OBLASTNÉ

OBLASTNĚ PRACOVISKO

MATICE SLOVENSKEJ V BREZNE
Nám. gen. M. R. Štefánika 55, 977 01 Brezno

Vážení matičiari,
opäť prinášame plán matičných podujatí v okrese Brezno na mesiace september a október 2017, na ktoré vás
všetkých i vašich priateľov srdečne pozývame:
MO MS Brezno, predsedníčka PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
20.9.-22. 9. XIII. ročník inšpiratívneho festivalu s medzinárodnou účasťou Divadelná Chalupka pod
záštitou prezidenta SR, ktorého spoluorganizátorom je náš kolektívny člen DSJCH.
Predstavenia sú určené pre deti, mládež i dospelých, stačí si vybrať…
www.divadelnachalupka.sk
28.9 – 30.9.

XIII. Horehronské slávnosti zborového spevu s medzinárodnou účasťou, vystúpi desať
speváckych zborov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Rakúska.
28.9. I. festivalový koncert, Synagóga Brezno o 18.00 h
29.9. II. festivalový koncert, Rímsky-katolícky kostol Brezno o 18.00 h
30.9. III. Galakoncert MsDK o 18.00 h
Príďte si posedieť a započúvať sa do krásnych melódií…

27.9. o 16.00 h

v matičnej kancelárii zasadá Okresná rada Matice slovenskej

2.10. o 16.30 h v matičnej kancelárii zasadá výbor MO MS
7.10. o 7.00 h Oberačka po sebechlebsky. Náš kolektívny člen MSS Krnohári organizujú zájazd na
sebechlebské slávnosti, na ktorom budú i vystupovať. Budeme radi, ak si nájdete čas a
spoločne strávime túto sobotu a v dobrej nálade.
Záujemci prihláste sa v kancelárii MS do 4.10., odchod autobusu o 7.00 h Zadné Hálny
Motorest, o 7.10 h zastávka pri OC Point, cena 15 € / 1 osoba. V cene je zahrnutá
doprava a vstupenka na podujatie.
13.-15.10.

50. ročník súťaže učiteľov Chalupkovo Brezno, ktorého sme dlhoročným spoluorganizátorom;
slávnostné otvorenie v evanjelickom kostole 13.10. o 17.00 h s bohatým kultúrnym
programom a následne položenie kytice kvetov k pamätníku Janka Chalupku. 14. 10.
galavečer v MsDK.

18.10. o 15.00 h v matičnej kancelárii si pripomenieme 200. výročie narodenia Andreja Radlinského.
O jeho živote a diele bude prednášať historik Dr. J. Skorka.
Mesto Brezno, Miestny odbor MS, OZ Horehronská banská cesta Brezno, vyhlasujú 1. ročník literárnej súťaže
začínajúcich mladých autorov (próza, poézia) O banský kahanec. Téma: história baníctva a život baníkov v
Brezne a okolí. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl okresu Brezno v niekoľkých
kategóriách. Víťazi budú odmenení cenami. Podmienky súťaže a prihlášku nájdete na www.brezno.sk,
príspevky : monika.bacová@brezno.sk. Ďalšie informácie v mestskej knižnici u M. Bačovej. Uzávierka súťaže
30. 9. 2017.

MO MS Čierny Balog, predsedníčka A.Lehocká
September: stretnutie heligonkárov – pohostinstvo Maja u Komov, posedenie pri pesničkách.
Október:
mesiac úcty ku starším – beseda
Tvorivé dielne-výroba predmetov zo stušiek.
MO MS Valaská, predsedníčka A.Fisherová
23.9. námestie Súťaž družstiev o najlepšiu haruľu
Valštianska kultúrna ješeň, kultúrne podujatie súborov z Valaskej
Stránkové hodiny v kancelárii OP MS Brezno
streda 10:00 – 15:00
https://www.facebook.com/groups/659403630836573/
opbrezno@gmail.com

