V MESTSKEJ KNIŽNICI SA DETI DOZVEDIA
PREČO VIDÍME DUCHOV
Program Mestskej knižnice ponúkne cez týždeň tiež autorské čítanie Vladimíra Ballu či
poéziu umelcov z Klubu mladých autorov Brak.
BRATISLAVA. Mestská knižnica v Bratislave ponúka od 5. do 9. novembra návštevníkom
autorské čítanie víťaza Anasoft litera Vladimíra Ballu.
Deťom bude čítať Ivan Šándor, poéziu prečítajú umelci z bratislavského Klubu mladých
autorov Brak. Deti sa v knižnici dozvedia Prečo vidíme duchov, ale aj ako vidí svet deväťročný
fotograf Jakub Rýgner. Vstup na všetky podujatia je zadarmo. Agentúru SITA o tom
informovala Zuzana Liptáková z bratislavskej mestskej knižnice.
V Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej 3 v Bratislave bude v pondelok
najmenším deťom čítať Ivan Šándor. V utorok tu predstaví svoje videnie sveta aj deväťročný
fotograf Jakub Rýgner. Vernisáž fotografií Môj svet cez objektív bude sprístupnená od 17:00.
Prečo vidíme duchov, čo sú záhady či čo to je kritické myslenie vysvetlí deťom Dušan Valent.
Populárno-náučná prednáška z cyklu To najúžasnejšie z vedy sa bude konať v stredu 7.
novembra a v piatok 9. novembra od 14:10.
V Galérii Artotéka na Kapucínskej 1 v Bratislave sa môžu návštevníci i milovníci slovenskej
literatúry stretnúť s víťazom tohtoročnej ceny Anasoft litera Vladimírom Ballom. Autor
prečíta úryvky zo svojej knihy V mene otca. Podujatie moderuje Zuzana Belková, hudobne ho
doplní ZuAn Duo. Podujatie je súčasťou cyklu Čítajme slovenskú literatúru a jeho cieľom je
spropagovať slovenské tituly a tiež umožniť stretnutie slovenských autorov s verejnosťou.
Program v Galérii Artotéka bude pokračovať v piatok prezentáciou bratislavského Klubu
mladých autorov Brak. Podujatie Brak sa vracia sa začne o 17:30, poéziu budú čítať autori z
Brak-u Roman Beňo, Oľga Gluštíková, Martin Chudík, Martina Grmanová a Linda Šagátová,
hosťom bude básnik Erik Ondrejička. Atmosféru hudobne doplní operný spevák Peter
Cyprich i duo Lívia Doležalová a Kamila Očenášová.
sobota 3. 11. 2012 17:43 | sita
© 2012 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská
licencia vyhradená.
Čítajte viac: http://bratislava.sme.sk/c/6591188/v-mestskej-kniznici-sa-deti-dozvedia-preco-vidimeduchov.html#ixzz2BzMdkedl
Citované 12. 11. 2012

