Predpokladaný
harmonogram
podujatí na rok 2019
DÁTUM

NÁZOV
PODUJATIA

POPIS PODUJATIA

MIESTO

ČAS

Námestie
Republiky

15:30

Pamatník
padlým

13:00

Známe hudobné divadelné
predstavenie.

Divadlo B.S.
Timravy

18:00

Hlavná udalosť plesovej sezóny v
meste Lučenec.

Synagóga

18:30

JANUÁR
1.1.2019

14.1.2019

Veľkolepý hudobný ohňostroj. V
programe účinkuje skupina S hudbou
Vitaj nový rok 2019
vesmírnou, Šaška Baška a rozprávkoví
maskoti.
Pietna spomienka oslobodenie
Kladenie vencov
Lučenca v druhej svetovej vojne.

22.1.2019

Klimaktérium a
čo...?

26.1.2019

Reprezentačný
ples mesta Lučenec

27.1.2019

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

Obľúbené rodinné podujatie.
Rozprávkové postavičky na ľade, hry,
súťaže, pekné ceny. Po skončení
oficiálnej časti je voľné verejné
korčuľovanie do 17:00. Vstup voľný!

Zimný
štadión
Lučenec

10:00

FEBRUÁR

2.2.2019

Karneval na ľade

14.2.2019
(vernisáž),
Krása chladných
trvanie
zbraní II.
výstavy do
31.03.2019

Prezentácia a výstava produkcie
nožiarov pôsobiacich v Lučenci a okolí: Radnica Arpád Bojtoš, Július Mojžiš, Pulišovci, výstavná sála
Lasky, Maďarič, Kováčik

17.00

15.2.2019

Bratislava Hit
Serenaders

Mesto Lučenec Vás pozýva na štýlový
koncert špičkového hudobného telesa
Bratislava Hot Serenaders! Príďte sa
preniesť do rokov noblesy, elegancie,
a secesnej krásy... Do rokov
dvadsiatych, tridsiatych či
Kino Apollo
štyridsiatych, keď v tanečných kluboch
panoval jazz, swing alebo napríklad aj
Slovenské tango... Do rokov keď dámy
očarovala prvá skutočná hviezda
slovenskej popmusic František Krištof
Veselý!

17.2.2019

Burzy detského
oblečenia a iných
potrieb pre deti

Priestor na predaj, kúpu a vzájomnú
výmenu pre rodičov, ktorých ratolesti
už vyrástli a oni chcú šatstvo, hračky,
kočíky či iné potreby posunúť ďalej...

Mestská
tržnica

8:00 - 12:00

24.2.2019

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

19:00

MAREC

Fašiangový
sprievod mestom

Veselý sprievod mestom, masky,
hudba, tanec
Vstup voľný! Zúčastniť sa môže každý!
Pre deti pripravená sladká odmena!
Divadlo B.S.
Príďte aj do srpievodu a takýmto
Timravy
spôsobom si pripomenúť tradíciu
fašiangu! Bude veselo! :) Trasa od
Divadla B.S. Timravy do Mestskej
tržnice a nazad.

15:00

3.3.2019

Fašiangy 2019
Pochovávanie
basy, zabíjačka...

Obľúbené podujatie ktorým sa ukončí
obdobie plesov, zábav a bálov. Bohatý
kultúrny program, zabíjačka,
pochovávanie basy, remeslný jarmok,
súťaž družstiev vo výrobe klobás,
aktivity rpe deti, vozenie na koči a
mnoho iného!

Mestská
tržnica

9:00

7.3.2019

Koncert dua
Natalie & Martin
Bies

Flamenco a soulový koncert

Synagóga

18:00

1.3.2019

12.3.2019

12.3.2019

Kubo... muzikál
(Mimoriadne
predstavenie)

Nové Česko-Slovenské muzikálové
spracovanie divadelnej hry Jozefa
Hollého je oslavou slovenského
Divadlo B.S.
folklóru a vzdanie holdu velikánovi
Timravy
slovenskej filmovej a divadelnej scény Jozefovi Krónerovi.

16:30

Kubo... muzikál

Nové Česko-Slovenské muzikálové
spracovanie divadelnej hry Jozefa
Hollého je oslavou slovenského
Divadlo B.S.
folklóru a vzdanie holdu velikánovi
Timravy
slovenskej filmovej a divadelnej scény Jozefovi Krónerovi.

19:00

Turné Ťuki Tour 3 je voľné
pokračovanie turné k tretiemu albumu
Pesničky pre (ne)poslušné deti 3
obľúbeného speváka Mira Jaroša,ktorý Kino Apollo
prináša úplne novú šou, zloženú z
nových skladieb ale aj overených
hitov.
Koncert známeho popopera tria.
Predstavia slovenské a české hity v
Kino Apollo
netradičnej popopernej úprave.

14.3.2019

Miro jaroš koncert pre deti

20.3.2019

La Gioia

31.3.2019

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

APRÍL

Mestská
tržnica

16:30

18:00

7:00 - 12:00

1.4.2019

2.4.2019

Podujatím a výstavou plánujeme
poukázať na iné národnostné
komunity žijúce na území mesta
Lučenec. Mesto Lučenec sa nachádza
na zmiešanom území, kde najväčšia
národnostná menšina je maďarská.
Prieskumom sme zistili, že okrem nej
na jeho území žijú aj iné menšiny.
Z blízka, z Ďaleka / Predstavujeme Rumunsko v rôznych
Radnica spolupráca s MIC
Iné RUMUNSKO
pohľadoch na kultúru, umenie,
výstavná sála
históriu, ukážky gastronómie,
ľudových zvykov. Prezentovať
Rumunsko sme sa rozhodli aj pri
príležitosti predsedania tejto krajiny
Rade Európskej únie. Je to krajina
starobylých miest, rázovitého folklóru,
osobností, hôr, Drakulu, stredovekých
nástenných malieb...

Adam Ďurica
Akustik Tour

Užite si príjemný hudobný večer a
vychutnajte si známe melódie tak, ako
ste ich ešte nepočuli.

Kino Apollo

19:00

Mestská
tržnica

7:00 - 11:00

Špeciálni hostia: Peter Bič ,Victoria z
Peter Bič Project a Karmen Pál-Baláž

7.4.2019

apríl

Chovateľské burzy

Výstava "Ríša
fantázie"

Domáce aj exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu, priamy
predaj živých zvierat a možnosti
objednávok, krmivá...

Medzinárodná výstava v spolupráci so Radnica súkromnou ZUŠ Opatová
výstavná sála

4.4.2019

Ešte raz a ešte
lepšie...

V manželstve úspešného spisovateľa,
ktoré stojí na pokraji rozvodu,
dochádza pri výmene názorov k úrazu
a nešťastnému pádu, pri ktorom
Thomas (Marko Igonda) stráca
vedomie a dostáva sa do kómy. Po
prebratí sa z kómy sa vracia do veku
Divadlo B.S.
20 rokov, všetko ostané, vrátane
Timravy
problémov v jeho manželstve, sa mu z
pamäti vymazalo.
Dá sa takto začať odznova?

18:00

Účinkujú: Marko Igonda, Aniko
Vargová, Kristína Greppelová, Gregor
Hološka/alt. Martin Mňahončák

11.4. 12.4.2019

12.4.2019

14.4.2019

Prvý jarmok v sezóne a veľkonočný
predajný sortiment, bohatý kultúrny
Veľkonočný jarmok
program, dobré občerstvenie a jarná
nálada.

Veľkonočný
koncert klasickej
hudby v Synagóge

Odchody vlakov

Veľkolepý nádherný koncert v podaní
orchestra, sólistov a orchestra Štátnej
opery z Banskej bystrice. Cca 80
účinkujúcich, nekonečná krása vážnej
hudby a nezabudnuteľný umelecký
zážitok! Program: J. S. Bach Ouverture , Suita No.1 , BWV 1066
F. Schubert - Erlkonig, Ständchen.
Sólo Š. Svitok
G. Faure - Requiem, op. 48
Sólisti: K. Procházková
Š. Svitok

Námestie
Republiky

8:00

Synagóga

18:00

Účinkuje Adela (Banášová) Vinczeová a
Viktor Vincze. ODCHODY VLAKOV sú
príbehom dvoch neúspešných hercov,
ktorí sa aj za cenu totálneho kolapsu
Divadlo B.S.
snažia zachrániť svoje predstavenie,
Timravy
dobrú povesť a zvláštny milenecký
vzťah. Počas 80 minút prináša hra
množstvo zábavných a krkolomných
situácií.

19:00

28.4.2019

30.4.2019

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

Stavanie mája

Postavíme máj všetkým lučenským
devám spolu pekným folklórnym
program v spolupráci s FS Ipeľ.

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

Divadlo B.S.
Timravy

16:30

Mestská
tržnica

7:00 - 11:00

Kino Apollo

18:00

MÁJ
5.5.2019

Chovateľské burzy

6.5.2019

Fragile

8.5.2019

Oslava ukončenia
bojov II. Svetovej
vojny

11.5.2019

Míľa pre mamu

Koncert "Srdce na
12.5.2019 dlani" - Zbor
KREDO VIRUJU
máj - druhá Koncert klasickej
polovica hudby
Noc múzeí 2019
"Zvárači všetkých
18.5.2019
krajín spojte sa!"

Domáce aj exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu, priamy
predaj živých zvierat a možnosti
objednávok, krmivá...
Koncert známej a capela hudobnej
skupiny

Koncert dychovej hudby, ukážky bojov, Mestský park
občerstvenie.
Lučenec

9:00

Tradičné podujatie pre celé rodiny,
ktoré sa koná po celom Slovensku pri
príležitosti Dňa matiek.

Námestie
Republiky

14:00

Koncert pri príležitosti
medzinárodného Dňa matiek

Synagóga

15:00

"Slovenský komorný orchester"

Synagóga

?

v kontexte detskej riekanky, "železo,
železo, oželezilo si sa" - recyklácia
kovového šrotu

RADNICA +
nádvorie

18:00 - 23.00

Kino Apollo

18:00

Mestská
tržnica

8:00 - 12:00

Vynikajúce divedalné predstavenie s
hviezdnym obsadením. Účinkujú:
Kamila Magálová
19.5.2019

Predstavím Ťa
oteckovi...

Mary Bartalos / Jana Kovalčíková
Jozef Vajda
Juraj Bača

19.5.2019

Burzy detského
oblečenia a iných
potrieb pre deti

Priestor na predaj, kúpu a vzájomnú
výmenu pre rodičov, ktorých ratolesti
už vyrástli a oni chcú šatstvo, hračky,
kočíky či iné potreby posunúť ďalej...

26.5.2019

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

JÚN

1.6.2019

2.6.2019

2.6.2019

Mesto deťom

Slávnostné odovzdávanie do užívania
nových detských kvalitných,
certifikovaných ihrísk v lokalite
Rubanisko III
Rúbanisko III. Bohatý program, kofola,
občerstvenie, sladké odmeny, hry,
súťaže.

10:00 - 14:00

Oslava MDD

Obľúbené podujatie pre celé rodiny
pri príležitosti MDD. Cesta
začarovaným lesom na tému Včielka
maja. Bohatý sprievodný program:
DINOshow, Králiky z klobúka - detské Mestský park
divadlo, koncert pre deti, bohatá
Lučenec
tombola. Hostia z Rumúnska, regionu
Prahova budú prezentovať svoj kraj,
kultúru, ochutnávky ich špecialít, syra,
vína a kultúrne vystúpenie

9:30

Chovateľské burzy

Výstava
03.06.2019"Seres/drawings
16.06.2019
and paintings"
jún 2019

Výstava "Szabóov
grafický Lučenec"

Koncert Lenka
13.06.2019 Filipová
26.6.2019

Čo sa sníva
trpaslíkom

Domáce aj exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu, priamy
predaj živých zvierat a možnosti
objednávok, krmivá...

Mestská
tržnica

výstava prác maďarského umelca
Seres László z Miskolca

Radnica výstavná sála

celoslovenská prehliadka detských a
dospelých výtvarných prác

Radnica veľká sála

Koncert Lenka Filipová

Synagóga

18:00

Divadelné predstavenie známeho
súboru Radošínske naivné divadlo.

Divadlo B.S.
Timravy

19:00

21:00

28.6.2019

Opera pod holým
nebom

Giuseppe Verdi - Rigoletto. Po
úspešnom inscenovaní opery v
lučenskom amfiteátri pokračuje mesto
Lučenec uvedením ďalšej legendárnej Amfiteáter
opery pod hviezdnou oblohou.
Jedinečný a nezabudnuteľný hudobný
a spoločenský zážitok!

29.6.2019

Veselé ihrisko

Sídlisko
Šport, hry, koncert a odmeny pre deti
Osloboditeľo
za vysvedčenie.
v

7:00 - 11:00

15:00 - 20:00

30.6.2019

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

koniec júnzačiatok
"Nesplnený..."
september
2019
Otvorenie letnej
koniec júna výstavnej sezóny v
Synagóge
Júl

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

výstava pri príležitosti 110. výročia
narodenia prvého profesionálneho
lučeneckého architekta Oskara
Winklera

Radnica výstavná sála

17:00

lučenecký výtvarník-intermedialista
Ján Adamove

Synagóga

?

Mestská
tržnica

7:00 - 11:00

Námestie
republiky

15:00 - 22:00

7.7.2019

Chovateľské burzy

Domáce aj exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu, priamy
predaj živých zvierat a možnosti
objednávok, krmivá...

13.7.2019

Muzikantský
juliáles

Stretnutie lučenských muzikantov,
koncertovanie, debaty, jamsession a
dobrá nálada.

Ipeľský beh

Letné stretnutie rekračných
športovcov. Dĺžka trate 8km. Šart v
Divadlo B.S.
Lučenci cieľ na termálnom kúpalisku v
Timravy
Rapovciach

18:00

26.7.2019

Medzinárodný
Novohradský
Folklórny Festival

Krásny folklórny program v amfiteátri.
Veľkemu večernému programu
predchádza od 14:00 prehliadka
Mestský park
ľudových hudieb z celhého Slovenska, Lučenec remeselný jarmok, stánky s
Amfiteáter
prezentáciami obcí. Začiatok
večerného koncert od 19:00

14:00 - 23:00

27.7.2019

veľkolepý pochod všetkých
účinkujúcich mestom. V defilé sa
Medzinárodný
Masarikova
predstavia súbory z Mexika,
Novohradský
ulica,
Portugalska, Ruska, Poľska,
Folklórny Festival Haličská
Chorvátska, Maďarska a naše
Festivalový
cesta, Ul
Slovenské súbory. Trasa sprievodu:
sprievod
Lehára, B.
Masarikova ulica, Haličská cesta, Ul
účinkujúcich
Nemcovej,
Lehára, B. Nemcovej, park. Budeme
mestom
park.
veľmi radi ak sa ku sprievodu pridajú aj
diváci.

21.7.2019

18:00

Medzinárodný
Novohradský
Folklórny Festival

Krásny folklórny program v amfiteátri
v ktorom sa predstavia zahraničné
súbory z Mexika, Portugalska, Ruska,
Poľska, Chorvátska, Maďarska a naše
Mestský park
Slovenské súbory. Veľkemu
Lučenec večernému programu predchádza od
Amfiteáter
14:00 prehliadka ľudových hudieb z
celhého Slovenska, remeselný jarmok,
stánky s prezentáciami obcí. Začiatok
večerného koncert od 19:00

14:00 - 23:00

28.7.2019

Veľká Haličská
bicyklová
expedícia

Všetko čo má ruky, nohy, ale hlavne
dve kolesá, stretneme sa v nedeľu
28.júla predpoludním pred Oxygen
Cafe na Námestí republiky a s
prázdninovým slnkom za chrbtom
vyrazíme po cestách aj necestách do
susednej Haliče. Po ceste sa zastavíme
na kus reči v domove našich najlepších
nemých priateľov v psom útulku na
Ľadove, pozrieme si Les zrkadiel
najväčšej slnečnej elektrárne v našom
regióne, od experta sa dozvieme, ako
sa slniečko dostane do zásuviek v
domácnostiach a pokocháme sa
výhľadom z veľkolepého Haličského
zámku. Sily potrebné na návrat domov
nám doplní a deti i dospelých spočíta
Jožo Pročko v kultovej haličškej pizzérii
Zbrojnica, kde okrem občerstvenia pre
preživších čakajú pre najväčších
šťastlivcov aj nejaké tie zaujímavé
ceny. So zapadajúcim slnkom opäť za
chrbtom, vrátime sa na naše námestie
s občerstvením v Oxygene.
Aby sme vám vedeli zabezpečiť
občerstvenie (zdarma), prihláste sa aj
emailom na adrese
lucenecnabicykli@gmail.com

Lučenec Halič

10:00 - 18:00

28.7.2019

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

Domáce aj exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu, priamy
predaj živých zvierat a možnosti
objednávok, krmivá...

Mestská
tržnica

7:00 - 11:00

27.7.2019

AUGUST
4.8.2019

Chovateľské burzy

10.8.2019

Piknikiáda

Deky, košíky s jedlom, knihy, časopisy,
dobrá nálada a príjemný kultúrny
Mestský park
program pre malých i veľkých. To je
Lučenec
piknik v tráve v mestskom parku
Veľkolepé viacdňové podujátie ktoré
láka návštevníkou z blízka i ďaleka!
Pivný festival, koncerty, divadlá,
Námestie
megastreet dance party, a mnoho
Republiky
mnoho skutočne mnoho ďalšieho
programu!
Športový sviatok pre vyznavačov
najdlhšej atletickej disciplýny. Trasa
Šalgotarián maratónu vedie z Maďarska na
Lučenec
Slovensko. Štart v Šalgotarjiáne cieľ v
Lučenci

15:00

22.8. 25.8.2019

VIII. Lučenské
hodovanie - dni
mesta Lučenec

24.5.2019

Medzinárodný
Novohradský
maratón

25.8.2019

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

Mestská
tržnica

7:00 - 11:00

Mestská
tržnica

8:00 - 12:00

9:00

15:00

SEPTEMBER
1.9.2019

Chovateľské burzy

Domáce aj exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu, priamy
predaj živých zvierat a možnosti
objednávok, krmivá...

1.9.2019

Burzy detského
oblečenia a iných
potrieb pre deti

Priestor na predaj, kúpu a vzájomnú
výmenu pre rodičov, ktorých ratolesti
už vyrástli a oni chcú šatstvo, hračky,
kočíky či iné potreby posunúť ďalej...

SEPTEMBER/
KONIEC
"MASKY"
OKTÓBER

výstava umeleckého fotografa a tvorcu Radnica masiek Petra Murína
výstavná sála

17:00

Synagóga

16:00

Námestie
Republiky

9:00

Divadlo B.S.
Timravy

19:00

Kino Apollo

18:00

8.9.2019

"cesta neznáma
III."

Podstatou projektu je písanie mien na
pôvodné schody odstránené zo
Synagógy počas jej rekonštrukcie a ich
umiestnenie v jej areáli. V tomto roku
pokračujeme písaním mien po "C"

20.9.2019

Európsky týždeň
mobility a športu

Športové predpoludnie

24.9.2019

Júlias Barč - Ivan:
Mastný hrniec

28.9.2019

Richard Muller

Divadelná klasika v podaní
vynikajúceho Mestského divadla
Trenčín
Koncert obľúbenej legendy
československej hudobnej scény.

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

Domáce aj exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu, priamy
predaj živých zvierat a možnosti
objednávok, krmivá...

Mestská
tržnica

7:00 - 11:00

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
27.10.2019 starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

29.9.2019

OKTÓBER
6.10.2019

Chovateľské burzy

V. Jazzové lístie
Divadelná jeseň

Sviatok jazzu v Lučenci
Festivalová prehliadka divadelných
súborov ochotníckych i
profesionálnych.

Divadlo B.S.
Timravy

NOVEMBER
3.11.2019

Chovateľské burzy

Domáce aj exotické zvieratá od
chovateľov z celého regiónu, priamy
predaj živých zvierat a možnosti
objednávok, krmivá...

Mestská
tržnica

7:00 - 11:00

30. rokov od revolúcie - séria podujatí,
rozhovory moderátor Karol Sudor a
"NEŽNÁ"
hostia - disidenti, účastníci nežnej
7.11.2019- 17.november 2019 Radnica revolúcie, organizátori, členovia
08.12.2019 Pamätný deň
výstavná sála
VPN,... Pamätný deň a novembrové
študentstva
udalosti z pohľadu Lučenčanov. Fotky
Miša Hanka
10.11.2019 Nedeľa módy

Nádherná fashion show s
profesionálnymi módnymi návrhármi.

Synagóga

17:00

Burzy detského
17.11.2019 oblečenia a iných
potrieb pre deti

Priestor na predaj, kúpu a vzájomnú
výmenu pre rodičov, ktorých ratolesti
už vyrástli a oni chcú šatstvo, hračky,
kočíky či iné potreby posunúť ďalej...

Mestská
tržnica

8:00 - 12:00

Novembrové
štrnganie

Koncert pri príležitosti 30. výročia
Nežnej revolúcie

18:00

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
24.11.2019 starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...
Divadelná jeseň

Festivalová prehliadka divadelných
súborov ochotníckych i
profesionálnych.

Mikuláš v meste

Príchod mikuláša, veselý program pre
deti, sladké darčeky a oficiálne
rozsvecovanie vianočnej výzdoby v
meste.

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

Divadlo B.S.
Timravy

DECEMBER
6.12.2019

12.2019

26.12.2019

výstava "Petrohrad
očami detí"

výstava detských prác na tému
"Petrohrad"

Vianočné trhy

Vianočný sortiment, chutné
občerstvenie, charita, bohatý kultúrny
program a príjemná, očakávaním
Vianoc naplnená, atmosféra.

Námestie
Republiky

8:00

Vianočný beh
mesta Lučenec

52.ročník čoraz obľubenejšieho
športového podujatia

Divadlo B.S.
Timravy

9:00

Mestská
tržnica

7:00 - 12:00

Burzy, kde môžete kúpiť, predať či
Zberateľské burzy
vymeniť zberateľské a historické
29.12.2019 starožitností,
predmety z minulých čias všetkých
kuriozít a blšie trhy zberateľských odborov, starožitnosti,
ale aj predmety z domácnosti...

KONIEC ROKA 2019
JANUÁR

