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Kultúrne leto v Novom Meste patrí už tradične medzi podujatie, ktoré si nenechajú ujsť obyvatelia 

Bratislavy ani mimobratislavskí návštevníci. Ako obvykle aj tento rok očakávame bohatú účasť 
návštevníkov. Ľudia na Novomestské kultúrne leto radi chodia, a preto sa snažíme dramaturgiu KL 
robiť tak, aby zaujala starších aj mladších. 
Hlavným cieľom je pripraviť letný kultúrny festival pre celú mestskú časť, podporiť komunitný 
kultúrny život a zároveň sprístupniť ho aj ostatným Bratislavčanom, či jej návštevníkom tým, že 
jednotlivé podujatia “prinesieme” občanom bližšie, využijeme možnosti celej MČ aj keď ťažiskovým 
umiestnením podujatí už tradične ostane areál prírodného kúpaliska Kuchajda. Rozloženie podujatí 
kvalitatívne napomôže úrovni jednotlivých podujatí, a tým i ohraničí umelecké zameranie jednotlivých 
akcií. Aj týmto počinom sa mestská časť Bratislava Nové Mesto chce aktívne zapojiť do Kultúrneho 
leta celej Bratislavy. 

Už XX. ročník Kultúrneho leta odštartujeme 18.júna 2011 programom, ktorý bude rozdelený do 
dvoch blokov. 

 

I.blok - Deti deťom 
15,00 - 18,00 - prezentácia jednotlivých ZŠ MČ BNM 
18,00 - 18,45 - vystúpenie detskej tanečnej skupiny CARAMELITOS 
19,00 - príhovor starostu  
 

II.blok - country show 

19,15 .- 20,00 - vystúpenie zmiešanej tanečnej skupiny Andalucia 
20,00 - 20,15 - ohňová show 
20,15 - zapálenie vatry 
20,30 - 21,30 Cigánsky diabli 
21,30 - 23,00 reprodukovaná hudba z CD Kmeťoband 
 
Počnúc týmto dňom sa každú sobotu v čase KL 2011 budú konať hudobné večerné podujatia. V areáli 
na Kuchajde sa predstavia protagonisti vážnej hudby, dychovej hudby, folklóru, či populárnej, 
rockovej scény. Mestská časť pripravuje letný festival plný hudby a kultúrnych sprievodných podujatí, 
tie sa dajú rozčleniť vzhľadom na periodicitu pravidelných letných aktivít na dianie na Kuchajde, 
dianie v pôsobnosti jednotlivých kultúrnych zariadení Nového Mesta, či rekreačno-oddychovej zóne 
Partizánska lúka. 
 

 

 

Sobotné koncerty v areáli na Kuchajde v čase od 18,00 - 20,00 hod. 

25.6.2011 - DH Šarfianka - promenádny koncert                      
2.7. 2011 - koncert country skupiny Atak                                  
 9.7. 2011 - ĽH bratov Kuštárovcov                                           
16.7. 2011- DH Križovianka - promenádny koncert                  
23.7. 2011 - jazzová sobota - Martin Ďurdina                            
30.7. 2011 - rock  s Galadrielom (+ vystúpenie skupín z MČ BNM)  
 6.8. 2011 - kocert county skupiny Belasí                                   
13.8. 2011 - koncert Country Band Corzo                                  
20.8. 2011 - DH 11 z Ivanky                                                         
 
Novinkou KL 2011 je zavedenie celej škály hudobných žánrov formou promenádnych koncertov, či 
otvorením komornej scény, cestou komorných koncertov. Doterajšie tanečné stretnutia, ktoré boli 
hlavnou obsahovou náplňou KL na Kuchajde sa premiestnia do SK BNM Vajnorská 21, kde tieto 
(sobotné) stretnutia majú svoje domovské takmer celoročné umiestnenie a vytvoria takzvané “ 
Tanečné kultúrne leto”. 

Novým umiestením promenádnych koncertov okrem Kuchajdy by bol park na Račianskom mýte, 
v sále DK na Kramároch a tiež v oddychovej zóne - Partizánska lúka 

 



 
Nedeľné promenádne koncerty na Račianskom mýte 17,00 - 19,00 hod. 

10.7. 2011 DH Šarfianka  
 7.8. 2011 DH 11 z Ivanky 
 
 
Komorné koncerty v sále DK Stromová o 19,00 hod. 
10.7. 2011 Vám čarokrásnu pieseň   (slovenská operetná scéna 
18.8. 2011 Hudba romantikov (Cikkerov hudobný rok) 
 
 
Posledný podujatím Kultúrneho leta 2011 bude záverečné podujatie, ktoré sa uskutoční 27.augusta. 
Program tohto dňa bude tiež rozdelený do dvoch častí. 
 

I časť “ Bratislavčania za športom “ - oddychová zóna Partizánska lúka 
10,00 - 15,00 športovo - branné súťaže pre deti a mládež 
11,00 - 14,00 country scéna (Korzo, Belasí) 

 
II.časť - areál Kuchajda 
17,00 - 18,00 - Opereta na Kuchajde hudobné stretnutie so slovenskou operetou  

 (sólisti SND p. Babiak, Záhumenská..) 
18,15 - príhovor starostu 
18,30 22,00 - Repete na Kuchajde 
22,00 - ohňostroj 

 
Vzhľadom na to, že areál prírodného kúpaliska Kuchajda navštevujú rodiny s deťmi, nezabudli sme 
ani na túto najmenšiu kategóriu návštevníkov. Pre deti budú pripravené rôzne nafukovacie prvky, 
tvorivé dielňe. Kolorit Kuchajdy budú dotváraťaj stánky ľudovoumeleckých remesiel.  
 
 
 
 
 


