
5.3. 2009 o 15.30 
VANSOVEJ LOMNIČKA 
- prehliadka prednesu poézie a prózy 
žien v DK Handlová
 

5.3. 2009 Vernisáž výstavy 
- Handlovčanka Alica Buzalková a jej 
tvorba
 

7.3. 2009 o 15.00 - ŽENINEC 
- tradičný babský veget v DK Handlová. 
Milé dámy, príďte sa dozvedieť novinky o móde a 

životnom štýle na tradičnom podujatí
 

12.3. 2009 o 15.30 - MDŽ 
- celomestské oslavy Dňa žien v DK 
Handlová spojené s kultúrnym programom
 

27.3. 2009 - Ľuďom za katedrou 
- podujatie venované pedagogickým a nepe-
dagogickým pracovníkom škôl a školských 
zariadení spojené s oceňovaním zaslúžilých 
pedagógov 

Program kina Baník
4. 3.  ST o 18.00 h / USA / romantický 
horor / 122 min./

SÚMRAK 
„V troch veciach som si bola úplne istá. Po 
prvé, Edward je upír. Po druhé, jedna jeho 
časť, a ja neviem, nakoľko silná, prahne po 
mojej krvi. Po tretie, som doňho bezvý-
hradne a neodvolateľne zaľúbená.“ 
Hrajú: Kristen Stewart, Robert Pattinson, 
Taylor Lautner ,…

7. 3.  SO  o 18.00 h / SR / dráma / 
95 min. 

POKOJ V DUŠI     
Silný príbeh odohrávajúci sa na pozadí drs-

nej scenérie hôr, so znakmi, ktoré sú pre 
stredné Slovensko typické – patriarchátom, 
pytliactvom, rasovou neznášanlivosťou, 
krádežami dreva, ale aj silnou tradíciou 
súdržnosti rodiny, viery, priateľstva a lásky, 
nesie všetky znaky klasickej drámy.
Hrajú: Attila Mokoš, Roman Luknár,  Lubo 
Roman,…  

11. 3.  ST o 18.00 h / USA / komédia / 
109min. / čes. tit. / MP 15+ 

SEX DRIVE     
Máš gule šlohnúť bratovi auto a vydať sa na 
divokú jazdu za sexom?
Hrajú: Josh Zuckerman, Amanda Crew, 
Clark Duke  ,,…  

14. 3. SO o 18.00 h / USA / 
romant.,fantasy,horor,triler / 90 min. 
/ slov. tit. / MP 15+ 

UNDERWORLD: VZBURA 
LYKANOV         
Večný boj medzi upírmi a vlkolakmi 
pokračuje.
Hrajú: Michael Sheen, Bill Nighy, Rhona 
Mitra,… 
           

15. 3.  NE o 15.00 h / USA, Belg. / 3D 
anim. rozprávka / 85 min. 

CESTA NA MESIAC  
„Je to veľký let pre človeka, ešte väčší pre 
muchy.“
Jedinečný vizuálny TROJROZMERNÝ záži-
tok v slovenských kinách! 3D animovaná 
rozprávka o troch odvážnych muchách, 
ktoré si splnili svoj sen a leteli spolu s člo-
vekom na Mesiac. 

18. 3.  ST o 18.00 h / USA / horor / 86 
min. / slov. dabing / MP 18+ /

KARANTÉNA  

Akčný horor z nájomného domu v Los 
Angeles a oblasti, kde bola vyhlásená 
karanténa. 
Hrajú: Jennifer Carpenter, Jay Harnandez 
Columbus Short,… 
                

21. 3.  SO o 18.00 h / USA / komédia / 
104 min. / slov. tit.. / MP 12+

YES MAN   
Život Carla Allena (Jim Carrey) je stále o 
tom istom. Stal sa z neho muž, ktorého 
najčastejšie používaným slovom je „nie“. 
Hrajú: Jim Carrey, Zooey Deschanel, …

25. 3.  ST o 18.00 h / ČR, SR /
tragikomédia / 97 min. / MP 15+

TANGO S KOMÁRMI 
Tango je jedinečným výrazom ľudských 
citov, je v ňom vášeň a napätie, konflikt 
i súlad pohlaví, dráždenie i bolesť, ako 
v bodnutí komára, ktorý si neodbytne 
žiada kvapku krvi, aby mohol prežiť. 
Hrajú: Roman Luknár, Ady Hajdu, Tereza 
Brodská,…  
           

28. 3.  SO o 18.00 h / USA /horor, triler 
/ 92 min. / MP 15+

SAW V   
Piate pokračovanie kultovej hororovej 
série. Hrajú: Tobin Bell, Scott Petterson,… 
            

29. 3.  NE o 18.00 h / ČR / komédia / 
88 min. / MP 

NESTYDA  
Film, ktorý Michal Viewegh s nadsázkou 
označuje ako nerovnomernú komédiu o 
manželstve a sexe, vznikol na základe jeho 
bestelleru „Povídky o manželství a o sexu“. 
Hrajú: Jiří Macháček, Emília Vášáryová, 
Simona Babčáková, Pavel Liška, Pavel 
Landovský, Nina Divíšková.
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Kultúra 2008
K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry 
a regionálne kultúrne inštitúcie hornej Nitry aj 
tento rok pripravili slávnostný večer KULTÚRA 2008. 
13.februára 2009 sa v Kultúrnom centre v Bojnici-
ach stretli ľudia, ktorí svoj život zasvätili kultúre. 
Oceňovali sa nielen najvýznamnejšie tvorivé počiny 
minulého roka, ale aj vytrvalosť jednotlivcov a ko-
lektívov, ktorí zostali kultúre verní dlhé desaťročia.
Medzi ocenenými nechýbali ani Handlovčania. 
Pri príležitosti významných kolektívnych, ale aj 
osobných jubileí boli za svoj prínos k rozvoju kul-
túry nášho regiónu ocenení Spolok dychovej hudby 
Handlová a jej kapelník Anton Michele, Anežka 
Balušinská, dirigentka speváckeho zboru a „maji-
teľka“ čarovného hlasu, dlhoročný divadelník Jozef 
Lenč a Mestská knižnica Handlová. Blahoželáme 
a ďakujeme.

Rd

Filmový klub REBEL
marec 2009
5.marca 2009, 19.00h

TAXIDERMIA                           
Réžia: György Pálfi, Maďarsko, 2006                     
91 min.                          
Tri príbehy deda, otca a syna (dôstojnícky 
sluha, majster v rýchlojedení a odborník na 
vypchávanie) sú zasadené do troch rôznych 
spoločenských období a stávajú sa tak svojráz-
nym a miestami až nechutným podobenstvom 

maďarských novodobých dejín.

12.marca 2009, 19.00h

INVÁZIA BARBAROV 
Réžia: Denys Arcand
Kanada, Francúzsko, 2003, 99 min.
50-ročný profesor histórie Rémy má neopero-
vateľný mozgový nádor. S manželkou sa skoro 
rozviedol a so synom si nikdy nerozumel. 
A práve on sa mu snaží uľahčiť umieranie: 
zariadi mu v preplnenej nemocnici vlastnú 
izbu, zoženie dávnych priateľov, bývalé milenky 
a na radu lekára i heroín, aby cesta na večnosť 

tak nebolela...

19.marca 2009, 19.00h

PO SVADBE
Réžia: Susanne Bier
Dánsko, Anglicko, Švédsko, 2006                     
120 min.
Hrdinom filmu je Jacob Pedersen (Mads 
Mikkelsen), vyliečený alkoholik a idealistický 
humanitárny pracovník, ktorý kdesi v Indii 
riadi sirotinec, ktorému hrozí z finančných 
dôvodov zavretie a jedinou možnosťou záchra-
ny je Jacobova cesta do rodného Dánska, 
odkiaľ prichádza ponuka finančnej pomoci od 

boháča Jorgena.

26.marca 2009, 19.00h

MALÁ VIERA 
Réžia: Vasilij Pičul, Rusko, 1988      
128 min.
Filmová senzácia sovietskeho „perestrojkové-
ho“ repertoáru. Panoráma špinavej krajiny, 
zdevastovanej „výdobytkami“ industrializácie, 
vytvára rámec bezohľadne úprimného obrazu 

mentality „prostých ľudí“.

Program Domu kultúry na mesiac marec


