MÁJ 2019

2.5.
17:00

Fotoklub Nitra

11.5.

23.5

15:00

10:00

Míľa pre mamu
oslava Dňa matiek, KOS je partner
podujatia

5.5.
15:00

17:00

16:00
Zahrajte mi túto
regionálna postupová súťaž a prehliadka
hudobného folklóru dospelých
z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce,
KD Nová Ves nad Žitavou
Znie pieseň Podzoboria
prehliadka hudobného folklóru,
KD Žirany

6.5.
9:00

Tanečný dom
ľudový tanec pre deti

16:30

16:00
17:00
17:00

15:00

19:30
20:45

Klub grafológie - pokročilí
Fotoklub APF

10:00

Fotoklub Nitra

*Tradičné ochotnícke divadlo
divadelný workshop, téma: Práca so
zástupnou rekvizitou a svetlom,
lektor: Mgr.art. Peter Luptovský

20.5.

K prameňom tradícií
spevácke tvorivé dielne pre deti
z folklórnych kolektívov vo veku
od 10 do 15 rokov
17:00 3+3
kolektívna výstava výtvarných diel
Eriky a Jany Látečkovej, Evy a Martina
              Pokorných, Miloslavy a Ľubomíra
Salanciových, výstava potrvá do
28. júna 2019

31.5.

14:00

Plstenie ovčej vlny		
8:15
tvorivá dielňa pre deti vložné 0.50 €		
		

Divadelné dialógy
prezentácia detských divadelných
predstavení

KOS PONÚKA:

21.5.

10.5.
Život je dúha
pri príležitosti 10 ročnej spolupráce  
Komárňansko-ostrihomskej župnej
slovenskej samosprávy a Krajského
osvetového strediska v Nitre
Stretnutie českých a slovenských
amatérskych fotografov vo Svitavách 		
(ČR), výstava fotografií AMFO 2018,
workshopy
*Letné súhvezdia a ich objekty
*Pozorovanie oblohy vo hvezdárni
do 22.45, vstupné 1 €

17:00
17:00

17:00

9:00

Štúrov Zvolen
krajská súťaž v rétorike pre žiakov
ZŠ a SŠ
Výtvarné dialógy
stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov
zamerané na interpretáciu diel výstavy
Krajina môjho srdca v KK Karola Kmeťka
v Nitre

29.5.

30.5.

17:30

15:00

* Plstenie ovčej vlny
tvorivá dielňa pre deti vložné 0.50 €
* Plstenie ovčej vlny
tvorivá dielňa pre dospelých vložné 3.00 €
Klub grafológie - pokročilí
Fotoklub APF

16.5.

*Vzdelávanie v astronómii
pre pokročilých

9.5.
9:00

14:00

18.5.

7.5.
17:30

15.5.

K prameňom tradícií
spevácke tvorivé dielne pre deti
z folklórnych kolektívov vo veku
od 5 do 10 rokov
Vyšívanie na textil plný steh
tvorivá dielňa pre dospelých vložné 5.00 €

*Vzdelávanie v astronómii
pre pokročilých

22.5.
17:00

Klub grafológie - začiatočníci

*

NITRA

Spravodajský portál

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

