V-klub
KTO SME
Legendárny klub v centre
Bratislavy
Začínal ako klub pre
vysokoškolákov, dnes
oslovuje všetky vekové
kategórie. V-klub už od roku
1965 ponúka program
zameraný predovšetkým
na hudbu, divadlo,
literatúru a diskusie. Je
multifunkčný, multižánrový,
ale predovšetkým je stále
taký, aký bol na začiatku
– otvorený, priateľský
a slobodný.

Sme štátna príspevková organizácia
Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych,
osvetových a umeleckých aktivít v miestnych
a regionálnych podmienkach. Takisto vzdelávame,
publikujeme, skúmame, prezentujeme a staráme sa
o kultúrne dedičstvo Slovenska.

TU NÁS NÁJDETE ONLINE
www.nocka.sk

www.mojeumenie.sk

mojeumenie.sk
Prvý slovenský web,
ktorý sa špeciálne venuje
neprofesionálnemu
umeniu
Propagujeme na ňom
aktuálne podujatia z celého
Slovenska, uverejňujeme
zaujímavé články,
rozhovory a videá zo sveta
neprofesionálnych umelcov.
Na webe mojeumenie.sk
zistíte, že sa oplatí sledovať
nielen profesionálne,
ale aj menej viditeľné,
neprofesionálne umenie.

www.festivalvychodna.sk

www.scenickazatva.eu

www.tvor-ba.sk

www.slovakiana.sk

www.v-klub.sk

A TU NÁS MÔŽETE STRETNÚŤ OSOBNE
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava

je VEĽKÉ

umenie

Folklórny
festival
Východná

Scénická
žatva

Najstarší a najrozsiahlejší
folklórny festival
na Slovensku

Najstarší festival
neprofesionálneho
divadla v Európe

Východná je vrcholnou
prehliadkou tradičnej
ľudovej kultúry a jej
folklorizovaných prejavov.
Rázovitá obec Východná
sa každý rok v prvý júlový
víkend stane miestom
stretnutí folkloristov –
hudobníkov, tanečníkov,
spevákov i remeselníkov,
nadšencov i priaznivcov
ľudového umenia.

Vždy na konci leta sa
v Martine stretnú najlepšie
slovenské a vybrané
zahraničné divadelné
súbory. Od roku 2017
je Scénická žatva
držiteľom významného
medzinárodného ocenenia
AITA/IATA, čím sa radí
do svetovej sedmičky
najlepších festivalov
neprofesionálneho divadla.

Súťaže
a prehliadky
Vyhlasujeme a odborne
garantujeme 20
celoštátnych postupových
súťaží a prehliadok
Podporujeme nimi
neprofesionálnych umelcov
z celého Slovenska
v oblastiach ako folklór
a folklorizmus, divadlo,
umelecký prednes,
hudba, zborový spev, film,
fotografia, výtvarná tvorba
a literatúra. Najstaršou
a najväčšou súťažou
je Hviezdoslavov Kubín.

Vzdelávanie, výskum
a poradenstvo
Vzdelávame, radíme
a skúmame
Vykonávame metodickú
činnosť, rozvíjame odborné
zručnosti pracovníkov
v kultúre, poskytujeme
poradenstvo, realizujeme
výskum kultúry, vydávame
odborné publikácie
a časopisy, zbierame
štatistické dáta o kultúre,
zastrešujeme činnosť
Európskeho kontaktného
bodu a podporujeme
neprofesionálnych umelcov.

Dni neprofesionálneho
umenia TvorBA
Multižánrový festival,
na ktorom sa stretávajú
najlepší neprofesionálni
umelci
Priestor pre umenie,
vzájomné inšpirácie
a radosť z tvorivosti prináša
do Bratislavy festival
TvorBA. Jeho súčasťou
sú workshopy, koncerty,
výstavy, filmy, divadlo
a folklórne predstavenia,
kde sa prezentujú víťazi
celoštátnych súťaží,
ktoré vyhlasujeme.

Slovakiana
Portál, ktorý sprístupňuje
kultúrne dedičstvo
Slovenska v digitálnej
podobe
Zbierky slovenských
múzeí, knižníc, galérií,
archívov a tradičnej
ľudovej kultúry dostupné
na jednom mieste.
Nemusíte nikam cestovať,
na portáli Slovakiana
nájdete viac než milión
zdigitalizovaných objektov,
ktoré tvoria kultúrne
dedičstvo Slovenska.

