3.- 5. júl 2017
Mesto Nitra

Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra

Nitriansky
samosprávny kraj

5. júl / streda
Svätoplukovo námestie
a pešia zóna

Cyrilo-metodská
národná púť

10.00

Slavica festival

medzinárodný folklórny festival
Slovanov so sprievodom, výstavou
Čaro slovenského ornamentu
a tvorivou dielňou
17.30

Slovenka
na námestí

Stretnutie s obľúbeným
týždenníkom, zaujímavý program
so známymi hercami a spevákmi,
súťažami i darčekmi
20.00
Nitriansky hrad

Deň otvorených
dverí voľný vstup
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
Podujatie sa koná pod záštitou
predsedu vlády SR Roberta Fica

3. júl / pondelok
Svätoplukovo námestie
a pešia zóna
Cyrilo-metodské dedičstvo,
konferencia pre verejnosť
9.00 / Ponitrianske múzeum
Vernisáž
Ľudmila Cvengrošová
sochárka slovenskej histórie
15.00 / Ponitrianske múzeum

Nitriansky
jarmok

Živo na korze – remeslá,
výstavy, hudba
16.00 – 20.00
3. a 4. júla

do biskupského paláca, Katedrály
sv. Emeráma, expozícií Diecézneho
múzea a celého hradného areálu

4. júl / utorok
Kostol sv. Michala
v Dražovciach
Po stopách sv. Cyrila a Metoda
zážitkové turisticko - historické
putovanie: Kostol sv. Michala
v Dražovciach – Zoborský kláštor
– Archeopark Nitra na Martinskom
vrchu – Svätoplukovo námestie –
historický sprievod na Nitriansky
hrad
9.00
Svätoplukovo námestie
a pešia zóna

Sima Martausová
Band
19.30

Nitriansky
jarmok ľudovoumeleckých
remesiel

tvorivé dielne hlaholiky,
interaktívne inštalácie, verklikári
13.00 / Pribinovo námestie

Pribinova
Nitrawa

historický festival
ranostredovekého života
vojenské ležoviská s dobovým
trhom, historické tvorivé dielne
zamerané na tradičné remeslá,
kuchyňu a vojenský výcvik,
historické scénky a turnaj bojových
zručností
11.00 / podhradie
Prehliadka historických
kostýmov
14.00 / gotická priekopa

IMT smile
21.00

Pivné slávnosti
3., 4. a 5. júla

Povolanie pápež
18.00 / Divadlo Andreja Bagara

Gladiator
21.00

Spoluusporiadatelia: Archeologický ústav SAV; Divadlo Andreja Bagara v Nitre; Dom Matice
slovenskej v Nitre ; Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o.; Ponitrianske múzeum;
Krajské osvetové stredisko v Nitre; Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre; Slavica o.z.; Staré
divadlo Karola Spišáka v Nitre; Stredoveká taverna; Slovenka; Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre; ZSF Klub filatelistov 52-51; Zoborský skrášľovací spolok

História pre všetkých
diskusia o počiatkoch našich dejín
21.00 / gotická priekopa

Nitriansky hrad

Pribinova
Nitrawa

Mestský park

historický festival
ranostredovekého života
17.00

Partneri:

Mediálni partneri:

Gašpariáda
14.00 – 18.00

www.nitra.sk

www.nisys.sk

www.visitnitra.eu

