
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

Marec –  Podvody páchané na senioroch – prednáška k preventív- 
                nym aktivitám v spolupráci s OR PZ v Lučenci,   

obce a mestá regiónu 
27. 3. Svetový deň divadla, online príspevok zameraný na  
           propagáciu divadelného umenia. 
 

 

 

5. 3. Novohradská Lyžovica 2022 – otvorené majstrovstvá  
         Novohradu v zjazdovom lyžovaní, snowboarde, sánkovaní  
         a karneval v maskách na lyžiach,  

Látky Prašivá – rekreačné stredisko Zerrenpach o 9.00 hod.,  
org.: Mesto Lučenec, Novohradské osvetové stredisko Lučenec,  

BBSK, OZ Novohrad, OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. 
 

11. 3. NOVLITERO (druhá časť projektu) – literárna dielňa na tému  
           30 rokov literárneho klubu V.L.A.S.,  
           lektori: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Hana Košková,   
           účinkuje: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.,  

malá sála NOS Lučenec o 15.00 hod.  
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

 
25. 3. Predajná výstava regionálnych produktov Banskobystrického  
           kraja – prezentácia Dielne ľudových remesiel Dielnička  
           pri NOS,  

OC Galéria Lučenec od 9.00 do 18.00 hod. 
 

 

 

22. 3. Martin Kubinec – výrobca a hráč na ľudové hudobné nástroje,  
           člen rodinného fujarového Tria Kubincovcov  
           – online spomienka pri príležitosti 80. výročia narodenia. 
 

 

 
Kurzy pre verejnosť:  
23. 3. Výroba bytových a dekoratívnych doplnkov z pálky močiarnej  
          s lektorom Benkom Pálom o 16.00 hod., cena 15,- eur 
 

          Dielňa keramiky – každú stredu  od 9.00 do 12.00 hod.  
          a každý štvrtok od 16.00 do 19.00 hod. 
 

Kurzy pre školy: 
Môj vlastnoručne robený hrnček, miska. Tri spôsoby modelovania z 
ruky.                                                     Termín podľa dohody so školami. 

 

 

 
Hviezdoslavov Kubín 2022 – 68. ročník celoštátnej postupovej 
súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v 
tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže 
a dospelých: 
15. 3. okresné kolo okresu Poltár,  

Školský klub ZŠ Slobody Poltár o 9.00 hod.  
16. – 17. 3. obvodné kolá okresu Lučenec I. – III. kat.,  

malá sála NOS o 9.00 hod. 
18. 3. obvodné kolo okresu Lučenec IV. – V. kat.,  

malá sála NOS o 9.00 hod. 
 
Do 18. 3. Celoslovenská prehliadka Petőfi – Tompa, školské kolá,  

malá sála NOS 
25. 3. Mládež spieva – regionálna prehliadka detských speváckych  
          zborov,  

ZUŠ Poltár o 10.00 hod. 
29. 3. Divadlo komédie – Mika Myllyaho: Panikári 
           Súčasná komédia s pesničkami o mužoch, ktorí sa ocitli na   
           pokraji nervového zrútenia. Účinkujú: Jakub Rybárik, Juraj  
           Hrčka, Marcel Ochránek 

Divadlo B. S. Timravy Lučenec o 18.00 hod. 
31. 3. Rozprávková skrinka – regionálna súťažná prehliadka   
           detských divadelných súborov,  

MKS Kokava nad Rimavicou  o 9.00 hod. 

 

 
 

25. 3. Večer autentického folklóru: „Niet beťára na Budinej“  
           – moderovaný večer so spevákom ľudových piesni  
           Milanom Gáborom z Budinej,  

malá sála NOS o 18.00 hod. 
   

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
 
 

Programová rada folklórneho festivalu: 
16. 3. MNFF 2022,  

NOS Lučenec – kancelária riaditeľa o 14.00 hod. 

 

 
 

4. 3. Salón tvorby 2022 – regionálna postupová súťaž a výstava  
         neprofesionálnej výtvarnej tvorby a fotografie členov OŠ  
         pri NOS z okresov Lučenec a Poltár,  

Novohradské múzeum a galéria Lučenec,  
vernisáž o 16.30 hod.,  
potrvá do 18. 3. 2022  

Marec – Prezentácia činnosti Dielničky – výstava fotografií,   
NOS Lučenec – chodba č. 1,  

pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod. 

 

 
17. 3. Klub paličkovanej čipky PAVÚČIK pri Dielničke,  

NOS – dielňa ľudových remesiel 
28. 3. Literárny klub V.L.A.S. pri NOS,  
           stretnutie autorov, rozbor tvorby,  

malá sála NOS o 15.30 hod. 

 

Foto, film, výtvarná tvorba 

Dielňa ľudových remesiel-DIELNIČKA 

Umelecké slovo, divadlo Edukatívne činnosti 

Folklór, hudba, tanec 
 

 

Podujatia sa budú realizovať  
podľa aktuálnych pandemických opatrení. 

Z podujatí bude vyhotovená fotodokumentácia pre 
potreby a propagáciu aktivít NOS. 

Zmena programu vyhradená!   
Sledujte nás na www.noslc.sk a 

 https://www.facebook.com/novohradskaosveta 

 

 

Klubové podujatia 

Novohradské osvetárske „jednohubky“ 
 

Kultúrno-spoločenské podujatia 

https://www.facebook.com/novohradskaosveta

