Mestská knižnica v Bratislave

LETNÁ ČITÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA

Michalská 26

máj 2016

16. 5. pondelok 17:00 Slávnostné otvorenie Letnej čitárne U červeného raka
K Mestskej knižnici patrí aj Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (ONS), ktoré práve oslavuje
25. výročie svojho založenia. Letnú čitáreň preto otvorí Alfréd Swan, jeden z najobľúbenejších
„hlasov“, ktorý načítava knihy pre nevidiacich a klavirista Peter Zbranek.
projekt Otvorené pódium (s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja)
18. 5. streda 18:00 Gustáv Murín: V tieni Černobyľa
Román o neviditeľnej smrti, veľkých peniazoch a láske. Po 30 rokoch od černobyľskej havárie
odhaľuje slovenskej verejnosti doteraz neznáme fakty. Hosťom bude Mudr. Pavel Malovič
(autor knihy Ako si udržať mladosť).
projekt Čítajme slovenskú literatúru (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)
24. 5. utorok 18:00 Peter Krištúfek: Telá
Prezentáciu novej knihy moderuje Dado Nagy. Román o telách a telesnosti v rozličných podobách,
rozdelených do piatich T: Ticho, Teplo, Tekutiny, Tíšenie bolesti a Transport. Štyri postavy,
ktorých príbehy sa mimovoľne prelínajú v dnešnej Bratislave.
projekt Čítajme slovenskú literatúru (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)
25. 5. streda 18:00 vernisáž: Záhrada v záhrade
Kurátorka a autorka fotografií: Tamara Reháčková. Pohľad krajinnej architektky, ktorá navštívila
japonské záhrady počas troch ročných období – na jar, v lete a na jeseň. Výstava je súčasťou VIII.
ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad, ktorý organizuje Národný Trust n.o.

26. 5. štvrtok 18:00 Magritte Quartet & Dorota Nvotová: Reading jazz?
Takmer pravidelná spolupráca kapely a Doroty na verejnom šírení lásky - k jazzu - pokračuje aj
v máji. Tento raz obohatená o čítanie jazzových textov. Michal Rešetka (trúbka), Gabriel
Bianchi (el. piano), Michal Mochito Izakovič (kontrabas), Jaroslav „Ufón“ Rozsíval (bicie).
projekt Otvorené pódium (s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja)
30. 5. pondelok 17:30 Večer rozmanitých kultúr na Slovensku
Študenti stredných škôl z celého sveta trávia svoj rok na Slovensku, aby spoznali našu kultúru,
naučili sa náš jazyk a vyskúšali si, aké je žiť v inej krajine. Slovenské rodiny týchto študentov
hostia, aby vniesli do svojej rodiny a svojho okolia oživenie, aby sa dozvedeli viac o kultúre iných
krajín bez vycestovania. Na oplátku študenti slovenských stredných škôl cestujú do celého sveta,
aby zistili, prečo sa nám na Slovensku vlastne žije tak dobre. Toto podujatie prináša najmä
prednášky a prezentácie o tom, ako sa žije v inej kultúre a slúži ako reflexia našej vlastnej kultúry
očami cudzincov.
31. 5. utorok 18:00 Fusion, koncert
Tak trochu iný spevácky zbor! Vedú ho tínedžeri s pomocou dospelých. Mladí ľudia v ňom objavujú
a rozvíjajú svoje schopnosti a talenty - či už ide o hudbu, médiá, organizáciu koncertov alebo
iných podujatí.
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