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APRÍL 2009

Program Domu kultúry na mesiac apríl
3.4. o 14.30
OSLOBODENIE HANDLOVEJ
pietna spomienka spojená s kladením vencov

15. 4. ST o 18,00 h /ČR/komédia/104min./
SNEŽIENKY A MACHRI po 25
rokoch

8.4. o 10.00
KRÁĽ ČITATEĽOV

V pokračovaní úspešnej komédie zo života si
zahrali rovnakí herci a herečky, ktorých sme
mohli vidieť v prvej časti z roku 1982 .

12.4. o 10.00
VÝSTUP NA VEĽKÝ GRIČ
18.4. o 18.00
CIGÁNSKI DIABLI - koncert v DK

18. 4. SO o 15,00 h /USA/animovaný film
BLESK

kinosála DK Handlová v rámci storočnice

Kino Baník
1. 4. ST o 18,00 h /USA/rodinná komédia/
RUŽOVÝ PANTER 2
V ďalšom pokračovaní filmového hitu z roku
2006 - Ružový panter 2 sa v roli komického
inšpektora Clouseaua opäť predstaví nenapodobniteľný Steve Martin.

4. 4. SO o 18,00h /ČR/dráma/80 min./MP
DETI NOCI

Ofka (Martha Issová) prepadla zvláštnej letargii:
zatiaľ, čo väčšina ich spolužiakov zo strednej
školy pokračuje v štúdiu, ona odmieta opustiť
pohodlie detstva, ktoré sa však začína meniť na
dusnú pascu.

Disneyho anim. komédia so slov. dabingom

22. 4. ST o 18,00 h /USA /akčný triler/
NEBEZPEČNÝ CIEĽ

Život nájomného zabijaka Joa sa obráti hore
nohami vo chvíli, keď je vyslaný na“ kšeftík“ do
Thajska, kde má za úlohu zlikvidovať nepriateľov bossa miestneho podsvetia Surata.

25. 4. SO o 18,00 h /USA/mysteriózna
dráma

PODIVUHODNÝ PRÍPAD
BENJAMINA BUTTONA

„ Narodil som sa za neobyčajných okolností“

29. 4. ST o 18,00 h /USA/romant. kom.
VICKY CRISTINA BARCELONA

Do „španielskeho New Yorku“ odchádzajú stráviť leto dve mladé Američanky.

Zlatá brána otvorená...

FK REBEL
Apríl 2009

2. apríla 2009 19.00 h
UMENIE PLAKAŤ

Réžia: Peter Schønau Fog , Dánsko 2006

9. apríla 2009 19.00 h
KARU SÜDA-MEDVEDIE SRDCE
Réžia: Arvo Iho, Nemecko, Rusko 2001

16. apríla 2009 19.00 h
JESENNÉ ZÁHRADY

Réžia: Otar Ioseliani
Francúzsko, Taliansko, Rusko 2006 117 min.

23. apríla 2009 19.00 h
KATYŇ
Réžia: Andrzej Wajda, Poľsko 2007, 118 min.
30. apríla 2009 19.00 h
OBČAN PES
Réžia: Wisit Sasanatieng , sko 2004

Ženinec
Na nábytku je prach, v koši na prádlo
slušná kopa na žehlenie a vám sa
jednoducho nič nechce.... Máte neodbytný pocit, že sa potrebujete zhlboka
nadýchnuť a niečo so sebou urobiť.
Aspoň ísť na kávu s kamarátkou, ktorá
vám rozumie, alebo zmeniť farbu
vlasov. Všetky to dôverne poznáme
– aj riaditeľka handlovského domu
kultúry Jarka Žišková. Práve preto,
že to pozná, zaradila do pravidelného
programu domu kultúry marcové
podujatie pod názvom Ženinec. Na
ňom sa vždy začiatkom marca stretnú
„handlovské baby“ a ak majú šťastie

DETI zo ZUŠ úspešne

reprezentovali naše mesto
Pri príležitosti konania Týždňa slovenských knižníc pripravilo detské
oddelenie Mestskej knižnice Handlová
podujatie pre najmenších – budúcich
čitateľov knižnice.
Malí recitátori z celej handlovskej doliny
predviedli svoje schopnosti samostatne
vystupovať naozaj výborne. Malá tréma,
dožmolené končeky sukničiek a žiarivé
očká, keď získali za svoje vystúpenie
knižku, sladkú odmenu a diplom.
Rodičia, pyšní na svoje ratolesti, neváhali
cestovať z okolitých dedín, aby ukázali,
že i napriek internetu a elektronickej
komunikácii, má hovorené slovo
v kruhu vnímavého publika stále svoje
nezastupiteľné miesto. Ceny odovzdal
viceprimátor mesta Handlová Dušan

Klas a každé dieťa získalo i bezplatný
zápis do knižnice, ktorú môže navštevovať v sprievode svojich rodičov.
Cez Zlatú bránu prešli
MŠ Chrenovec: Adamko Uhrín, Jakubko
Dobrotka

MŠ Malá Čausa: Samko Lihotský
MŠ Lipník: Alexandra Lacková, Matejko
Mikuško
Elokované triedy z Handlovej:
MŠ SNP: Miška Modolová, Jakubko
Veselý
MŠ Cintorínska: Erika Kočišová
MŠ Dimitrovova: Katka Jakušovská,
Stanka Arbetová
MŠ MC: Ivonka Tonhauserová, Miško
Pánis, Kristínka Koloredyová
MŠ Mostná: Timejka Fitalová, Dianka
Čaklošová.
JP

XII. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov základných umeleckých škôl
sa uskutočnil 19. marca 2009 v Koncertnej sále ZUŠ Ladislava Stančeka
v Prievidzi. Súťaže sa zúčastnilo 21
ZUŠ z viacerých krajov Slovenska.
V príjemnej súťažnej atmosfére posu
dzovala trojčlenná porota vyrovnané
spevácke výkony 74 spevákov v piatich

Mesto Handlová a Dom Kultúry
Mesta Handlová k 100. výročiu
ťažby hnedého uhlia na Slovenku

VYHLASUJÚ
Súťaž o najkrajší suvenír
venovaný k storočnici
„Sedíme na čiernom zlate“
výtvarná súťaž
„Môj dedo bol baník“,
literárna súťaž
„Handlovský výtvarník je
duchom tiež baník“
výtvarná súťaž
Termín a miesto odovzdania prác:
30. júl 2009, DK Mesta Handlová
Viac informácií: Ľubica Maruňáková, tel.: 0907 738 992,
lubica.marunakova@mail.t-com.sk

a sú vyžrebované, dostanú sa do rúk
kaderníčke, kozmetičke, vizážistke,
masérke, pedikérke alebo prídu
domov s novými gélovými nechtami.
Na tohtoročný Ženinec, ktorý bol
7.marca, prišla rekordná účasť viac
než 50 žien. Atmosféra bola pohodová,
vekové zloženie perfektné na odovzdávanie životných skúseností. Keď
napríklad stretnete usmiatu osemdesiatničku, ktorá vám povie, že začala
chodiť na kurz angličtiny a veľmi ju
to baví, zrazu sa zbavíte pocitu, že po
tridsiatke, štyridsiatke, päťdesiatke....
už život nestojí za nič. Potom prídete
domov, s úsmevom utriete prach,
ožehlíte a o rok si prídete znova dobiť
baterky.
Rd
speváckych kategóriách. Handlovská
ZUŠ mala zastúpenie v kategórii A Slavomír Dobrotka a v kategórii C
- Janka Radovičová. Obaja zvládli
svoj súťažný program na výbornú
a Slavko Dobrotka si v konkurencii
23 spevákov vyspieval II. miesto. Ich
radosť spolu s nimi prežívali aj ich
pedagógovia Mgr. J. Chudá a Anežka
Balušinská.
VH+ AB

