10. výročie pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ (1. máj 2014)

Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava
PUTUJÚCE VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ
Pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ pripraví BIBIANA výstavu
nositeľov Grand Prix BIB a slovenských výtvarníkov ocenených na BIB. Výstavu dodá
pripravenú kurátorsky aj technicky (vyhotovenie kópií originálov – 24 ilustrácií Grand Prix,
28 ilustrácií ocenených slovenských výtvarníkov) spolu s propagačnými materiálmi
v slovensko-anglickej verzii. Podľa dohodnutého harmonogramu v spolupráci so
zastupiteľskými úradmi SR môže putovať po všetkých hlavných mestách EÚ. Cieľom
projektu je predstaviť 25 ročníkov jedinečného podujatia Bienále ilustrácií Bratislava, ktoré je
najväčšou svetovou prehliadkou originálov ilustrácií detských kníh.
Termín: rok 2014, hlavné mestá štátov EÚ
Divadelný ústav Bratislava
PANELOVÁ DISKUSIA
na tému potreby, vytvorenia a rozvoja divadelnej siete štátov EÚ ako nástroja umeleckej
komunikácie.
Termín: máj 2014, Štúdio 12 Divadelného ústavu

Hudobné centrum Bratislava
SLÁVNOSTNÝ KONCERT
operných spevákov s klavírnym sprievodom v priestoroch Historickej budovy SND.
Kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do
EÚ za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov a významných hostí zo zahraničia, ktorých
hlavným organizátorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
v spolupráci s MK SR, spoluusporiadateľom je Hudobné centrum a Slovenské národné
divadlo.
Termín: 30. apríl 2014, Historická budova SND v Bratislave
KONCERT
Ondreja Šalinga a Daniela Buranovského k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do EÚ.
Termín: 6. máj 2014, Varšava
KONCERT MLÁDEŽNÍCKEHO ORCHESTRA EURÓPSKEJ ÚNIE (EUYO)
k 10. výročiu pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ.
O účinkovaní telesa sa rokuje a závisí od poskytnutia finančných prostriedkov pre Hudobné
centrum v rámci prioritných projektov.
Európsky mládežnícky orchester (EUYO) bol založený v roku 1976 ako orchester, ktorého
ideou je zbližovanie európskych národov na poli kultúry prostredníctvom spolupráce mladých
profesionálnych hudobníkov. Čestným predsedom EUYO je predseda Európskeho parlamentu

a čestný patronát majú premiéri každej z členských štátov EÚ. Hudobným riaditeľom je
svetoznámy dirigent Vladimir Ashkenazy.
Členmi orchestra je 140 hráčov, pričom sú v ňom zastúpené všetky členské štáty EÚ. Hráči sú
vyberaní každý rok z viac ako 4000 kandidátov vo veku medzi 14 - 24 rokmi na konkurzoch,
ktoré sa konajú v celej EÚ. Kontaktným bodom na Slovensku je Hudobné centrum
z poverenia MK SR, ktoré organizuje každoročné výberové prehrávky a zabezpečuje vyslanie
slovenského umelca do EUYO.
Termín: jeseň 2014 – v nadväznosti na trasu turné orchestra EUYO - Koncertná sála
Slovenskej filharmónie
KONCERTY
v spolupráci so Slovenskými inštitútmi v zahraničí, ktoré organizuje Hudobné centrum
priebežne počas celého roka 2014, budú dramaturgicky zohľadňovať významné výročia.

Literárne informačné centrum Bratislava
AUTORSKÉ ČÍTANIA A PREZENTÁCIE
Slovensko má zatiaľ dvoch víťazov Európskej ceny za literatúru Pavla Rankova a Janu
Beňovú. Pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ chce LIC predstaviť slovenských
laureátov na medzinárodných knižných veľtrhoch.
Termín: marec 2014, Lipsko, Paríž

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI 2014
6. ročník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže - v rámci tém, ktoré budú vyhlásené v
tejto tvorivej súťaži, je aj 10. výročie pristúpenia SR k EÚ. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu
talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti, prispieva
k účelnému využívaniu voľného času a vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby mladej
generácie.
Usporiadatelia: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Múzeum SNP Banská Bystrica
Hlavní partneri: OblV SZPB na Slovensku, VÚC SR, krajské školské úrady a metodické
centrá SR
Termín: január – jún 2014
Slovenská filharmónia
ZAHRANIČNÉ REPREZENTAČNÉ TURNÉ v členských štátoch EÚ a Švajčiarsku
uskutoční SF pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ. Po dlhšom čase
ide o rozsiahlejšie turné po štátoch Európy. SF uvedie diela skladateľov európskej hudby
rôznych období - F. Schubert, M. Bruch, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. P. Musorgskij, A.
Dvořák, N. Rimskij-Korsakov. Účinkujú: Slovenská filharmónia, Alexander Rahbari dirigent, Alena Baeva – husle, Julian Steckel – violončelo, Dalibor Karvay - husle.
Termín: marec 2014: 19. 3. – Olten, Švačiarsko; 20. 3. – Villingen Schweinningen,
Nemecko; 21. 3. – Tübingen, Nemecko; 22. 3. – Dornbirn, Rakúsko; 23. 3. – Marktoberdorf,
Nemecko; 25. 3. – Antverpy, Belgicko; 27. 3. – Plzeň, Česko

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
PANELOVÁ VÝSTAVA
pri príležitosti 10. výročia pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ má za cieľ priblížiť toto
výročie zrakovo postihnutým občanom.
Termín: máj 2014
Slovenské národné divadlo
FESTIVALOVÝ PROJEKT EUROTHALIA
pozostávajúci z dvoch častí:
a) Medzinárodný festival hudobného divadla (organizuje súbor opery spolu s baletným
súborom SND), ktorý nadviaže na dva ročníky podobného podujatia, ktoré sa uskutočnili
v Bratislave v minulosti. Prvý ročník obnoveného festivalu prinesie okrem nových
reprezentatívnych produkcií SND a hosťovania Opery ŠD Košice aj vystúpenia zahraničných
súborov – ND Praha, Opery Národného divadla moravskoslezského z Ostravy a Neue Oper
Wien.
b) Medzinárodný divadelný festival organizovaný súborom Činohry SND, ktorá chce
predstaviť slovenskej verejnosti to najlepšie zo zahraničného divadla a zo slovenského
divadla a prezentovať to pred zahraničnou odbornou divadelnou obcou. Činohra SND rokuje
o účasti s varšavskými súbormi Teater Narodowy a Teater Dramaticzny, so Schauspielhaus
Zürich, s Deutsches Theater v Berlíne, so Slovinským národným divadlom v Maribore
a s Národným divadlom v Prahe.
Termín: rok 2014, SND Bratislava
Slovenský filmový ústav
DOKUMENT VISIONS OF EUROPE
k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do EÚ uvedie SFÚ v rámci svojho kina Lumiére
dokument Visions of Europe (Vízie Európy) z roku 2004. Ide o jedinečný projekt 25 režisérov
z 25 štátov Európy, ktorí ponúkajú osobitný pohľad na súčasný alebo budúci život v EÚ,
zachytený každým z nich v päťminútovej vízii. V rámci Slovenska sa predstavil ako režisér
Martin Šulík.
Termín: rok 2014
Štátna filharmónia Košice
ZAHRANIČNÉ KONCERTY
Štátnej filharmónie Košice k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do EÚ.
Program:
D. Kardoš – Východoslovenská predohra,
A. Dvořák – Symfónia č. 8 /príp. č. 5, 6/,
inštrumentálny koncert s niektorým z popredných slovenským umelcov: Nora Škutová,
klavír, Igor Karško, husle, podľa časových možností interpretov (prípadne Karol Samuelčík,
gitara)

Dirigent: Peter Valentovič
Termín: september 2014, Maďarsko, Poľsko
Štátny komorný orchester Žilina
SÉRIA ABONENTNÝCH KONCERTOV
k 10. výročiu vstupu Slovenska do EÚ s uvádzaním umelcov a autorov zo štátov EÚ.
Termín: rok 2014, Dom umenia Fatra v Žiline
KONCERTY
v rámci medzinárodného projektu EÚ – One Orchestra Network for Europe.
Termín: rok 2014, Dom umenia Fatra v Žiline
FESTIVAL
24. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia.
účinkujú: mladí umelci EÚ
Termín: 7. – 12. apríl 2014
Štátna opera Banská Bystrica
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ (budú o tom informovať
aj propagačné materiály Štátnej opery).
Termín: rok 2014, divadelná sála Štátnej opery v Banskej Bystrici
Univerzitná knižnica v Bratislave
CYKLUS PREDNÁŠOK
k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do EÚ a Severoatlantickej aliancie – pripravuje
Depozitná knižnica NATO v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.
Termín: apríl 2014, prednášková sála UKB

Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie o podujatiach sú uverejnené na webových
sídlach jednotlivých organizátorov podujatí.

