
Karloveské kultúrne
a športové leto 2021

6. ročník. vstup voľný

Rodinné popoludnia v 
Novej karloveskej lodenici

V príjemnom prostredí kaviarne 
Lodenica si môžete vychutnať voňavú 
kávu, chutné domáce dezerty alebo 
posedieť pri kvalitnom vínku. Dvor 
Karloveskej lodenice obohatí aj toto leto 
hudobný koncert.  

25. júla o 16.00 hod.
František Báleš
a Matúš Uhliarik, 60 min.

Športové leto vo 
Vodárenskej záhrade

Počas letných mesiacov od pondelka do 
štvrtka vám opäť prinášame pravidelne 
obľúbené cvičenia v záhrade 
Vodárenského múzea na Devínskej 
ceste. Stačí si priniesť podložku a dobrú 
náladu. Cvičenia sú organizované od 
28.06. 2021 do 31.08. 2021.

PONDELOK o 18.00 hod.
Zumba, lektorka Lenka, 60 min.

UTOROK o 9.30 hod.
STROLLERING, lektorka Dajana z 
Wheels Bratislava Strollering, 60 min.

UTOROK o 18.00 hod.
Zdravý chrbát, lektor Vlado
z Cvičenie hrou, 60 min.

STREDA o 18.00 hod.
STRONG NATION, lektorka 
Zuzka, 60 min.

ŠTVRTOK o 9.30 hod.
Veselé dýchanie, lektorka
Rea Slawiski z Art Rea, 60 min.

ŠTVRTOK o 18.00 hod.
Pilates, lektor Miki
z Mikes fyzio, 60 min.

Folkové koncerty
u Marka Twaina

Krásne zákutia Karloveskej zátoky 
sľubujú a ponúkajú ďalšie nevšedné 
zážitky. Prinášame pre vás výber 
folkových koncertov. 

24. júla o 19.00 hod.
Zuzana Suchánková
a Miroslav Zahradník, 60 min.

28. augusta o 19.00 hod.
Robert Fapšo, 60 min. 

Komorné koncerty
v botanickej záhrade

Romantická atmosféra botanickej 
záhrady a tóny majstrov našej
hudobnej scény pozývajú na jedinečný
a neopakovateľný zážitok. Vstup na 
koncert voľný iba do 11.00 hod.

26. júna o 10.00 hod.
Shakespeare koncert, 60 min.

24. júla o 10.00 hod.
Erik Rothenstein Band, 60 min.

28. augusta o 10.00 hod.
Andrea Zimanyiová, 60 min.

NOVINKA

LETA!

V prípade nepriaznivého počasia sa 
outdoorové podujatia neuskutočnia a sú 
bez náhrady. Zmena programu 
vyhradená. Vstup voľný.Dodržujte 
momentálne epidemiologické opatrenia.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Viac info:       + 421 940 634 126

Organizátori:

Spoluorganizátori:

 
Kamel klub a Karloveská knižnica v 
spolupráci so ZOO Bratislava pre vás 
prichystali zaujímavé podujatia. 
Otvárame pre vás novú kultúrnu scénu 
v exotických a inšpirujúcich reáliách 
Bratislavskej ZOO.

Cestovateľské kino Kamel
Každý pondelok počas augusta 
premietame o 21.00 hod. filmy
z produkcie Tomáša Hulíka. 
Ide o nádherné a ohromujúce dokumenty 
o Slovensku a slovenskej divokej prírody. 

Vstupné: 4€, dôchodcovia, deti od 3 do 15 
rokov 2€, deti do dovŕšenia 3 rokov a ZŤP 
zdarma.
Viac info: rezervacie@karlovaves.sk

Do slova zaľúbení

21. júla o 19.00 hod.
Do slova zaľúbení: Literárna 
zoo-garden-párty

Prinášame literárnu záhradnú párty 
sídliacu na kopci vedľa lám alpák
a nosorožcov. Do slova zaľúbení je 
literárny sit-down s prekvapivými 
hosťami a otvoreným koncom. 
Podávame slovenské vína.  

Vstupné: 6 €. V cene je welcome drink. 
Počet vstupeniek limitovaný. 
Viac info: rezervacie@karlovaves.sk

Kultúrne leto 
v ZOO Bratislava



Rozprávkové pondelky
Rodinné kreatívne dielne

Počas letných prázdnin sme už tradične 
pripravili pre našich najmenších 
divákov a ich rodičov interaktívne 
rozprávky a rodinné kreatívne dielne. 
Podujatia sú vhodné od 3 rokov. 

5. júla o 10.00 hod.
Nám. sv. Františka: Divadlo zo 
šuflíka, Janko a Marienka, 45 min.

12. júla o 10.00 hod.
Dlhé diely, Pribišova: Divadlo 
Babena, Mačičky a televízor, 45 min.

19. júla o 10.00 hod.
Nám. sv. Františka: Rodinné 
dielne - Podmorský svet, obrázok 
na zavesenie, 90 min.

26. júla o 10.00 hod.
Dlhé diely, Pribišova: Tvorivé dielne 
- Veselý hmyz na lúke, 90 min.

2. augusta o 10.00 hod.
Nám. sv. Františka: Divadlo pod 
hríbikom, Jurko a prasiatka, 45 min.

9. augusta o 10.00 hod.
Dlhé diely, Pribišova: Divadlo 
MaKile a Divadlo KaSia: Sestričky 
Notičky - O chorej Notičke, 45 min.

16. augusta o 10.00 hod.
Nám. sv. Františka: Tvorivé 
dielne - Ozdoba do vlasov, 90 min. 

23. augusta o 10.00 hod.
Dlhé diely, Pribišova: Tvorivé 
dielne - ZOO - lamy, žirafy a 
zebry, 90 min.

30. augusta o 10.00 hod.
Nám sv. Františka: Divadlo JaJa, 
Cesta okolo sveta, 45 min.

Letné tančiarne
pri fontáne Rodina (Hríby)

Swingové tančiarne pod holým nebom 
odštartujú ukážkové lekcie, ktoré sú 
určené pre začiatočníkov aj pokročilých. 
Pokračujeme voľnou tanečnou zábavou, 
na ktorej si môžete naučené vyskúšať či 
len tak posedieť a nasávať čaro letných 
večerov pri Karloveskom centre kultúry. 

6. a 20. júla o 19.00 hod.
Tančiareň s B-Swing, 120 min.

3. a 17. augusta o 19.00 hod.
Tančiareň s B-Swing, 120 min.

Bubnovačka pre deti a dospelých 
s bubnovou školou Rytmika.sk. 
Účastníci dostanú bubon a stanú sa 
súčasťou rytmického orchestra, ktorý 
vedú skúsení dirigenti z bubnovej školy 
Rytmika.sk a kapely La3no Cubano. 
Môžete si priniesť aj vlastné bubny alebo 
perkusie.

23. júla o 19.00 hod.
Bubnovačka Orchestra s bubnovou 
školou Rytmika.sk, 60 min.

27. augusta o 19.00 hod.
Bubnovačka Orchestra s bubnovou 
školou Rytmika.sk, 60 min.

Bubnovačka
v Líščom údolí
- Park SNP

Filmové leto
v Líščom údolí

Príďte si po celodennej horúčave 
oddýchnuť a vychutnať dobrú 
kinematografiu v krásnych reáliách 
Líščieho údolia. Tradične máme pre vás 
pripravené aj občerstvenie, deky
a repelenty.

26. júna o 21.30 hod.
Best of Fest Anča 2020, 73 min.

2. júla o 21.30 hod.
Ženy v behu, 93 min.

9. júla o 21.30 hod.
Milan Sládek, 92 min.

16. júla o 21.30 hod.
Meky, 80 min.

23. júla o 21.30 hod.
Až vyjde mesiac, 95 min.

30. júla o 21.30 hod.
Posledná aristokratka, 110 min.

6. augusta o 21.00 hod.
Šarlatán, 118 min.

13. augusta o 21.00 hod.
Kým sa skončí leto, 118 min.

20. augusta o 21.00 hod.
Amnestie, 130 min.

27. augusta o 21.00 hod.
Samotári, 109 min.

Špacírka Líščím údolím

21. júla o 16.00 hod.
Parkovisko IUVENTA: Špacírka 
Líščím údolím, 90 min.

Sprevádza karlovešťan a miestny historik 
Matúš Šramek.
Registracia na: spacirka@karlovaves.sk

Leto na hrane
v Karloveskej knižnici

Letná séria koncertov prináša 
neopočúvanú hudbu z hraníc žánrov
a prístupov. Zároveň sa koncerty budú 
diať na pomedzí priestoru knižnice, 
využívajúc priestor vonkajšieho malého 
námestia. 

22. júla o 19.30 hod.
Leto na hrane: Dominik Suchý, 40 min.

12. augusta o 19.30 hod.
Leto na hrane: Untitled Sea, 60 min.

Sprievodný program:

15. júla o 16.00 hod.
SWAP RASTLÍN, 120 min.

19. júla 10.00 - 19.00 hod.
Celodenná knižná burza

NOVINKA

LETA!


