť Adam nevynechal Kino Apollo
Lučenec.
Súťaž v moderných tancoch

28.4.2017

Lucia Šoralová & NEREZ (CZ)

Príďte si naživo vychutnať
podmanivý šansón, folk, klezmer
či balkánske rytmy v podaní Lucie
Synagóga
Šoralovej a pôvodných členov
skupiny Nerez, Zdeňka Vřešťála a
Víta Sázavského.

28.4.2017

Stavanie mája

Každoročné folklórne podujatie
nadväzujúce na slovenské
tradície.

30.4.2017

Divadlo GUnaGU - Herečky

30.4.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

Jarná pieseň

Divadlo B.S.
Timravy

Napísané pre skvelú herečku a
komičku Zuzanu Kronerovú,
Kino Apollo
ktorá prvýkrát hosťuje v
GUnaGU!
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
Mestská tržnica
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity
Divadlo B.S.
prehliadka spevokolov
Timravy

MÁJ
4.5.2017

Marian Pivka a Eliseo Silvo

5.5.2017

Jarný koncert lučenských ZUŠ

5.5.2017

Oslava ukončenia II. Svetovej vojny

5.5.2017
6.5.2017
7.5.2017

Kortina
Medzinárodná výstava psov
Medzinárodná výstava psov

7.5.2017

Chovateľská burza

Koncert lučenského rodáka,
klavírneho virtuoza žijúceho v
Synagóga
Španielsku a jeho kolegu
husľového virtuóza.
podujatie na podporu žiakov
všetkých základných umeleckých Synagóga
škôl v Lučenci
Pamätník
Položenie vencov pri pamätníku,
padlým na ulici
pietna spomienka.
J. Kármana
Koncert
Kino Apollo
Mestský park
Mestský park
domáce a exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu,
priamy predaj zvierat a možnosť Mestská tržnica
objednávok, krmivá a
chovateľské potreby

9.5.2017

Oslava ukončenia II. Svetovej vojny

5.5.2017

Jarný koncert lučenských ZUŠ

9.5.2017

Oslava ukončenia II. Svetovej vojny

13.5.2017

Míľa pre mamu

14.5.2017

Srdce na dlani

15.5.2017

FRIDA - POZOR!!! POZOR!!! Predstavenie
je z technických príčin zrušné!
Osravedlňujeme sa!

19.5.2017

Koncert a výstava nástrojov ľudovej hudby
pri príležitosti životného jubilea
p.Kobličeka

25.-26.5.2017

Konferencia policajných historikov

28.5.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

29.5.2017

Duo Jamaha a Black Band

Pamätník
Položenie vencov pri pamätníku,
padlým na ulici
pietna spomienka.
J. Kármana
podujatie na podporu žiakov
všetkých základných umeleckých Synagóga
škôl v Lučenci
Pamätník
Položenie vencov pri pamätníku,
padlým na ulici
pietna spomienka.
J. Kármana
Podujatie pre celé rodiny
Námestie
venované sviatku Deň matiek.
republiky
Koncert ku Dňu matiek
Synagóga
Muzikál o významnej umelkyni,
výtvarníčky Fryda Kahlo.Sólisti a
tanečníci v nádherných
farebných kostýmoch
na fantastickú hudbu so živým
Kino Apollo
orchestrom Vám
predvedú oslavu neskrotného
života jednej
z najvýznamnejších maliarok 20.
storočia.
Synagóga
Konferencia - Klub policajnej
histórie Lučenec
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity
Záhorácka paráda - koncert
populárnych hudobných skupín
zo známej hudobnej televíznej
stanice.

Synagóga a
Radnica

Mestská tržnica

Kino Apollo

JÚN
3.6.2017

Den detí s Ozbrojenými silami Slovenskej
Republiky

4.6.2017

MDD v parku

4.6.2017

Chovateľská burza

Szabóov grafický Lučenec

Ukážky ťažkej a ľahkej vojenskej
techniky, ukážky vojenských
činností, kultúrny program.
Rodinné podujatie konané pri
príležitosti MDD.
domáce a exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu,
priamy predaj zvierat a možnosť
objednávok, krmivá a
chovateľské potreby
Výtvarná medzinárodná súťaž

Námestie
republiky
Mestský park

Mestská tržnica

14.6.2017

Večer Milana Markoviča

21.6.2017
Divadelný súbor Timrava - B. Brecht:
Malomeštiakova svadba
23.6.2017

Veselé ihrisko

23.6.2017

Turnaj streetbal

25.6.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

27.6.2017

Divadlo West – Hľadá sa nový manžel

28.6.2017

Júl

Ozvena - koncert miešanehé speváckeho
zboru

Satirický večer v podaní majstra v
tomto žanri! Milan Markovič
svojimi bonmotmi a témami vždy Divadlo B.S.
triafa bez ostychu priamo do
Timravy
čierneho...! Spolúčinkujú
hudobníci "Páni Bratia"
Groteskná jednoaktovka o jednej
svadbe počas ktorej sa všetko
Divadlo B.S.
kopí, láme a ničí. Vzťahmi
Timravy
počnúc, nábytkom končiac,
charaktery nevynímajúc.
Sídlisko
Kultúrno športové popoludnie na Osloboditeľov
sídlisku Osloboditeľov.
(Červená
armáda)
Sídlisko
Obľúbené športové podujatie pre
Osloboditeľov
širokú verejnosť a pre všetky
(Červená
vekové kategórie.
armáda)
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
Mestská tržnica
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity
Komédia prevlekov plná
originálnych nápadov a gagov
pobaví a rozosmeje divákov
každej generácie. Jednoduchý
príbeh , doplnený chytľavou
Divadlo B.S.
balkánskou hudbou.
Timravy
Hrajú: Zuzana Tlučková, Jožo
Pročko, Marián Labuda ml.
Réžia: Ľubo Roman
Koncert lučenského speváckeho
zboru sa už po niekoľko rokov
stáva pevnou súčasťou
Lučenského Kultúrneho Leta.
Kalvínsky kostol
Príďte sa presvedčiť, že krása
zborového spevu umocnená
nádhernou akustikou
Kalvínskeho kostola je veľkolepá!

2.7.2017

12.7.2017

domáce a exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu,
Chovateľská burza
priamy predaj zvierat a možnosť Mestská tržnica
objednávok, krmivá a
chovateľské potreby
oncert vážnej hudby v krásnych
priestoroch koncertnej sály
historickej radnice. Príďte si
SynagógaHistori
Koncert vážnej hudby - Slovenské kvarteto
vychutnať nádheru klasickej
cká radnica
hudby v špičkovej interpretácii
talentovaných hudobníkov.

15.7.2017

V. Muzikantský juliáles

22.7.2017

Ipeľský beh

28.7.2017

Kovačicská insita

28.7.2017

XXI. Medzinárodný folklórny festival - 1.
deň

29.7.2017

XXI. Medzinárodný folklórny festival - 2.
deň

30.7.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

Koncert lučenských hudobných Reštaurácia
skupín rôzneho žánru. Stretnutie Biela labuť,
muzikantov, dobrá nálada.
Mestský park.
Letný beh pre všetkých. Lučenec - Divadlo B.S.
Rapovce.
Timravy
Vernisáž výstavy obrazov z
Historická
Kovačice
radnica
Prehliadka rôznych ľudových
Námestie
hudieb, dom tanca, ochutnávka
republiky
jedál, ľudová tanečná veselica.
Krojovaný sprievod mestom,
účinkujúci z domova a zo
Amfiteáter
zahraničia, folklórny galavečer,
výborná atmosféra.
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
Mestská tržnica
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity

AUGUST

5.8.2017

6.8.2017

Wlastok

Stretnutie milovnikov rockovej
muziky. Okrem iného hudobná tenisové kurty v
skupina REvoLUCIE oslaví desiate parku
výročie svojej úspešnje činnosti.

Chovateľská burza

domáce a exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu,
priamy predaj zvierat a možnosť Mestská tržnica
objednávok, krmivá a
chovateľské potreby

12.8.2017

17.8. -20.8.2017

Piknikiáda

Deky, košíky plné všakovakých
dobrôt, príjemné letné
popoludnie, pohoda a skvelý
program! Príďte piknikovať s
nami na tretiu Piknikiádu do
nádherného lučenského
nádherného lučenského parku!
Pre deti máme nachystané
Mestký park
rozprávkové divadelné
predstavenie Bude aj živá hudba,
a skvelý DJ namieša ten správny
piknikový hudobný koktail. Rôzne
piknikové hry ako bedminton,
volejbal, lietajúci tanier, a iné, sú
povolené.

VI. Lučenské hodovanie

Vyvrcholenie Lučenského
Kultúrneho Leta bude opäť
fenomenálne! Množstvo
koncertov, divadelné
predstavenia, VI. Mega street
dance party, Fotrova kára,
Lučenský jarmok, Rozprávkové
pódium, Pivný festival,
Netradičný rekord, Majstrovstvá
okresu a príľahlého vesmíru vo
varení babgulášu a mnoho
mnoho, skutočne mnoho iného!
Pozvite priateľov zo zahraničia či
z iných okresov a prežite v
uliciach mesta štyri
nezabudnuteľné dni!

19.8.2017

Cyklotrialové preteky Youth Games 2017

25.8.2017

Oslava SNP

27.8.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

SEPTEMBER

Námestie
republiky,
Masarykova
ulica, Mestský
park, Kubínyiho
námestie.

Kubínyiho
námestie
Pamätník
Položenie vencov pri pamätníku,
padlým na ulici
pietna spomienka.
J. Kármana
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
Mestská tržnica
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity

3.9.2017

Chovateľská burza

domáce a exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu,
priamy predaj zvierat a možnosť Mestská tržnica
objednávok, krmivá a
chovateľské potreby

9.9.2017

Chassidic songs - J.Ľupták, B.Lenko,
M.Baruch

Koncert pri príležitosti
Synagóga
pamätného dňa obetí holokaustu

Divadelné predstavenie
22.9.2017

Europsky tyzden mobility a sportu

24.9.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

30.9.2017

Radošínske naivné divadlo - To nemá
chybu!

Námestie republiky

Divadlo B.S.
Timravy
Námestie
republiky

zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
Mestská tržnica
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity
Divadelné predstavenie známeho
Divadlo B.S.
umeleckého telesa pod vedením
Timravy
Stanislava Štepku.

OKTÓBER

1.10.2017

Chovateľská burza

Naším seniorom...
Divadelná jeseň 2017
Timravina studnička
19.10. -20.10.2017 IV. Jazzové lístie

29.10.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

31.10.2017

Zlomené krídla

domáce a exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu,
priamy predaj zvierat a možnosť
objednávok, krmivá a
chovateľské potreby
Program pri príležitosti mesaiaca
úcty k starším.
Obľúbený jesenný divadelný
festival.
Okresné kolo súťaže v prednese
prózy.
Sviatok jazzu v Lučenci. Už štvrtý
ročník malého jazzového
festivalu
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity
Pietna spomienka na zosnulých a
ekumenické stretnutie.

Mestská tržnica

Divadlo B.S.
Timravy
Divadlo B.S.
Timravy
CVČ Magnet
Historická
radnica

Mestská tržnica

Mestský
cintorín

NOVEMBER
1.11.2017

Zlomené krídla

Pietna spomienka na zosnulých a Mestský
ekumenické stretnutie.
cintorín

5.11.2017

Chovateľská burza

26.11.2017

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

Timravina studnička
Nedeľa módy

domáce a exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu,
priamy predaj zvierat a možnosť
objednávok, krmivá a
chovateľské potreby
zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity
Celoslovenské finále súťaže v
prednese pôvodnej slovenskej
prózy.
Módna prehliadka z kolekcie
lučenských butikov.

Mestská tržnica

Mestská tržnica

Divadlo B.S.
Timravy
Synagóga

DECEMBER
6.12.2017

Mikuláš v meste

9.12.2017

Vianočný trh šikovných rúk

17.12.2017

Mikuláš, čert a anjel na koči v
uliciach mesta, rozsvecovanie
vianočnej výzdoby v meste.
Ručne robené vianočné výrobky,
ozdoby, darčeky, kultúrny
program.

Ulice mesta a
Námestie
republiky.
Mestská tržnica

Vianočné trhy

Predvianočná atmosféra,
vianočný sortiment, predaj
Námestie
darčekov, punč, kultúrny
republiky
program, predvianočna zábava...

Svieť svetlo svieť...

Ekumenické stretnutie pri
príležitosti blížiacich sa vianoc.
Možnosť od skautou si odpáliť
Betlehemské svetlo.

Námestie
republiky

Medzihmla

Literárny festival.

Divadlo B.S.
Timravy

Zberateľské burzy starožitností a kuriozít

26.12.2017

50. Vianočný beh mesta Lučenec

31.12.2017

Silvester v meste

zberateľské a historické
predmety z minulých čias
všetkých zberateľských odborov,
starožitnosti, ale aj predmety z
domácností či iné zaujímavosti a
kuriozity
Tradičné vianočné športové
podujatie. Heslo: Prídi aj Ty
vybehať kapra...!
Diskotéka, ohňostroj, vítanie
nového roka.

Mestská tržnica

Štart pred
Divadlom B.S.
Timravy
Námestie
republiky
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