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Sobota  16.8.    pešia zóna    19.00 h       

FUNNY FELLOWS
JAJ, ZUZKA, ZUZIČKA! Swingový koncert ojedinelého hudobného zoskupenia 
s prvkami kabaretu a burlesky. 90 minút neopakovateľnej zábavy, hudobných 
skvostov a výborných výkonov ocenených aj v zahraničí. Očakávajte nečakané - 
pri hudbe, ktorú preveril čas... 

Piatok 22.8.    pešia zóna    19.00 h       

MUZIKOMAT– KONCERT 
Podpora mladých neprofesionálnych muzikantov a kapiel z Českej a Slovenskej 
republiky je hlavným cieľom cezhraničného projektu DK Púchov a Vsetín nazva-
ného Muzikomat. Prvý slovenský koncert projektu, ktorého zostava interpretov 
vyplynie z priebežného poradia kapiel a hlasovania fanúšikov na stránke www.
muzikomat.eu (hlasujte!) Bližšie info na osobitných plagátoch. 

Nedeľa  24.8.    pešia zóna     19.00 h       

TÚLAVÉ DIVADLO: 
CYRANO, ALEBO  BÁLABILÉ  O NOSE
Vtipné verše, šermiarske súboje, ale predovšetkým výpoveď o láske, samote a 
„podivnom osude“.  Po dlhom čase sa zjavuje Cyrano, ktorý ešte nemá vek na 
to,  aby bilancoval, aby zdobil a žiaril. Ale bojoval, lebo len skutočná krása vedie 
do záhuby... Úprava a réžia: Jakub Nvota. Hudba: Kamil Mikulčík. Samozrejme, 
v Túlavom divadle si nemôžete byť ničím úplne istí a tak Vám opäť prinesie iný 
pohľad na humor a nadhľad nad čudom menom život. 

Nedeľa  31.8.    veľká sála Divadlo Púchov    18.00 h       

ZÁVER Púchovského kultúrneho leta: 
KONCERT ZUŠ a KRISTÍNY 
Základná umelecká škola v Púchove pri príležitosti 60.výročia v spolupráci s DK 
Púchov Vás srdečne pozývajú na pestré koncertné vystúpenie. Hosť večera:  
KRISTÍNA. Súčasťou podujatia bude súťažná výstava bývalých a súčasných ab-
solventov ZUŠ pod názvom  „Púchov v premenách“. Vstupné, určené na chari-
tatívne účely: 4 €, prístavok 3 €. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

PÚCHOVSKÉ TÁBOROVÉ LETO ´14: 
Obľúbené denné tábory pre Vaše deti, denne od 8.00 do 15.00 h:

ROZPRÁVKOVÁ ANGLIČTINA  14.-18.7.2014
Pre deti od 5 do 10 rokov, dvojjazyčné hry, súťaže, darčeky, prekvapenia ... 

DIVADELNÝ TÁBOR I.-PANTOMÍMA  21.-25.7.2014
Pre deti od 5 do 10 rokov, výlety, hry, súťaže, nácvik divadielka... 
Hosť: Vlado Kulíšek 

FOLKLÓRNY TÁBOR 28.7.-1.8.2014
Pre deti od 6 do 12 rokov, hra s modrotlačou, tvorivé dielne, spoznávanie tradícií, 
tanec, piesne... Hosť: Martinka Bobáňová a ĽH Bobáňovci

DIVADELNÝ TÁBOR II. –MUZIKÁL  4.8.-8.8.2014
Pre deti od 11 do 15 rokov, hry, výlety, súťaže, nácvik muzikálu... 
Hosť: Mirka Partlová 

Cena všetkých táborov: 
40 €, deti zo súborov DK Púchov zľava 5 €. 

Prihlášky a info: 0905 428 290.

Nedeľa  6.7.     pešia zóna    19.00 h 

OTVORENIE Púchovského kultúrneho leta: 
SIMA MARTAUSOVÁ s kapelou
Sima Martusová pochádza z Považskej Bystrice a spevu sa profesionálne za-
čala venovať po výhre v Gospeltalente v roku 2009. Dnes už držiteľka sloven-
ského „Grammy“ -  ceny ZAI populárnej hudby ako Objav roka aj Album roka 
2013. Každú vytvorenú pesničku, každého človeka a každého hudobníka, kto-
rého na svojej „ceste hudbou“ stretá, si veľmi váži. Má radosť z toho, že môže 
tvoriť, spievať a deliť sa o svoje pocity... Aj u nás v Púchove.    
Predskokanka: KRISTÍNA SÝKOROVÁ z cyklotrialového klubu CTK Záriečie 
-exhibičné vystúpenie (o 18:50 hod.)

Sobota 12.7.    pešia zóna    19.00 h       

BLACK BAND 
Snáď každý, kto má viac ako tridsaťpäť, nostalgicky spomína na éru tanečných 
zábav, plesov, kde nesmela chýbať živá hudba. BLACK Band-u z Prievidze 
dáva jedinečný zvuk Jana Apolenová, so svojím zamatovým hlasom v sprievo-
de troch mužských vokálov. Pokiaľ ste ešte nemali možnosť ich počuť naživo,  
ponúkame Vám zmes nielen „repete“ piesní. 

Nedeľa-streda  13.-16.7.     pešia zóna    21.30 h (po zotmení)     

LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2014                                                                   
Ďalšia séria neopakovateľných filmových večerov pod hviezdami... Konkrétne:  
Fair Play, Kandidát, eŠteBák, Okresný prebor. Podmienkou premietania sú 
spomínané viditeľné hviezdy, čiže len priaznivé počasie... Info aj na osobitných 
plagátoch. 

Sobota 19.7.    pešia zóna    19.00 h       

AURELIUS Q  
Jazzová kapela, ktorá je aktívnou súčasťou slovenskej a českej klubovej hu-
dobnej scény. Jej momentálnym domovom je trenčiansky Jamm Club, ale mô-
žete ju stretnúť aj na jazzových festivaloch a rôznych kultúrnych podujatiach. S 
„Aureliusom“ hrali a spievali aj viaceré hviezdy džezového neba – Peter Lipa, 
Andrej Šeban, Richard Müller, Jana Koubková. 

Sobota 2.8.    pešia zóna    19.00 h       

BLUE-TIME
Vlado Trefný, Braňo Hornung , Juraj Dubovec a Roman Liška a ich pestrá 
zmes oldies a blues.  Bluesovú náladu, ktorá vôbec nemusí byť iba BLUE, 
smutná, okoreníme niekoľkými číslami z repertoáru Olympicu, Katapultu, 
alebo Beatles... 

Sobota 9.8.    pešia zóna    18.00 h       

FÍHA  TRALALALA
Pesničkovo – divadelná šou s nezabudnuteľnou výpravou a atmosférou pre 
najmenších divákov. Projekt, ktorý bol pedagógmi aj divákmi ohodnotený 
ako najlepšie predstavenie pre deti súčasnosti. Rozkošný škriatok Fíha, kto-
rý v knihe býva, učí deti prostredníctvom autorských pesničiek spoznávať 
svet. Je v nich poskrývaných kopec záhad, ktoré spolu interaktívne objavíme 
a rozlúštime...  

2014

V prípade nepriaznivého počasia podujatie prekladáme do Divadla Púchov, veľká sála.
Vstup na všetky podujatia (okrem záverečného charitatívneho koncertu) voľný. Zmena programu vyhradená.


