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4. 7. 2020, 10.00 – 18.00, NKP hrad Devín

Rytieri na Devíne / Celodenný program / Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
Celodenné podujatie na hrade Devín, ktoré nás zavedie do obdobia stredoveku. Za dodržania všetkých
hygienických a bezpečnostných opatrení sa návštevníci môžu tešiť na bohatý a rôznorodý program.
Historický šerm, divadelné medailóny, rozprávka, prednáška, dobové tance, recitál hudby a poézie - ale
najmä rytiersky turnaj na koňoch! 4 odvážni jazdci a ich tátoši predvedú svoje bojové umenie a znalosť jazdy,
aby si vyslúžili obdiv dám, cteného publika a nehynúcu slávu.
Vstupné: predaj vstupeniek pri pokladniach hradu Devín:
Rodinné vstupné – 15 €, základné vstupné – 8 €, zľavnené vstupné – 4 €
 7. 7. 2020, 17.00, nádvorie Starej radnice
Na okraji záujmu / Z literárnych zbierok MMB / otvorenie výstavy
Obsahovo približuje život a osobné predmety z pozostalostí našej spisovateľskej a výtvarnej elity.
Mimo stredného prúdu / Adriena Bartošová and Friends a Štefan Bučko
Lyrický hudobno-poetický program k výstave.
Vstup predovšetkým na pozvánky
 22. 7. 2020, 18.00, Hovory zo Starej radnice, nádvorie Starej radnice
Kde bývala kráľovná? / Štefan Holčík
Historické rozprávanie s romantickým názvom sa dotkne návštev panovníkov v našom hlavnom mesta
a priblíži ich možnosti ubytovania. Okrem kráľovského zámku (hradu), ktorý nebol súčasťou územia
slobodného kráľovského mesta, panovníci bývali po príchode do Prešporka v kráľovskej kúrii alebo v dome
významného mešťana. Kráľovská kúria ako gotické kráľovské sídlo stálo na mieste dnešného nádvoria
Prepoštského paláca pri Kapitulskej ulici. Rozprávanie nám priblíži významných kráľovských hostí kúrie
a povie aj o jej ďalších zaujímavostiach.
Voľný vstup
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 28. 7. 2020, 15.00, mimo priestorov MMB
Pamätník Chatama Sofera / Jozef Staško, Židovská náboženská obec Bratislava
Chatam Sofer bol významný bratislavský rabín a spolu s ďalšími učencami je pochovaný v podzemnom
priestore, ktorý je jedinou zachovanou častou starého židovského cintorína.
Vstup: 2 €, v pokladni Starej radnice + pred Pamätníkom 3 € na podporu pamiatky

 30. 7. 2020, 18.00, nádvorie Starej radnici
Vivaldi / Corelli / Mozart / Pod holým nebom
Koncert komorného súboru Hilaris Chamber Orchestra pod názvom Vivaldi / Corelli / Mozart / Pod holým
nebom sa bude konať v spolupráci s Múzeom mesta v Bratislave na nádvorí Starej radnice. Na koncerte
Hilaris Chamber Orchestra zaznejú slávne concerta grossa, divertimentá a koncerty pre sláčikové nástroje od
velikánov Vivaldiho, Corelliho a W. A. Mozarta, ktoré si budete môcť vychutnať pod holým nebom v krásnych
historických priestoroch nádvoria Starej radnice. V prípade zlého počasia budú zabezpečené náhradné
priestory. Koncert organizujeme bez sponzorskej a grantovej pomoci.
Ďakujeme Mestskému múzeu za poskytnutie priestorov a stálym mediálnym partnerom ako je portál Moja
kultúra a časopis in. ba za spoluprácu! Hilaris Chamber Orchestra získal vo februári 2020 zlatú medailu na
medzinárodnej súťaži Vienna International Music Competition.
Vstupné: 15 € / vstupenky v predpredaji siete Ticketportal (už k dispozícii)
17 eur / hodinu pred koncertom na mieste konania podujatia

 Základné informácie:
Maximálny počet účastníkov na nádvorí Starej radnice 90 (100)
Maximálny počet účastníkov vo Faustovej sieni 66
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia presúvajú do Faustovej sieni v Starej radnici
Zmena programu vyhradená.
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