SEPTEMBER
01. – 02. 09. 2012

miesto:
informácie:

VOLEJMIX TERASA 2012
volejbalový turnaj pri príle itosti 50. výro ia vzniku sídliska Terasa
hrací systém: 6 proti 6, min. 2 eny v dru stve, 4 kolá na as 2 x 10 min.;
štartovné: 35,- €/dru stvo
futbalové ihrisko Športového gymnázia, Popradská 1
www.dopartie.sk; Ján Šimko – 0902 719 685; e-mail: simkojan71@centrum.sk;
jankod505@azet.sk

02. 09. 2012 – nede a LETO NA TERASE - slávnostné ukon enie kultúrneho leta
19.00
PAVOL KRŠKA: KONŠTANTÍN A METOD – malé oratórium pre sóla, zbor,
dychové kvinteto a organ
účinkujú: František Balún, Júlia Gurba ová, Peter Kelner, Matúš Šimko,
dychové kvinteto, Zbor sv. Cecílie; diriguje Viliam Gurba
miesto:
Rímskokatolícky kostol sv. Gorazda a spolo níkov, Toryská 1/A (Terasa)
07. 09. 2012 – piatok
15.00

miesto:

VITAJ, ŠKOLA!
vítanie školského roka – zábavný program, hry a sú a e, uká ky innosti
krú kov – keramického, výtvarného, dramatického, hudobno-pohybového,
šachového krú ku a detského folklórneho súboru Jahôdka, predstavenie
lektorov, tvorivé dielne, detská zumba, detský aerobic; odštartovanie
projektu Kultúrou, poznaním a bezpe nos ou proti kriminalite v Mestskej asti
Košice - Západ
Zuzkin park pri Átrium klube

13. 09. 2012 – štvrtok
19.00
miesto:
spoluorganizátor:

O MYŠIACH A ĽUĎOCH
divadelné predstavenie Divadla Hopi hope pri príle itosti 50. výro ia Terasy
Átrium klub – ve ká sála, Zuzkin park 4
OZ ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mláde e – www.artest.sk

14. 09. 2012 – piatok
miesto:

OBRAZY
vernisá výstavy výtvarných prác Jolany Teigiserovej
Átrium klub - malá sála, Zuzkin park 4

16. 09. 2012 – nede a
16.00
miesto:
hlavný organizátor:

ŽELANIE
divadelné predstavenie Divadla NeoN
Átrium klub – ve ká sála, Zuzkin park 4; vstupné 2,- €
Divadlo NeoN

21. 09. 2012 - piatok
14.30

FUTBALOVÁ LIGA ŽIAKOV ZŠ O POHÁR STAROSTU MČ
futbal pre max. 10- lenné dru stvá iakov do dátumu narodenia 01. 01. 2000;
mo nos prihlásenia: do 17. 09. 2012
ZŠ Pova ská 12 - polyfunk né ihrisko
Átrium klub, Zuzkin park 4 – Tibor Grega, tel. .: 0911 207 780, 055/ 64 32 571;
e-mail: atriumklub@centrum.sk
Komisia kultúry, školstva a športu pri Miestnom zastupite stve Mestskej asti
Košice – Západ, Základná škola Pova ská 12

miesto:
informácie:
spoluorganizátori:

23. 09. 2012 – nede a
16.00
miesto:
hlavný organizátor:

VLOČKA
divadelné predstavenie Divadla NeoN
Átrium klub – ve ká sála, Zuzkin park 4; vstupné 2,- €
Divadlo NeoN

28. 09. – 29. 09. 2012 INTEGRAČNÝ FESTIVAL DRAMATICKEJ TVORIVOSTI
1. ro ník festivalu – pokra ovanie úspešného festivalu dramatickej tvorivosti
mentálne hendikepovaných hercov, ich priate ov a kolegov pri
príle itosti 50. výro ia Terasy
miesto:
Átrium klub – ve ká sála, Zuzkin park 4
hlavný organizátor: OZ ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mláde e – www.artest.sk
30. 09. 2012 – nede a
16.00
miesto:
hlavný organizátor:

KRÁĽOVSTVO SNOV
divadelné predstavenie Divadla NeoN
Átrium klub – ve ká sála, Zuzkin park 4; vstupné 2,- €
Divadlo NeoN
Zmena programu je vyhradená.

