17:30

Zjedol som Lautreca

beseda s Vandou Rozenbergovou, nominantkou na cenu Anasoft
litera 2022

Sobota – 25. 6. 2022
Oravská knižnica Antona Habovštiaka,
letná terasa

18:00

21:00

Nielen o Zakliatej jaskyni
Pondelok – 20. 6. 2022
Oravská knižnica Antona Habovštiaka

beseda so slovenskou filmovou režisérkou, scenáristkou a
spisovateľkou Marianou Čengel Solčanskou spojená
s autogramiádou

10:00

19:00

tvorivé dielne pre deti

autorské pantomimické predstavenie míma Vlada Kulíška
a muzikanta a skladateľa Radka Michalka

Smetiak

Urob si svoj odznak
Utorok – 21. 6. 2022
Oravská knižnica Antona Habovštiaka

20:00

Na zázraky máme nos

koncert kapely zdravotných klaunov Červený nos „Bä“
a beseda o knihe skutočných príbehov z nemocníc

10:00

Knižný hrdina
tvorivé dielne pre deti
13:30

Piatok – 24. 6. 2022
Hviezdoslavovo námestie

komentovaná prehliadka zákutí knižnice

11:00

KnihoMila pozýva

Kapitán Padák
a iné dobrodružstvá

16:30

Miroslav Knap – maľba :
ilustrácia : grafika : exlibris

beseda a čítačka so spisovateľkou Kristínou Baluchovou
spojená s autogramiádou

vernisáž výstavy oravského umelca, výtvarníka a ilustrátora kníh
Miroslava Knapa

12:00

Ako vzniká ilustrácia?

tvorivý plenér pre verejnosť, lektoruje Miroslav Knap

Streda – 22. 6. 2022
Oravská knižnica Antona Habovštiaka

15:00

Vyber si dobrú knihu

10: 00

neformálny rozhovor Dada Nagya s publicistom a recenzentom
Ľubom Jaškom

Knižná záložka
tvorivé dielne pre deti

16:00

Ryba rohatá
alebo Toto nie je ryba

13:30

KnihoMila pozýva

predstavenie Bábkového divadla v Žiline

komentovaná prehliadka zákutí knižnice

17:00

Štvrtok – 23. 6. 2022
Hviezdoslavovo námestie

UTÓPIA V LENINOVEJ ZÁHRADE:
Československá komúna
Interhelpo

11:00

beseda s Lukášom Onderčaninom, nominantom na cenu Anasoft
litera 2022

Nielen o Websterovcoch

beseda a čítačka so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou
spojená s autogramiádou

FILMmánia: premietanie filmu
Láska na vlásku

(Slovensko, rozprávka / rodinný, réžia: Mariana Čengel Solčanská)

Sprievodný program
17. – 25. 6. 2022

KUK fest 2021

výstava fotografií oravských fotografov z prvého ročníka festivalu
kolonádový most v Dolnom Kubíne
21. – 25. 6. 2022

Miroslav Knap – maľba:
ilustrácia : grafika : exlibris

výstava oravského umelca, výtvarníka a ilustrátora kníh
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
23. 6. 2022 | 15:00 – 15:30

Chaplin v uliciach

pantomimické predstavenie Vlada Kulíška
ulice Dolného Kubína
24. 6. 2022

Stretnutie s Michalom
Hvoreckým

beseda so slovenským autorom a publicistom
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
20. – 25. 6. 2022

Burza kníh

burza darovaných a vyradených kníh
foyer Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
20. – 25. 6. 2022

Letná čitáreň

bezplatný prístup k periodikám pre účastníkov
Hviezdoslavovho Kubína a festivalu KUK fest
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
23. – 24. 6. 2022

Festival očami výtvarníkov

počas besied s autormi budú členovia výtvarného klubu OZ
Inšpirácie zachytávať festivalovú atmosféru záznamovými
ilustráciami

17:30

Čierny lev

12:00

beseda so slovenským autorom a publicistom Michalom Hvoreckým
spojená s autogramiádou

Skauti na námestí

interaktívne hry pre deti a nahliadnutie do sveta skautingu

18:30

15:00

Show Drsňošov

Európska hodinka

najdrsnejšia show na svete, svieže predstavenie v podaní slávneho
zoskupenia Duo Kyseli Krastafci

rozhovor s bývalým europoslancom a dolnokubínskym patriotom
Miroslavom Mikolášikom o rozdielnosti v európskej kultúre

19:30

16:00

Spolu v rytme, spolu v tanci

Fringia

ukážka bojového umenia a prehliadka historických tancov

orientálny tanec a bubnová show v podaní umeleckého zoskupenia
Orientalico

17:00

20:30

Od Vietnamu po Čínu –
s pantomímou okolo sveta

Sto múch

koncert skupiny hrajúcej ekologický funky-underground, v ktorom
dominujú horehronsko-podpolianske vplyvy

beseda s mímom Vladom Kulíškom spojená s autogramiádou

Hlavný partner projektu

Projekt z verejných
zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

 

    



 



V prípade nepriaznivého počasia sa celé
podujatie uskutoční v aule Obchodnej
akadémie v Dolnom Kubíne.
Zmena programu vyhradená.
VSTUP ZDARMA

