Program Domu Matice slovenskej v Nitre
September 2019
Pripravujeme
2.9./PO/19.00hod/Hoj, vlasť moja
Benefičný koncert a slávnostný galaprogram ku Dňu ústavy SR /Slávnostná recepcia v Dome MS v Nitre.

Miesto: Mestská hala Klokočina, Dom MS v Nitre - sála
Organizátor: Nadácia Konštantína Filozofa v Nitre, Mesto Nitra

7.9./SO/Ivanske babie leto – Športový deň
MO MS Ivanka pri Nitre pozýva na podujatie pre deti aj dospelých, počas ktorého sa bude konať výstava tekvicových
strašidielok. Nebudú chýbať ani športové hry, skákací hrad či živá hudba.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a obce Ivanka pri Nitre.

Miesto: Ivanka pri Nitre – park
Organizátor: Nitriansky samosprávny kraj, obec Ivanka pri Nitre, MO MS Ivanka pri Nitre

14.9./SO/Šachový turnaj o pohár primátora mesta Nitra
Bližšie informácie u p. Danka na tel. č. 0908 448 356.

Miesto: Dom MS v Nitre - sála
Organizátor: O. Z. Nitriansky šachový klub

21.9./SO/Ivanske babie leto – Stolnotenisový turnaj
MO MS Ivanka pri Nitre pozýva na podujatie pre deti aj dospelých, počas ktorého bude konať Stolnotenisový turnaj.
Registrácia na stolnotenisový turnaj u p. Račkovej na tel. č. 0903 380 729 alebo u p. Černíkovej
na tel. č. 0902 141 400, štartovné: 3€
Začiatok stolnotenisového turnaja: 8.00hod.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a obce Ivanka pri Nitre.

Miesto: Ivanka pri Nitre – Kultúrny dom
Organizátor: Nitriansky samosprávny kraj, obec Ivanka pri Nitre, MO MS Ivanka pri Nitre

Aktivity pri DMS:
Filatelisti /nepárny týždeň utorok 15.00 h/,
Tréningové stolnotenisové centrum - stolnotenisový krúžok /streda -16.00 h/
Dobový spolok Satyros /štvrtok 18:00 h/,
Nové divadlo – divadelné skúšky a predstavenia /harmonogram podľa aktuálneho mesačného
programu predstavení – viac na: www.facebook.com/novedivadlo /
Viac informácií:
www.facebook.com/dmsnitra
Tel. č.: 037/381 28 50, 0918/113 212
Úradné hodiny v DMS: denne od 9:00 do 15:00h. Zapojte sa aj Vy! Máte chuť niečo zorganizovať, ale chýba Vám
priestor, spolupráca? Radi Vám pomôžeme, ozvite sa na: bilicova.dmsnitra@gmail.com alebo

dms.nitra@matica.sk
Zmena programu vyhradená!

