
ZVOLENSKÉ                  
KORZOnedelné

Námestie SNP

Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum vás pozýva na

20. 6. 2021

MuZiKáLOVÉ KORZO 
Pozvánka na muzikálovy festival Jozefa Bednárika. Spomienka na Hanu Hegerovú - hudobné šansóny v podaní umelcov - Jana Filová, Tereza Králiková, Kristína Vrecková, akordeon - František Kubiš, husle - Andrej Turčin. 

Lazaro a hostia - hudobné spracovanie svetovej filmovej  a muzikálovej hudby v podaní kubánskeho speváka a jeho hostí.
Sprievodný program: 
17.00  Divadlo Zelienka - divadelné predstavenie rozprávky Čarovný klobúk17.00  Tri oriešky - tvorivé dielne pre deti

moderuje
Radoslav Kuric

13. 6. 2021

šPORtOVÉ KORZO
Prezentácia športových klubov na námestí - Karate klub URAKEN, škola korčuľovania Freestyle, Lieskovský tenisový klub,  HKM Zvolen, MFK Zvolen, prezentácia súťažnej formule zvolenského pretekára Martina  Matušku

Sprievodný program: 
17.00  Police team  - hudobný koncert17.00  Lolo a Piškot - improvizované zábavné vystúpenie pre deti

17.00  Tri oriešky - tvorivé dielne pre deti19.00  Janko Kulich & Kolegium - hudobný koncert

moderuje
Martin Matuška 

www.zvolen.sk a www.facebook.com/zvolen.mesto

17.00

17.00

Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať aktuálne platné nariadenia RÚVZ na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID 19.

Zmena programu vyhradená

6. 6. 2021

KORZO V ZNaMENí ZViERat

Patrik Szöcs - Dogfrisbee, KK Lovely dog - obedience  

a ukážky poslušnosti, Kynologický záchranný  

zbor - ukážka práce záchranárskeho psa, stánky združení 

so psami, salón pre psy HAVINO, pokus o slovenský 

rekord v počte chovateľov dážďoviek

Sprievodný program: 

17.00  Jaro Filip Tribute Band - sprievodný hudobný

 program 

17.00  Tri oriešky - tvorivé dielne pre deti

17.00  Divadlo Zelienka - divadelné predstavenie

 rozprávky O psíčkovi a mačičke

17.00  Art A&A - maľovanie na tvár

moderuje

Janka Hospodárová
17.00

27. 6. 2021

taNEÈNO - hudObNÉ KORZO

16.00  Tanečná škola  Zuzany Niščákovej - tanečné vystúpenie 

17.00 TŠK F.R.E.S.H. ZVOLEN - tanečné vystúpenie

18.00 Music centrum - hudobný koncert

19.15 VIRVAR – pop-rock - hudobný koncert

Sprievodný program: 

17.00  Tri oriešky - tvorivé dielne pre deti

moderuje

Radoslav Kuric 16.00


