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Jún 2013
Otvorenie kultúrneho leta 22.6. 2013

I.blok
15.00- 15.45 	prezentácia základných škôl MČ BNM
15.45 - 16.45  	Divadlo Haaf - Odvážny zajko interaktívne-pesničkové predstavenie pre deti
16.45 - 16.50  	Latino dance so skupinou Bailadora
16.50-17.30  	Gustáv Brom Big Band a Štefan Skrúcaný (plus tanečná choreografia)
17.45 -18.45 	Ľudová hudba Paprčkovci

II.blok
18.45 - 19.00	príhovor starostu a hostí
19.00-20.00 	Polemic
20.00-21.00 	Andrea Zimányiová, Gamboa a Lazaro s orchestrom
21.00 		zapálenie vatry + ohňová show
21.00- 23.00 	DJ Veľká oldies show
22.00 		ohňostroj

Atrakcie pre deti: kolotoče, nafukovacie prvky, trampolíny, maľovanie na tvár

Od otvorenia Kultúrneho leta sa budú každú sobotu konať na Kuchajde večerné hudobné a kultúrne podujatia. Je snaha o zachovanie multižánrovosti, aby si na svoje prišli rôzne skupiny obyvateľov. Postupne sa vystriedajú predstavitelia dychovky, folku, rockovej či populárnej hudby. 

Popri tom sa budú konať na Kuchajde, ale aj na iných miestach mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, rôzne sprievodné kultúrne a športové podujatia. Na Kuchajde budú pravidelné sobotné kultúrne podujatia.

Novomestská promenáda
Nedeľné promenádne koncerty na Račianskom Mýte (dychovka, jazz, opereta)


Sobotné koncerty na Kuchajde v čase od 18,00 - 20,00 hod.
(country, folk, pop, rock)


„Tanečné kultúrne leto“
Letné tanečné večery v SK Vajnorská každú sobotu od 17.00 do 22.00


Popri prevažne športových a zábavných podujatiach na Kuchajde chceme pokračovať v aktivitách pre deti v lokalite Partizánskej lúky, kde by sa každú nedeľu konali tematické podujatia.


Detská nedeľa na Partizánskej lúke o 16.00.
Tematické súťažno-zábavné nedeľné popoludnia spojené s detskými tvorivými dielňami.


Letné kino na Kuchajde
Vychádzame zo scenára, ktorý sa premiérovo realizoval v minulých rokoch:
- streda zameraná prevažne na mladších divákov, prípadne artovejšie tituly
- sobota skôr na tzv. blockbustery, komerčne úspešné tituly zamerané na širšie skupiny divákov. 
Ľudia si budú vyberať prostredníctvom hlasovania na internetových stránkach film, ktorý chcú vidieť (v ponuke vždy tri filmy)


Napriek názvu „Kultúrne leto“, ktorý zastrešuje podujatia organizované počas letných mesiacov, pozornosť budeme venovať aj športovým aktivitám, ktoré chceme pripravovať v spolupráci so Školak klubom v areáli Kuchajdy, v areáli Školak klubu na Riazanskej.


Športové podujatia na Kuchajde
Joga na Kuchajde 2x týždenne
Futbalový turnaj
Turnaj v streetbale
Turnaj v plážovom volejbale
Turnaj v stolnom tenise


Záver kultúrneho leta 2013
Naplánovaný na 5. až 8. september 2013




