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Kultúrno–spoločenské podujatia, máj 2022 

5.5.  
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Organizátor ZUŠ Vrbenského / Literárno-dramatický a výtvarný odbor v spolupráci s MČ Bratislava-Rača 
10.30 h – 12.30 h predpremiéra muzikálu „Charlie a továreň na čokoládu“ / žiaci ZŠ s MŠ J. A. Komenského, 
Hubeného 25, vstupné: 1,00 € 
18.00 h – 20.00 h premiéra  muzikálu „Charlie a továreň na čokoládu“ / verejnosť, vstupné: 5,00 €. 
 
8.5. 16.00 h  
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Deň matiek – Koncert Pavol Laták. Vstup voľný. 
 
9.5. 14.00 h  
Krasňanská beseda, Kadnárova 19 
Deň matiek – Deti z MŠ Cyprichova. Vstup voľný.  
 
9.5. 19.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Divadelný pondelok 
ZOZNAMKA / zážitková show pre všetkých ktorí hľadajú lásku a zábavu. Vstupné: 10,00 €.  
 
12.5. 16.00 h 
KS Impulz, Dopravná 22 
Deň matiek – Deti z MŠ Pri Šajbách. Vstup voľný. 
 
15.5. 16.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Divadlo Tuš: „Kozliatka“ 
Boli ste už na karnevale? Barborka ešte nikdy. Pomôže jej kamarátka. No ako ísť na karneval, keď už nie sú žiadne 
masky. Ostali posledné – maska kozy a vlka. Dievčatá si tak môžu zahrať veselú rozprávku alebo rovno dve – o 
kozliatkach neposlušných ale i poslušných. Inscenácia vznikla na motívy rozprávok od Márie Rázusovej- Martákovej a 
Jaroslavy Blažkovej z knižky Kozliatka. Vstupné: 2,00 €.  
  
22.5. 16.00 h – 21.00 h  
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Tanečná zábava s HS Charlie Band. Vstupné: 3,00 €.  
 
28.5. 10.00 h – 21.00 h  
Nádvorie a interiér Stará jedáleň, Pekná cesta 4A 
Oslavy 70. výročia sídliska Krasňany  
Kultúrno-spoločenské podujatie organizované v spolupráci s OZ Stará jedáleň, OZ Mládež ulice, RC Ráčik, Račiansky 
muzeálny spolok a SOŠ masmediálnych a informačných štúdií. V kultúrnom a sprievodnom programe sa 
odprezentujú miestne školy, kluby a spolky, osobnosti kultúrno-spoločenského života.  
 
Zmena programu vyhradená! 
 

Vstupenky je možné zakúpiť aj v predpredaji v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3. Predaj vstupeniek aj priamo 
na mieste v deň konania predstavenia hodinu pred podujatím.  

Prosím sledujte a dodržiavajte všetky aktuálne Opatrenia a Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR a platné 
právne predpisy vydané v čase trvania pandémie COVID-19, zdroje: www.uvzsr.sk a/alebo zároveň www.ruvzba.sk.  

Sledujte www.raca.sk a FB MČ Rača. 
 
           (okk) 

http://www.raca.sk/

