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OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII 
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych 

divadelných súborov, ktoré v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 

– 2020. Výstava vznikla pri 190. výročí slovenského ochotníckeho divadla, 

ktoré bolo v meste založené v roku 1830 Gašparom Fejérpataky-Belopotockým. 

termín, miesto: január – december 2023 pon-pia  8:00-15:00 hod. 
Liptovský Mikuláš – Dom kultúry 

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš  

spoluusporiadateľ: Dom kultúry Liptovský Mikuláš 

 

STREET FOTO 
Výstava fotografií, prezentácia celoročnej činnosti Fotoklubu pri 

Liptovskom kultúrnom stredisku. 

termín, miesto: 10. novembra 2022 –  6. januára 2023 
po-pia 8:00-15:00 hod. 
L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol 

 

FOTOTROJLÍSTOK 
Výstava fotografií členov troch fotoklubov Liptova. Symbolické 

fotoprepojenie liptovských fotografov z Ružomberka, Liptovského 

Mikuláša a Liptovského Hrádku. 

termín, miesto: 9. januára – 28. februára 2023 po-pia 9:00-16:00 hod., ne 12:00-16:00 

vernisáž výstavy 14.1.2023 o 10:00 hod. 
Ružomberok – Liptovské múzeum 

usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš  

spoluusporiadateľ: Liptovské múzeum Ružomberok, Fotoklub RK 1924 Ružomberok 
 

KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU  
- ŠÁLKY - modelovanie, točenie na kruhu 

Modelovanie šáločiek z ruky, plátov hliny a možnosť vyskúšať točenie na 

hrnčiarskom kruhu.  
 (kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 15 € 

kapacita kurzu max. 11 osôb) 
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/ 

termín, miesto:12., 13. januára 2023  o 16:30 – 19:30 hod. 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) 

https://www.mrazikus.cz/lks/?fbclid=IwAR1J46Xw2LcDI8sgOQL34zSNnGFOrKg3VS008fZ5_4qx-pQMyuQFpcjAMGo


 

KAPITOLY Z DEJÍN UMENIA  
– SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ MODERNA II. 

Výtvarný workshop s odborným lektorom. Súčasťou programu je 

teoretická prezentácia a prednáška, po nej nasleduje praktická časť. 
Lektor: Mgr. Róbert Močiliak.  

Materiál: Olejové, alebo akrylové farby, širšie ploché štetce, USB kľúč 

max.11 osôb /  Vložné 25,- € sa platí na mieste lektorovi 
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/ 

termín, miesto:14. januára 2023  o 9:00 – 15:00 hod. 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) 

 

MOJE DESAŤROČIE V ATELIÉRI 
Autorská výstava tvorby Andrei Jármayovej, bývalej členky Klubu 

neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS. 

termín, miesto: 16. januára – 24. februára 2023 
po-pia 8:00-15:00 hod. 

vernisáž výstavy 19. 1. 2023 o 16:30 hod. 
L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol 

 

FOTOKLUB 

Stretnutie členov klubu. 

termín, miesto: 18. januára 2023 o 17:00 hod. 
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 

 

MAĽBA PODĽA MODELU - PORTRÉT 
Výtvarný workshop s odborným lektorom.  
Lektor: Mgr. Róbert Močiliak.  

Materiál: olejové, alebo akrylové farby, širšie ploché štetce 

max.7 osôb /  Vložné 16,- € sa platí na mieste lektorovi 
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/ 

termín, miesto:20. januára 2023  o 15:15 – 17:45 hod. 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) 

 

KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU  
- ŠÁLKY - glazovanie 

Glazovanie už vytvorených prác z predchádzajúceho kurzu. 

-  (kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 15 € 

kapacita kurzu max. 11 osôb) 
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: https://www.mrazikus.cz/lks/ 

termín, miesto:26., 27. januára 2023 o 16:30 – 19:30 hod. 
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) 

https://www.mrazikus.cz/lks/?fbclid=IwAR1J46Xw2LcDI8sgOQL34zSNnGFOrKg3VS008fZ5_4qx-pQMyuQFpcjAMGo
https://www.mrazikus.cz/lks/?fbclid=IwAR1J46Xw2LcDI8sgOQL34zSNnGFOrKg3VS008fZ5_4qx-pQMyuQFpcjAMGo
https://www.mrazikus.cz/lks/?fbclid=IwAR1J46Xw2LcDI8sgOQL34zSNnGFOrKg3VS008fZ5_4qx-pQMyuQFpcjAMGo


 

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV 

Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov  

s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.  

termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45 

streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45, piatok 15:15-17:45 
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS v NKP Čierny orol 

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 

 
 

KLUB KERAMIKÁROK 

Stretnutie členov klubu. 

termín, miesto: utorok 16:00 hod. 
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS v NKP Čierny orol 

usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 
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