
S touto vstupenkou sa môžeš zúčastniť týchto aktivít:
Sprievodné podujatia v Martine:

CVČ Božej Tváre 

Turčianska galéria

Matica slovenská

Jazdecký klub Kmeť – Dolný Kalník

CVČ KAMARÁT

- 14. máj o 18:00 - beseda
- 18. máj o 18:00 - beseda

- 14. - 19. máj
- výstavné priestory Matice slovenskej a expozícia 
domu J. C. Hronského
- voľný vstup

- 14. - 18. máj
- jazdenie na koni; uplatnenie si zľavy na kurz 
jazdenia (3 mesiace); voľný vstup

- do 15. mája - „Kúzlo starých príbehov“ - súťaž o 
najkrajší príbeh s vyhodnotením na Bambiriáde 
19.5.2012

- 18. máj od 10:00 do 17:00
- „Bienále fantázie“ - vstup voľný

Zľavy platia len pre deti so vstupenkami.



Sobota 19. mája 2012

CVČ KAMARÁT, Martin n.o., ICM Martin, 
AMAVET klub, RDMOM, Slovenský skauting, 
eRKO Martin, Turčianska knižnica, CVČ Božej 
Tváre, Turčianska galéria, Matica Slovenska, 
Martinsky parlament mladých, Žiacke školské 
rady, Posádkový klub, Jazdecký klub Kmeť, 
Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice, 
SOŠS Martin, ZŠ A. Stodolu a ďalší

Na Bambiriádu Vás pozývajú:

Ďakujeme našim sponzorom a partnerom.

Prezentačné aktivity
- ukážka práce mestskej polície
- ukážka práce polície – psovodi
- ukážka práce hasičov
- ukážky prvej pomoci
- maľovanie na tvár
- kreslenie na chodník – Knižnica v uliciach
- prezentácia fyzickej zdatnosti
- postav si svoj oheň
- povoľ uzdu svojej fantázií
- prezentačné aktivity ďalších zúčastnených 

organizácií

Pódiové vystúpenia
- turčianske mažoretky
- spoločenské tance (CVČ KAMARÁT)
- spoločenské tance (Posádkový klub)
- tanečné vystúpenie MARTICO NEW AGE
- pantomíma (PASA Turčianske Teplice)
- brušné tance (PASA Turčianske Teplice)
- ľudový súbor PRAMEŇ (PASA, 
- DFS TURIEC (CVČ KAMARÁT)
- FS FATRAN (CVČ KAMARÁT)
- DFS PARNAVO (CVČ KAMARÁT)
- orientálne tance (CVČ KAMARÁT)
- divadielko TARAMAK (CVČ KAMARÁT)
- tanečné vystúpenie TK SHARKS (CVČ 

KAMARÁT)
- HIP HOP (CVČ KAMARÁT)
- AEROBIK (ZŠ Ul. A. Stodolu, Martin)
- roztlieskavačky DIVA STAR 

(ZŠ Ul. A. Stodolu, Martin)
- tanečné vystúpenie SHAKERS
- fakír BLACK EVILS
- a ďalší

Turč. Teplice)

Sobota 19. mája 2012
10:00 - 17:00 Divadelné námestie, Martin

Príď sa pozrieť !
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