TRAFAČKA - priestor bývalej trafostanice na nitrianskom sídlisku Párovce predstaví
počas prvého jesenného mesiaca niekoľko zaujímavých hudobných hostí a eventov.
Znovu sa nám po nejakom čase podarí usporiadať náš obľúbený komunitný trh
susedov – trafo.TRH #17, pre detičky sme nachystali hravý a poučný science
workshop. Vypočujeme si klavírneho virtuóza Norberta Daniša i nevidiaceho
klavíristu Lacka Medveca so speváčkou Patríciou Matušovou a i.

VÝSTAVA
Oli Sklenková - Potulky Moravským Slováckom
Prídite spolu s nami objaviť krásy Moravského Slovácka, vnímané okom alebo fotoaparátom Oli
Sklenkovej. Pokochajte sa krásou zvlnenej krajiny, políčkami a vinohradmi v okolí Kyjova. Chotáre
denín – Hovorany, Karlín a Šardice autorke prirástli k srdcu, a keď sa tam ocitla po prvý krát, cítila
sa ako Alenka v ríši divov.
Na vernisáž Vás srdečne pozývame v piatok 6.septembra o 18:00. Okrem autorky a jej krásnej
výstavy sa môžete tešiť na gitarové vystúpenie Števka Haládika, na dobré vínko a občerstvenie.
Výstava potrvá do 10.októbra.

PROGRAM
Linux stretnutie
Priaznivci Linuxu Vás pozývajú 11.septembra na debatu o Linuxe a iných otvorených slobodných
softvéroch. Linux v Trafačke - vždy v druhú stredu v mesiaci, od 16.00 hod.

Púšťame si Vinyly
Hudobný výber z platní v podaní FONOKRU si môžete vypočuť v stredu, 18.septembra od 18:00.
Vstupné:dobrovoľné

Magic Piano
Koncert je unikátnou šou, ktorá je spojením vrcholnej klasickej hudby, filmovej a rockovej hudby
ako aj vlastných klavírnych kompozícií popredného slovenského klavírneho virtuóza, Norbert
Daniša. Kvalitná hudba, ktorá vás nadchne a ohromí, prinesie radosť a zážitkovú performáciu.
Pozývame Vás v sobotu, 21.septembra od 19:00.
Vstupné: 5€

Blšák v Trafačke
Stalo sa milou tradíciou, že v Trafačke sa každý mesiac koná blšák. V letných mesiacoch tomu
nebude inak. Otvoril si skriňu a zistil, že nemáš čo na seba? Nezúfaj a prídi v nedeľu,
22.septembra do Trafačky, kde si môžeš nakúpiť krásne, nevyužité, použité no použiteľné
oblečenie, topánky a doplnky. Za symbolické ceny si môžeš krásne spestriť šatník. Začíname
o 13:00 a veríme, že blšák bude ešte letný a neprekvapí nás skorá jeseň 

Večerné debaty v Trafačke: Školstvo naše každodenné
V akom stave je slovenské školstvo?
Učia sa deti v školách podstatné veci?
Akých máme učiteľov?
Zvláda štát v oblasti školstva svoje poslanie?
Ako učia slovenskí učitelia?
Mali sme niekedy dobrého ministra školstva?
Čo všetko musíme v školstve zmeniť?
Ako by mala vyzerať škola 21. storočia?
Moderuje: Adrian Michalík
Kapacita obmedzená, vstupenku je potrebné zakúpiť si vopred na bare v Trafačke.

Vstupné: 2€ (v cene vstupenky je jeden z nápojov: Bernard 10, Svijany 11, Hroznovka,
Esspreso/Lungo)
Srdečne Vás pozývame na každomesačnú diskusiu, vždy na inú a zaujímavú tému, ktorá sa
uskutoční 26.septembra od 19:00.

Ladislav Medvec a Patrícia Matušová
27.septembra sa možete tešiť na mladý pár: klavír - nevidiaci Ladislav Medvec /spev - Patrícia
Matušová. V ich repertoári nájdete zahraničné moderné piesne, ale aj slovenské evergreeny.
Začíname o 19:00.
Vstupné: 3€

Science workshop v Trafačke
Science Workshop je určený pre všetky deti vo veku od 5 - 12 rokov.
Je zložený zo série experimentov a edukačných hier predovšetkým na rozvoj skupinovej
spolupráce.
Deti si prakticky vyskúšajú vedecké experimenty a naučia sa zábavnou formou nové poznatky z
matematiky, fyziky, chémie a prírodovedných odborov.
Experimenty: Explózia sopky, dúhový roztok, nezhnednutie jablka.
Počet miest je limitovaný.
Na workshop je nutné sa vopred prihlásiť a kúpiť si vstupenku.
Registrácia: + 421908 646 750 (whatsApp, sms)
Prvý science workshop sa uskutoční v sobotu 28.septembra od 15:30 do 17:00.
Vstupné: 15€

trafo.TRH
Jesenný komunitný trh susedov je tu!
Jesenné stretnutie prinesie sezónny trh s ručnými výrobkami a domácimi produktmi, susedské
stretnutia, rozhovory, dobrú hudbu a veríme, že aj dobrú náladu a pohodu. Stretneme sa v
nedeľu 29.septembra od 10:00 vonku pred Trafačkou. Veríme, že počasie nám bude priať.
PROGRAM:
13:00 / Koncert: Giovy a Mina
pozn.: v prípade nepriaznivého počasia je náhradný termín 6.10.

