TLAČOVÁ SPRÁVA
8. 9. 2014 v Bratislave
Od Goethe inštitútu až k Artfóru!
Dobrý trh na Panenskej bude prvýkrát pozdĺž celej ulice! Už tradične sme so susedskými
organizáciami pripravili koncerty, pouličné divadlo, ochutnávky vín aj otvorené dvory a záhrady.
Čaká vás tu i streetfood, Slowfood areál s lokálnymi producentami potravín a samozrejme veľa
dizajnu, hračiek, kníh a mulituktúrnych špecialít. Novinkou bude slávnostné otvorenie novej
knižnice v Goethe inštitúte, koncerty pred Artfórom a žonglérsky festival Jugglair.
Novinky
Panenská ulica - ulica knihy. Goethe inštitút otvorí svoju novú multimediálnu knižnicu, kde bude
k dispozícii 8000 knižných titulov v nemčine i slovenčine a 500 filmov na DVD, a taktiež
množstvo cédečiek starej i novej nemeckej hudby. V tento deň sa môžete stať členom knižnice
zadarmo! Taktiež tu nájdete celodenný program, ktorý budú tvoriť čítačky a workshopy pre deti i
dospelých. Na Panenskej ulici taktiež vznikla nová kaviareň Knižnica, ktorá má pre vás
prirpavené zaujímavé špeciality. Artfórom chystá čítania z kníh v podaní Branuška Jobusa a
koncert talentovanej mladej speváčky Andreay Bučkovej. Taktiež sa môžete tešiť na koncerty
pred Artfórom, ktoré bude mať vonku vytvorenú obývačku. Oproti nemu sa bude nachádzať
Mestská knižnica, ktorá tiež chystá čítania kníh a výpredaj starých knižiek.
Na Dobrom trhu odštartuje nultý ročník žonglérskeho festivalu Jugglair, ktorý predstaví
domácich i zahraničných profesionálov i začiatočníkov. Nájdete ho vo dvore Evanjelickej cirkvi
metodistickej. Pripravený je program pre deti i dospelých. Uvidíte pouličnú akrobaciu, môžete sa
zapojiť do workshopov a súťaží. Využiť môžete aj hojdačky, sklzavku a lezeckú ministenu. K
dispozícii bude aj kresťanská literatúra za dobrovoľný príspevok pre prácu cirkvi. V suteréne č.
12. Evanjelickej cirkvi metodistickej nájdete odborné poradenstvo k starostlivosti o pleť a
vkusnému líčeniu (Dr. Dana Sirkovská). V tom istom priestore sa bude prezentovať nový
vzdelávací portál www.mojrozvoj.sk (Dr. Dominik Procházka). Otvoríme aj sálu modlitebne, kde
bude pre deti pripravené maľovanie na tvár, reporukovaná hudba a možnosť rozhovoru pri
občerstvení pre všetkých.

V zadnom dvore Moshi Moshi bude prebiehať tematická degustácia vín spojená s koštovkou
vybraných paštét s MOJE. Odporúčame sa zaregistrovať vopred! Viac info nájdete na stránke
MOJE.
Vo dvore ZUŠ M. Ruppeldta bude už tradične umiestnený hudobný stage a burza. Práve tu
pokrstí svoj nový album - vinyl “Bratislava” slovenská kapela Živé kvety.
Kultúra
V záhrade veľkého evanjelického kostola bude už tradične prebiehať rôznorodý kultúrny
program. Môžete si pozrieť milé detské predstavenie Môj dedko je čerešňa v podaní Mirky
Čaneckej, uvidíte tanečné vystúpenie B-swing, môžete sa zapojiť aj do ich workshopu,
zúčastniť sa tvorivej dielne Život na hrade, vyskúšať si hulahoop alebo si vypočuť čítanie
detských kníh. O mix starej i súčasnej hudby sa bude počas celého dňa starať DJ RNGO.
Predajcovia
Aj tentokrát budete mať možnosť navštíviť Slowfood zónu, ktorá ponúkne lokálne potraviny, ale i
ochutnať rôzne multikultúrne špeciality - iránske či talianske jedlá alebo odskúšať marokánsku
kozmetiku. Nájdete tu, samozrejme, aj klasické slovenské jedlá, ako napríklad podpecníky.
Taktiež tu nájdete poctivé burgre, cícerové hranolky a fish&chips. Keďže ide vínna sezóna,
nebude chýbať ani hrozno, burčiak, vína a lokše.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
10.00 - 10.15 hod.: Sprievod ulicou od zastávky po ZUŠ
10.00 - 13.00 hod.: e-Bug - projekt pre deti (Záhrada)
10.30 - 11.00hod.: Fanfáry z balkóna ZUŠ
10.30 - 11.00 hod.: Bubnovacia škola Rytmica s La3no Cubano (Záhrada ECM -Jugglair)
10.30 - 12.00 hod.: Hulahoop workshop (ZÁHRADA stage)
10.30 - 11.00 hod.: Braňo Jobus (Artfórum - obývačka)
11.00 - 11.30 hod.: Otvorenie Jugglairs (Záhrada ECM -Jugglair)
11.00 - 11.30 hod.: Od klasiky k džezu - vystúpenie pedagógov ZUŠ (Stage M. Ruppeldta)
11.30 - 12.00 hod.: Čítanie pre najmenších - Mestská knižnica v Bratislave (ZÁHRADA stage)
11.00 - 12.00hod.: Kapela 3ola (Stage M. Ruppeldta)
11.30 - 12.00 hod.: Acroyoga (Záhrada ECM)
12.00 - 13.00 hod.: kapela Jurkazvierky (Stage M. Ruppeldta)
12.00 - 13.30 hod.: Tvorivá dielňa - Život na hrade (ZÁHRADA stage)
12.00 - 14.00 hod.: Cirkus (Záhrada ECM)
12.30 - 13.00 hod.: B-swing - tanečné vystúpenie a workshop (ZÁHRADA stage)
13.00 - 14.00 hod.: kapela Funny Fellows na autíčku (Štetinová ulica)
13.00 - 14.00 hod.: Workshop nového cirkusu v tanečnej škole Elledanse (Záhrada)
13.30 - 14.00 hod.: Kapela Korben Dallas (Stage M. Ruppeldta)
14.00 - 14.30 hod.: Chodúľový workshop (Záhrada ECM)
14.00 - 14.30 hod: B-swing - tanečné vystúpenie a workshop (ZÁHRADA stage)
14:00- 15:30 hod.: Hulahoop workshop (Záhrada)
14.30 - 15.00 hod.: Jugglair workshop (Záhrada ECM)
14.30 - 15.10 hod.: Môj dedko je čerešňa - divadlo pre deti (ZÁHRADA stage)
15.00 - 15.30 hod.: Aikido (ZÁHRADA stage)

15.00 - 16.00 hod.: Teatro Colorato - Noemova Archa alebo Nezabudni na slona (Záhrada ECM)
14.30 - 15.30 hod.: kapela Živé kvety (Stage M. Ruppeldta)
15.30 - 16.00 hod.: B-swing - tanečné vystúpenie a workshop (ZÁHRADA stage)
15.30 - 16.10 hod.: Andrea Bučko (Artfórum - obývačka)
16.00 - 17.00 hod.: Žonglérske hry (Záhrada ECM)
16.00 - 17.00 hod.: kapela Milá spoločnosť (Stage M. Ruppeldta)
20:00 hod.: Afterparty v KC Dunaj
Počas celého dňa bude prebiehať:
DJ RNGO (ZÁHRADA stage)
Jugglairs workshopy (Záhrada ECM)
Bazár (ZUS M. Ruppeldta)

Tešíme sa na vás na Dobrom trhu na Panenskej v sobotu 13. 9. od 10.00 - 17.00 hod.!
FB event: www.facebook.com/events/754050661324052
FB page: https://www.facebook.com/DOBRYTRH
web: www.dobrytrh.sk
Organizátori: PUNKT, o. z. a mestská časť Bratislava - Staré Mesto, podujatie sa koná pod záštitou
starostky Táne Rosovej
Myšlienku podporili Nadácia Tatra banky a Bratislavský samosprávny kraj.

Viac info:
Zuzana Hrdličková
PR&marketing
0901/778 255
www.dobrytrh.sk
www.punkt.sk

