
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

 

4_1_Kultúrno-spoločenské podujatia, apríl 2023 
 
2.4.  14.00 h – 18.00 h  
Veľká noc – ŠIBAČKA  
Koloničova kúria, nádvorie 
Dychová hudba Šípkari/ Tvorivé dielne/ Ukážky pletenia korbáčov/ Veľkonočný šibák/ Maľovanie 
a zdobenie kraslíc/ Súťaže a hry/ Šibačková hra  
Obecná záhrada, Alstrova 249 / Hľadanie veľkonočných vajíčok 
V spolupráci s Račianskym muzeálnym spolkom. Vstup voľný.  
 
16.4. 16.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Detské predstavenie/ Divadlo BUM BÁC: „Slncový kôň“ 
SLNCOVÝ KÔŇ je gašparkové divadielko, tak trochu muzikál s chytľavými veselými melódiami 
spievanými naživo s gitarou. Príbeh o napínavom putovaní rozprávkového veštca a Gašparka za 
strateným zázračným koňom. Vstupné: 3,00 €. 
 
20.4. 18.30 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
Divadelný štvrtok / Mestské divadlo Trenčín: Woody Allen – Juergen Fischer: „Sex noci 
svätojánskej“  
Dynamická, trošku rozmarná, no pritom intelektuálna komédia sa odohráva v roku 1905. Intelektuál 
Andrew Hobbs a jeho hanblivá manželka Adriana prežívajú partnerskú krízu. Do ich vidieckeho sídla 
zavíta na víkend bratranec Leopold so snúbenicou Ariel. Tá je však nenaplnenou láskou domáceho 
pána. Kolotoč vášne a humoru sa rozprúdi aj vďaka doktorovi Maxwellovi a jeho frivolnej partnerke 
Dulcy. Všetkých šesť postáv podľahne čaru svätojánskej noci, po ktorej prichádza rozuzlenie, ktoré si 
nenechajte ujsť! Vstupné: 16,00 €. 
 
Celomestské podujatie Bratislavské mestské dni (22. - 23. 4.2023) oslávi v apríli tohto roka už svoje 
20. narodeniny. Hlavné témy aktuálneho ročníka Bratislavských mestských dní: 
• Veľká oslava 
V tomto roku oslavujeme nielen narodeniny podujatia, ale aj 30. výročie Bratislavy ako hlavného 
mesta SR.  
• Deň zeme 
Keďže podujatie sa koná v rovnakom termíne ako Deň Zeme, pristupujeme k nemu aj cez koncept 
udržateľnosti. Vítané sú aktivity, ktoré nabádajú k ekologicky zodpovednému správaniu.  
• Mesto pre všetkých 
Chceme podporiť myšlienku mesta, ktoré je pestré a dostupné nielen rôznorodým komunitám, ale aj 
znevýhodneným skupinám. 
22.4. Obecná záhrada, Alstrova 246 
16.00 h Eko – divadielko: Malý Princ + workshop  
Planétu pohltil odpad! 
Na pomoc prichádza Tomík a jeho ShowDetom s EKO divadielkom. Malý princ nás prevedie po 
planétkach a vysvetlí čo je to RECYKLÁCIA a ako funguje. Na svojich cestách stretáva kráľa čo nevedel 



kraľovať, pijana a chamtivého biznismena, od ktorých si zobral veľké ponaučenie. Spoločne si 
zaspievame pesničky Eko-Rapera Tomíka. Viac o tom, ako to s našou planétou dopadlo, sa dozviete 
počas predstavenia. Predstavenie je vhodné pre deti od 4-10rokov. Vstup voľný.  
Nádvorie Obecnej záhrady  - Výstava a sadenie jarných kvetín  

23.4. 15.00 h – 20.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
Tanečná zábava s HS Šubínovci. Vstupné: 4,00 €. 
 
Stavanie mája 
30.4. 15.00 h    Park pred KS Impulz, Dopravná 22 
Hrá Dychová hudba Šípkari.    
  17.00 h   Park J.M. Hurbana, Detvianska ul. 
Stavanie Mája s deťmi z Folklórneho súboru Malinky, hrá DH Šarfianka. 
Vstup voľný.  
 
................................................................................................................................................................... 
Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Odd. kultúry. 
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste hodinu pred konaním podujatia.   
 

 

 

Zmena programu vyhradená! 

 

Spracovala: Dana Ölvecká, marec 2023 

Oddelenie kultúry a športu  

 


