
1. 11.  SO o 18,00 h /USA/  

HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
5. 11.  ST o 18,00h /ČR, SR/  

TOBRUK  
8. 11. SO  o 18,00 h /SR, ČR, UK, HU/ 

BATHORY       
12.11. ST o 18,00 h /USA/komédia/ 

TROPICKÁ BÚRKA  
15. 11.  SO o 18,00 h /ČR/ 

MÁJ   
26. 11.  ST o 18,00 h / USA /

AKO UKRADNÚŤ NEVESTU 

14.11. 2008 o 9.00 

Burza nápadov pre MŠ
14.11. 2008 o 10.00
Workshop o reforme školstva 
18.11. 2008 o 17.00
Tri oriešky pre Richarda Rikkona 
Séria klavírnych koncertov obľúbe-
ných melódií po mestách Slovenska. 
Hosťami sú miestne  talentované deti, 
ktoré bude Richard korepetovať na 
klavíri. 
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Filmový klub REBEL 
november 2008

6. novembra 2008, 19.00h
SLEPÉ LÁSKY
Réžia: Juraj Lehotský
Slovensko 2008
Film o láske medzi nevidomými 
ľuďmi. 

13. novembra 2008 19.00h
TAKING OFF
Réžia: Miloš Forman
USA 1971 
Larry a Flynn tvoria typickú ame-
rickú rodinu s neodmysliteľnými 
starosťami a dcérou Jeannie, ktorá 
berie drogy. 

20. novembra 2008 19.00h
TRANSYLVÁNIA
Réžia: Tony Gatlif
Francúzsko 2006 
Príbeh mladej ženy, ktorá sa vydá 
na romantickú cestu po fascinuj-
úcej krajine. Zoznámi s osamelým 
Čangalom, človekom ako ona – bez 
hraníc a bez záväzkov.

27. novembra 2008 19.00 h
VENUŠA
Réžia: Roger Michell
VB,USA 2006 
Maurice rozhodne prehovoriť Jessie, 
aby stála modelom pre študentov 
maliarstva. 

Dom kultúry mesta Handlová pripravuje v mesiaci NOVEMBER

Handlovské Katarínske dni
21. – 22. novembra 2008
Tradičný Katarínsky jarmok    
Piatok 21. 11. od 10.00 – 20.00 hod. 
Sobota 22. 11. od 8.00 – 20.00 hod. 

Piatok:
14,30 Akordeonika
15,00 Slávnostné otvorenie   
        Katarínskych dní 
15.45  Slávnostné zasadnutie   
        MsZ a udeľovanie cien mesta
16,00  Kašubovci 
17,30  Rytmus Oslany 
18,30  Dychová hudba Handlová
19.00  Reprodukovaná hudba SO-CHO

19.30 MAGURANKA

Sobota:
14.00  Borovienka
15,00 Bojnická kapela
16,30 Goodwill
20.00  Amphibios 
21.00  Reprodukovaná hudba SO-CHO

Európsky týždeň mládeže 2008 
v Handlovej
 

V termíne od 2. do 9. novembra 2008 sa v Bruseli uskutoční 
pravidelné stretnutie mladých ľudí z celej Európy. Medzi základné priority tohtoročné-
ho Európskeho týždňa mládeže patrí posilnenie štruktúrovaného dialógu s mladými 
ľuďmi, špecificky s cieľom definovať budúce smerovanie mládežníckej politiky v EÚ.
V Handlovej pripravujeme: 
Diskusné fórum - 3.11 2008 o 12, 00 hod v Dome Kultúry. 
Mladý a aktívny Európan - 3.-7.11.2008 v Mestskej knižnici Mesta Handlová

Spisovateľom 
sa asi 
narodíte...
Mestská knižnica 
si už vytvorila 
tradíciu organi-
zovania stretnutí 
so spisovateľmi. 
V rámci dňa 
Otvorených dverí v samospráve 2008 sa 
deti dozvedeli ako sa píšu detské knihy 
a aj tie dospelé od mladého slovenského 
spisovateľa. 
Peter Kubica okrem toho, že je hovor-
ca Žilinského samosprávneho kraja, 
je i spisovateľ čo píše krásne knižky. 
Tentoraz bolo stretnutie trochu iné. 
V Deň otvorených dverí stretol v Mestskej 
knižnici Handlová viac ako 200 detí. Čítali 
si o Púpavke a p. Kubica im porozprával 
ako sa môžeme stať spisovateľom, ako 
sa im dnes darí a čo nového pripravuje. 
Deti si zo záujmom vypočuli, že knižiek 
má pán Kubica v hlave už veľa, len nevie, 
ktoré z nich sa mu v tomto živote podarí 
dať na papier.

MsK

Program DK Handlová nájdete na 
stránke: www.dkhandlova.sk

Pod záštitou hajtmana 
Zlínskeho kraja, Libora 
Lukáša a Nadácie Jana Pivečky 
usporiadali v dňoch 26.-28. 
2008 zlínske spevácke zbory 
Cantica a Cantica leatitia          
v spolupráci so ZUŠ Okružná, 
4.ročník festivalu speváckych 
zborov „ ZAZPÍVAJ SLAVÍČKU „.

      Okrem zlínskych spev .zbo-
rov a hostí, Motýli Šumperk a 
Song Vsetín dostali pozvanie 
aj dva slovenské spev. zbory, 
Dievčenský komorný spevácky 
zbor Úsmev ZUŠ L.Stančeka 
Prievidza a DSZ Barborky ZUŠ 
Handlová. Pod vedením svojej diri-
gentky Anežky Balušinskej, klavíristky 
Vierky Pozsonyiovej a sláčikového 
kvarteta ZUŠ L.Stančeka v Prievidzi 
sa oba zbory predstavili na úvodnom 
koncerte v Evanjelickom kostole v 
Zlíne, galakoncerte v Dome umenia 
a na záverečnom sakrálnom koncerte      
v Pútnickom kostole v Štípě.
    Náročný koncertný program fes-
tivalu ako aj sobotný dopoludňajší 
štvorhodinový ateliér spojených 
speváckych zborov, kde naštudovali 
speváčky nové zborové piesne, zvládli 
na večernom galakoncerte na výbornú. 
Najpriaznivejší ohlas malo vystúpenie 

dievčat z Úsmevu odetých v krásnych 
ľudových slovenských krojoch, ktoré 
svojou vynikajúcou hla sovou kul-
túrou, veľkým muzikálnym prejavom a 
v plnom dynamickom nasadení zaspie-
vali ľudové piesne v úprave slovenských 
a českých hudobných skladateľov. 
Úspech umocnilo aj spoluúčinkovanie 
sláčikového kvarteta s klavírnou hrou.  
    Záverom festivalového podujatia 
bol nedeľný sakrálny koncert. Krása 
súzvuku tónov čisto znejúcich hlasov 
nesúcich sa v nádhernom barokovom 
Pútnickom kostole v Štípě nadchla 
nielen hojné zastúpenie poslucháčov, 
ale aj samotné účinkujúce zbory, ktoré 
naplno prežívali interpretáciu každej 

zborovej skladby. Spestrením pobytu 
v Zlíne bola vďaka organizátorom aj 
prehliadka najstaršieho obuvníckeho 
múzea na svete a všetkých zaujala 
najmä zbierka historickej a exotickej 
obuvi. Tri septembrové dni, strávené 
na festivale, bolo kvalitou účinkujúcich 
spev. zborov a dobrou organizačnou 
úrovňou, rozhodne inšpirujúcim a 
podnetným pobytom. Zborový spev pri-
náša plnohodnotné rozvíjanie talentu 
veľkej skupiny ľudí a zároveň prispieva 
k duchovnému rastu mladej generácie. 
Stáva sa prirodzeným prostriedkom 
dorozumievania a zbližovania ľudí.

A.B.

DIEVČENSKÉ SPEVÁCKE ZBORY ÚSMEV A BARBORKY V ZLÍNE


