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Popri tom ako bicyklujete, majte
pri sebe mobil. Do mapy sa
totiž nezmestilo všetko, čo sme
chceli. Ale ak si otvoríte google
prípadne inú smart aplikáciu,
môžete do nej zadať heslá ‑ tipy
priamo od našich kultúrnych
centier na zaujímavé miesta,
ktoré by ste určite nemali obísť.
Všetky miesta sú vo vzdialenosti
dostupnej bicyklom od
kultúrnych centier z mapy. Tipy
na ubytovanie zahŕňajú vždy
viaceré cenové kategórie, od
nízkonákladových ubytovní
či campingov až po zaujímavé
hotely. Želáme vám krásny
cyklovýlet za kultúrou.

BANSKÁ BYSTRICA

TIPY: Námestie SNP a mestská veža, Barbakan, kopec Urpín,
cyklotrasa Šalková okolo Hrona, Medený Hámor, hrad Slovenská
Ľupča, Čajovňa Čarovňa
UBYTOVANIE: Kemp „U mlčanlivého Fera“, GRAN hostel, Penzión
Kúria, Hotel Národný dom
BANSKÁ ŠTIAVNICA

TIPY: Panoramatický výhľad na najvyššie položenom tajchu
Ottergrund, Juraj Gábor - Transfer, Tajch Klinger,mestské
kúpalisko, Galéria J.Kollára, Galéria Schemnitz, Galéria Jula
Bindera, Parter BSC, Čajovňa Klopačka, Terra Permonia, Vykopávky
na Glanzenbergu, Tajch Vodárenská
UBYTOVANIE: Camping Počúvadlo, útulňa Hájovňa, hostel
Skautský dom, Apartmán Eleuzína, ubytovňa Marína, Penzión
na kopci, Ubytovanie nad Klingerom
BARDEJOV

TIPY: Historické námestie s bazilikou a radnicou, drevené
kostolíky v blízkom okolí, Bardejovské Kúpele
UBYTOVANIE: Kultúrne a turistické centrum, Penzión Hradby,
Penzión Semafor
BÁTOVCE

TIPY: Kúpalisko Santovka, Vínne domčeky Ľochy, Turistickonáučný chodník „Mesta Kráľovien“, Vodný mlyn Bohunice

UBYTOVANIE: Kemp na priehrade Lipovina, Kemp Margita - Ilona
v Leviciach, Penzión Žemberovce
BRATISLAVA

TIPY: Bratislavský hrad, Michalská brána, Bohéma bar, Stará
tržnica, divadlo Astorka, Výčap u Ernőho, Trh na Žilinskej,
Budova Slovenského rozhlasu, Koliba a Karpaty, pre
zdatnejších cyklistov, Bagetka na Račku, Bystro, Bicyklovanie
k Vinohradom alebo do Svätého Jura, Bistro U špinavca, Zlaté
piesky, Kuchajda
UBYTOVANIE: Inter camp, Patio Hostel, Penzión Donet, Hostel
Possonium, Hostel Downtown Backpackers, Ubytovňa Nobelova,
Internát v Novej Cvernovke, Hotel Safron, Mamaison Šulekova
BREZNO

TIPY: Čiernohronská železnička, Synagóga, Nizke Tatry juh,
cyklotrasy v okolí Brezna

KOŠICE

TIPY: Mestský park, reštaurácia Ohnisko, Hrnčiarstvo Macák,
Šopa gallery, VUNU galéria, Areál Strojárenská a Kotolňa,
Východoslovenské múzeum, obchodný dom Dargov, Pokhoi,
Hrnčiarska ulica, Dominikánske námestie
UBYTOVANIE: Route E58 - Camp Košice, Hostel Tabačka, Penzión
Grand, Penzión Horse Inn, Penzión Gejzír Herľany, Cyklo hotel
Dália
KREMNICA

TIPY: Zechenterova záhrada - bývalá botanická záhrada
v bezprostrednom susedstve Akropoly, Galéria Múzea mincí
a medailí, reštaurácia Silvanus, Múzeum Gýča, Rozhľadňa na
Krahuliach
UBYTOVANIE: Horská chata Toliar, Penzión Barbakan, stan si
môžete rozložiť aj pri Akropole
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UBYTOVANIE: Agrokemping Sedliacky Dvor Rohozná, Ubytovňa
Diamond, Penzión Alžbetka Brezno

TIPY: Liptovská Mara, Galéria P.M. Bohúňa, Háj Nicovô, Iľanovská
dolina, Areál vodného slalomu

DÚBRAVICA

UBYTOVANIE: Camping Liptovská Mara, Priváty Mrzkáň, Ruženka
a Marienka

TIPY: stredoveké fresky v kostole na Ponikách a v Čeríne,
Hrochoťská dolina (Jánošíkova skala, Kyslinky - kráter Poľany,
pralesy), Mičinské travertíny, Kúpele Sliač
UBYTOVANIE: Kultúrne centrum Škôlka, Dúbravica, Útulňa
a vyhliadka UNIMO, Hotel Hrochotský mlyn, Hrochoť

MARTIN

TIPY: Múzeum slovenskej dediny, Cyklocesta SNP, Zmrzlina
Stráne, Vietnamské bistro Nhabe, Pivovar Martins

UBYTOVANIE: Penzión Čierna pani, Penzión U Martina Dražkovce,
Penzión Ľadoveň

UBYTOVANIE: Farebný penzión v Krásnohorskom Podhradí, Penzión
Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke, Villa Angel v Rožňave

MODRA

TOPOĽČANY

TIPY: Sirotinec - projekt architekta Dušana Jurkoviča,
Hamrštýl - dom vo vinohradoch nad Modrou, Modranská
majolika, Galéria Ignáca Bizmayera, Zelený les - Grünwald - jeden
z najzaujímavejších pamätníkov Holocaustu na Slovensku

TIPY: Areál Duchonka, Bojná (hradisko, valy), Sádok (románsky
kostolík), Tovarníky (kaštieľ a park).

UBYTOVANIE: Penzión Harmónia, Club M.K.M. Modra, May house
NITRA

TIPY: Mestský park, historické centrum Nitry, Svätoplukovo
námestie, pešia zóna, fotogaléria Trafačka, Ivanka pri Nitre
(zmrzlina LYRA), Kalvária, Zobor

UBYTOVANIE: Autocamping Duchonka
TRENČÍN

TIPY: Mierové námestie, Trenčiansky hrad, Kúpele Trenčianske
Teplice
UBYTOVANIE: Camping Ostrov, Penzión Accom, Grand Hotel
TRNAVA

UBYTOVANIE: Camping Hidepark Nitra, Hostel Glycerin, Penzión
Comfort

TIPY: mestské hradby, funkcionalistická architektúra, Kaštieľ
a park Dolná Krupá, ruina kláštora Katarínka

PREŠOV

UBYTOVANIE: Penzión U mami, Hotel Premiér

TIPY: Štrkoviská pod Šarišským hradom, Prešovská Kalvária, Ortodoxná
synagóga v Prešove a prvé židovské múzeum, Univerzitné mestečko
pri Toryse, NKP Solivar, Galéria Kýchania mozgu, Sigord a opálové bane
UBYTOVANIE: Garden Apartments, Apartmány Kolégium, Zwiker
ROŽŇAVA

TIPY: Pizza Micio, Silická a Plešivecká planina, Gotická cesta,
Krásnohorská jaskyňa, Betliarsky park

ŽILINA

TIPY: Považská galéria umenia, Považské múzeum Žilina Budatínsky hrad, Mestské divadlo Žilina, Bábkové divadlo Žilina,
Rosenfeldov palác
UBYTOVANIE: Slnečné skaly kemping, Internáty Hliny, Hotel
Slovakia

Keď sa Marek Adamov (Stanica Žilina-záriečie a Nová Synagóga) rozhodol, že obíde slovenské kultúrne
centrá na bicykli, vznikol nápad zaktualizovať mapu nezávislých kultúrnych
centier, ktoré sú členmi siete Anténa.
Prvá mapa Antény vznikla v roku 2014
a od vtedy sa toho veľa zmenilo. Sieť
narástla a jej centrá sa do mapy už
pomaly ani nezmestia. Kultúrni manažéri a zakladatelia kultúrnych centier
odchádzajú od fúrikov, pódií, kancelárskych stoličiek a sadajú na bicykle.
Agitujú v teréne, volajú po zdravom
životnom štýle, z bicykla rozdávajú
mapy a zvolávajú národ do kultúrnych stánkov.
Anténa je sieť kultúrnych centier, ktoré pôsobia
v oblasti profesionálneho nezávislého súčasného
umenia a kultúry na Slovensku. Vyvíjame aktivity
smerujúce k zlepšovaniu pozície nezávislej kultúry
v spoločnosti. Naším cieľom je zastupovať kultúrne
centrá v komunikácii s orgánmi štátnej správy
a samosprávy, zlepšovať ich postavenie v systéme
kultúrnej politiky a prispievať k vytvoreniu profesionálnych podmienok pre ich fungovanie. Skrz
Anténu tiež iniciujeme spoluprácu, výmenu skúseností, tvorbu spoločných projektov a podporujeme
distribúciu umeleckých produkcií medzi kultúrnymi
centrami na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Anténa je členom Trans Europe Halles,
najväčšej európskej siete nezávislých kultúrnych
centier.
Vyberte sa s našou mapou na dobrodružnú cestu po
slovenských kultúrnych stánkoch, vlakom, na bicykli
či po vlastných. Nájdete v nej stručné informácie
o členoch Antény, odporúčania na výlety do okolia
či turistické ubytovanie v okolí našich kultúrnych
centier. Tešíme sa na vašu návštevu :)

Anténa – sieť pre nezávislú kultúru
Karpatská 2
Budova YMCA (A4)
Bratislava, 811 05
antena@antenanet.sk
www.antenanet.sk
Mapa vznikla s podporou

ZÁHRADA – KULTÚRNE CENTRUM
Miesto možností pre stretávanie, umenie, tvorbu,
oddych a komunitný život

Záhrada je kultúrne centrum - priestor pre prezentáciu, realizáciu
a tvorbu súčasného umenia (divadlo, tanec, performance art, hudba,
workshopy, festivaly a i.). Záhrada podporuje rozvoj a aktivity občianskej spoločnosti a je miestom stretávania sa rôznych komunít. Priľahlý
park a mestské záhradky slúžia ako oddychová zóna pre návštevníkov
a miestnych ľudí. Záhrada ročne organizuje vyše 200 podujatí všetkých žánrov a poskytuje zázemie pre umelecké rezidencie a tvorbu.
Spolupracuje s lokálnymi a medzinárodnými partnermi na projektoch
v oblasti ochrany ľudských práv, rozvoja demokracie a európskeho
dobrovoľníctva. Je domovskou scénou komunitného Divadla z Pasáže
a občianskeho združenia SKOK!, ktoré sa venuje prezentácii, tvorbe
a vzdelávaniu v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla.
Nám. SNP 16/16 (Beniczkého pasáž), 974 01,
Banská Bystrica
Člen Antény od roku: 2010

www.zahradacnk.sk | info@zahradacnk.sk

MESTSKÉ DIVADLO – DIVADLO
Z PASÁŽE
Prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako
jediné svojho druhu na Slovensku začalo pracovať
s ľuďmi s mentálnym postihnutím.

Divadlo z Pasáže získalo za svoju činnosť viacero ocenení, napríklad
v roku 2009 ocenenie Cena euroobčana roka (ako prvá nezisková organizácia zo Slovenska) od prezidenta Európskeho parlamentu Hansa Gerta
Pötteringa. Divadlo z Pasáže pôsobí v Banskej Bystrici už od roku 1995.
Od svojho vzniku sme naštudovali 30 inscenácií, nasnímali celovečerný
hraný film (Z denníka jedného vagóna), 4 televízne dokumenty, zorganizovali 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu
komunitného umenia Arteterapia. Zúčastnili sme sa medzinárodných
festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve,
Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku, Španielsku, Veľkej Británii,
Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, atď. V roku 2009 absolvovalo Divadlo
z Pasáže turné po USA – Cedar Rapids, San António, New York. V roku
2011 vytvorilo inscenáciu Cudzinec/Stranger v San Antóniu v divadle
JumpStart Performance Co. Pre každé divadlo je hranie divadelných
predstavení nevyhnutnou súčasťou existencie. Zo skúseností vieme, že
ako profesionálne divadlo na Slovensku, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím, máme dôležitú úlohu pri vzdelávaní divákov nielen
v spôsobe tvorby komunitného divadla, ale aj v šírení myšlienok tolerancie a väčšej informovanosti laickej aj odbornej verejnosti. Prostredníctvom predstavení pomáhame návštevníkom pochopiť, že aj ľudia, ktorí sa
vo všeobecnosti nepovažujú za talentovaných a tvorivých, takí v skutočnosti sú. A zároveň prostredníctvom hereckých výpovedí približujeme ich
spôsob rozmýšľania, cítenia, ich vnútorných túžob a prežívania.
Lazovná 21, 974 01, Banská Bystrica
Člen Antény od roku: 2009

www.divadlozpasaze.sk | divadlozpasaze@gmail.com

HÁJOVŇA KULTÚRNO – TURISTICKÉ
CENTRUM
Miesto pre oddych a kultúru v sedle Červená
Studňa nad Banskou Štiavnicou.

Bardejovčania, architekti, miestni umelci a neformálne iniciatívy.
Pod jednou strechou sa tu uskutočňujú rôzne kultúrne a umelecké
aktivity: (hudba, film, divadlo, výtvarné umenie a pod.), rôzne druhy
neformálneho vzdelávania, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne,
komunitné aktivity(podujatia pre rodiny s deťmi, jóga v Bašte,
benefičné bazáre a pod.).V Bašte sa nachádza aj oddychový priestor
s kaviarničkou a ponukou remeselných nápojov. Našimi aktivitami
sa snažíme o rozvoj ekologického cítenia, záujmu o dianie v meste,
rozvoj turizmu a cestovného ruchu.
Na hradbách 94/3, 085 01, Bardejov
Člen Antény od roku: 2017

www.bastakulturcentrum.sk | bastakulturcentrum@gmail.com

Areál Hájovne sa nachádza na periférii historického mesta Banská
Štiavnica na križovatke dopravných aj turistických trás v sedle Červená
Studňa. Od roku 2018 sme spustili prevádzku info‑bufetu, prístupné sú
verejné WC so sprchou, obrie hojdačky, turistická útulňa (kapacita 5os.)
platformy pre oddych a stany, ohnisko. K dispozícií je samoobslužný
cyklo stojan s e‑nabíjačkami pre ebajky, servisným náradím, lekárničkou
a info mapami okolia. Okrem dennej prevádzky organizujeme koncerty,
workshopy, výstavy súčasného výtvarného umenia, súčasnej fotografie, rezidencie, divadelné predstavenia pre deti i dospelých a prednášky. Areál sa využíva tiež ako zázemie pre rôzne skupiny či spolky
napr.: lesný tábor, letná škola klub seniorov, filmový štáb a i. Aj vďaka
takýmto aktivitám sme sa stali súčasťou kultúrneho diania v meste
a obľúbeným miestom oddychu pre turistov aj miestnych.
Nad Rozgrundom 1/ 639, 96601,
Banská Štiavnica
Člen Antény od roku: 2018

www.hajovna.eu | nadtym.oz@gmail.com

Divadlo a kultúrno - umelecké centrum na
slovenskom vidieku.

Divadlo Pôtoň prevádzkuje bývalý kultúrny dom v obci Bátovce.
Budova disponuje viac ako 1500 m² pracovných a ubytovacích
priestorov, v ktorých celoročne hosťuje profesionálnych tvorcov
súčasného umenia zo Slovenska aj zahraničia. Počas kalendárneho roka poskytuje priestory približne 15 rezidenčným skupinám. Program kultúrneho centra na vidieku tvoria diela z oblasti
vizuálneho umenia, site specific, nových médií, hudby a literatúry
a samozrejme divadelného umenia, vrátane súčasného tanca a fyzického divadla. V posledných rokoch je lídrom a partnerom v rozličných projektoch medzinárodného významu. Významnou súčasťou
programu Divadla Pôtoň sú vzdelávacie projekty pre deti a mládež,
študentov kultúrnych a umeleckých odborov ale aj workshopy pre
miestnu komunitu. Divadlo Pôtoň ako jediné slovenské profesionálne divadlo sídli na vidieku. V jeho tvorbe prevažujú autorské
inscenácie, ktoré sú častokrát založené na terénnom výskume
a dotýkajú sa súčasných spoločenských tém.
Bátovce 358, 93503, Bátovce
Člen Antény od roku: 2009

www.poton.sk | ditte@poton.sk

NOVÁ CVERNOVKA
Kultúrne a kreatívne centrum v areáli bývalej
chemickej školy v bratislavskom Novom Meste.

Nová Cvernovka bola založená kreatívnou komunitou v roku
2016. Nachádza sa v priestoroch bývalej chemickej priemyslovky
a na ploche 18 000 m2 prevádzkuje multifunkčné priestory, park
s vonkajšou terasou a pódiom, komunitnú záhradu, detské ihrisko
aj verejnú knižnicu. Sídli tu približne 132 umeleckých a tvorivých
ateliérov. Okrem kreatívcov poskytuje zázemie aj pre kultúrne
podujatia z oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry, múzických
umení a multižánrových aktivít. Cieľom je hľadať inovatívne modely
spolupráce medzi neziskovými organizáciami a verejným sektorom
a prinášať život na opustené miesta ich transformáciou na centrá
kultúry a tvorivosti.
Račianska 78, 83102, Bratislava
Člen Antény od roku: 2018

www.novacvernovka.eu | info@novacvernovka.eu

Od roku 2011 získalo naše občianske združenie Different do
dlhodobého prenájmu opustenú gotickú baštu z 15. storočia,
ktorú postupne premieňa na fungujúce kultúrno‑komunitné
centrum. S novým priestorom sa k nám začali pridávať ďalší aktívni

www.kcdunaj.sk | kcdunaj@kcdunaj.sk

BOMBURA NKP

továrne vdýchli nový život Peter Radkoff s tímom spolupracovníkov
z občianskeho združenia Bona Fide. Najskôr v jednej z budov vytvorili
alternatívny kultúrny priestor. Tabačka Kulturfabrik bola po IC Culture
Train a Kasárňach Kulturpark tretím kultúrnym centrom, ktoré v Košiciach
združenie Bona fide založilo. V roku 2015 prešiel priestor rozsiahlou rekonštrukciou a v súčasnosti ju tvorí až 2500 m2 využívanej plochy. V priestoroch Tabačky Kulturfabrik tak nájdete napríklad experimentálnu scénu
pre performatívne umenia, Kino, Galériu, alebo Multifunkčnú sálu, ktorej
kapacita je až 500 miest. Programová línia centra je zameraná na podporu
a prezentáciu súčasného umenia. Výrazné zastúpenie v programe majú aj
podujatia iniciované miestnymi komunitami. Cieľom Tabačky Kulturfabrik
je vybudovať verejný priestor, ktorý je otvorený pre všetkých.
Gorkého 2, 040 01, Košice
Člen Antény od roku: 2009

www.tabacka.sk | info@tabacka.sk

Nezávislé kultúrne centrum zamerané na aktuálnu umeleckú tvorbu v súčasnom profesionálnom
divadle a tanci, hudbe, filme, vizuálnej kultúre
a umení nových médií.

organizáciám a tvorí podujatia s vlastnou dramaturgiou. Dlhodobým zámerom nášho občianskeho združenia je vytvárať profesionálne podmienky pre súčasnú umeleckú tvorbu, vytvárať priestor
pre dialóg na aktuálne témy, poskytovať príležitosti pre vzdelávanie publika, podnecovať spoločnosť ku kritickému mysleniu a formovaniu názorov a hodnôt. Hlavnými aktivitami je organizovanie
kultúrnych podujatí v oblasti umeleckej prezentácie a tvorby, ich
príprava a realizácia, podpora a prezentácia slovenského umenia
a kreatívneho priemyslu v Prešove v najrôznejších umeleckých
druhoch a žánroch. Snažíme sa o zásadné rozšírenie ponuky
kultúrnych a umeleckých podujatí pre všetky vekové skupiny. Náš
program je určený pre širokú verejnosť, mladých ľudí, seniorov, študentov, profesionálnych umelcov, odborníkov z rôznych
organizácií, ktorí prispievajú k rozvoju miestnej kultúry, turizmu,
zamestnancov kreatívneho priemyslu a štátnej správy.
Hlavná 121, 080 01, Prešov
Člen Antény od roku: 2017

Bombura nezávislý kultúrny priestor, sídliaci v industriálnom objekte
bývalej likérky oslávi v roku 2021 už 19. výročie svojej existencie. Od
svojho počiatku v roku 1992 bol tento klub Mekkou alternatívnych
žánrov a snažil sa ponúknuť svojim návštevníkom hudbu a kultúru presahujúcu mainstream. V pravidelných intervaloch sa tu predstavujú známi,
ale aj amatérski hudobní interpreti z celého sveta, priestor však dostávajú
aj divadelné predstavenia, besedy, worshopy a vernisáže. Z najznámejších umelcov účinkujúcich v Bombure možno spomenúť napr. Adriana
Belewa, Pata Mastelotta, Mariána Vargu, P.Lipu, Vladimíra Mišíka, kapely
The Grandmothers of Invention, Värttinä, Bez Ladu a Skladu, Psí vojáci,
Dunaj, divadlá Teatro Novogo Fronta, bábkoherec Nori Sawa, P.Seriš
a mnoho ďalších. Pod patronátom klubu bolo zorganizovaných mnoho
významných nadregionálnych festivalov ako Slovenské alternatívne leto,
Ďumbierfest, Horehronské Jazzové dni, E & A festival atď., ktoré mali
pozitívny divácky ohlas a mnohé sa konajú každoročne.
Nám. gen. M.R.Štefánika 16, 977 01, Brezno
Člen Antény od roku: 2019

www.bombura.sk | klub@bombura.sk

KINO ÚSMEV
Mestské kino a centrum audiovizuálnej kultúry.

Organizácia Cinefil otvorila 9. Júna 2016 dovtedy opustené Kino Úsmev,
posledné kamenné kino v Košiciach. S projektom Kino Úsmev - Mestské
kino a Centrum audiovizuálnej kultúry získala jednohlasným schválením poslancov zastupiteľstva prenájom od mesta Košice na 15 rokov
s podmienkou revitalizácie budovy v piatich fázach. Za štyri roky svojho
fungovania sa Kino Úsmev stalo živým pulzujúcim uzlom v centre mesta
s denným kultúrnym programom, obľúbenou kaviarňou, špeciálnymi
podujatiami, pričom aktivity organizácie Cinefil presahujú aj samotné
kino, mesto a hranice Slovenska. O úspešnosti projektu svedčí široká
divácka základňa, mediálna odozva, úspešné projekty, pozvánky na
zahraničné konferencie a vznik vzdelávacích programov.
Kasárenské námestie 1, 040 01, Košice
Člen Antény od roku: 2017

PERIFÉRNE CENTRÁ
Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku.

turistické ubytovanie, verejná sauna pod horou, komentované vychádzky
Platforma Periférne centrá prináša súčasné umenie na slovenský
vidiek a naopak témy z vidieka vnáša do súčasného umenia, z periférnej vidieckej lokality vytvára centrum umeleckého diania. V malej
podhorskej stredoslovenskej obci Dúbravica prevádzkujeme laboratórium Kunstdorf. Dedinu a okolitú krajinu ponímame ako realizačný,
prezentačný a experimentálny priestor. Jeho súčasťou je otvorená
krajinná galéria s dielami, ktoré vznikajú počas umeleckých rezidencií jednotlivcov a tímov z oblasti vizuálneho umenia, architektúry
a dizajnu. Od roku 2016 prevádzkujeme v obecnej budove bývalej
materskej školy kultúrne centrum Škôlka, ateliérový, rezidenčný
a verejný priestor so záhradným areálom a amfiteátrom. Organizujeme tu vzdelávacie workshopy napríklad pre deti z regiónu a rôzne
kultúrne podujatia (výstavy, komentované prehliadky krajiny, koncerty,
divadlá, diskusie). Vydávame kultúrny občasník V nešťastí. Pomáhaj.
Prevádzkujeme verejnú saunu pod horou.
KC ŠKÔLKA, Dúbravica 15, 97633, Dúbravica
Člen Antény od roku: 2013

www.perifernecentra.com | info@perifernecentra.com

www.kinousmev.sk | info@kinousmev.sk

DIERA DO SVETA
Angažované kultúrne centrum a špecializované
kníhkupectvo v Liptovskom Mikuláši.

Námestie osloboditeľov 1, 031 01, Liptovský Mikuláš

Člen Antény od roku: 2017

DIVADLO NA PERÓNE
Divadlo, ktoré svojou autorskou tvorbou vyzýva
k diskusii a kritickému mysleniu.

www.wave.sk | office@wave.sk

NÁSTUPIŠTE 1-12
Miesto s viacdisciplinárnym zameraním na
prezentáciu a tvorbu súčasného umenia a kultúry.

Podcast E-tika-, diskusie o spoločenskom a etickom rozmere
digitálnych technológií.
Nástupište 1-12 je multimediálny priestor pre súčasnú kultúru,
ktorý funguje od roku 2011 v podchode autobusovej stanice
v Topoľčanoch. Hlavnou misiou je podpora a vznik nových diel,
ich prezentácia a prepojenie viacerých médií. Nástupište 1-12 je
platformou pre vznik a prezentáciu súčasného umenia a kultúry.
Je taktiež priestorom pre spoluprácu profesionálnych umelcov zo
Slovenska aj zahraničia pri tvorbe nových diel a interdisciplinárnych diel s dôrazom na site‑specific v priamom dialógu s divákom. Vrámci projektu vzniklo v rokoch 2011 až 2020 viac ako 67
site‑specific diel vo verejnom priestore. Ide o svojskú recykláciu
architektúry „nabúravaním sa“ do každodenných funkcií podchodu
umením. Kolektív umelcov okolo platformy Nástupište 1-12 tvorí od
roku 2016 autorské intermediálne perfromancie ako kolektív Suvenír. Od roku 2013 realizuje projekt Pravidelná linka, ktorý prezentuje slovenských autorov v zahraničí (EU, UK, UA a USA). Od roku
2020 pripravuje autorský podcast E‑tika o spoločenskom a etickom
rozmere digitálnych technológií.
Podchod Autobusovej stanice Topoľčany

Diera do Sveta bola založené v roku 2014. Cieľom priestoru je
vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru
a umožňovať verejné stretávanie sa a spoločenskú kultiváciu. Organizácia a dramaturgické zameranie Diery do sveta je postavené na
princípoch ako feminizmus, rodová rovnosť, ekologickosť, ne‑hierarchickosť a spoločensko‑kultúrna angažovanosť. Dramaturgickou
ambíciou kultúrneho centra je prinášať rozličné umelecko‑kultúrne
formáty, ktoré kriticky reagujú na súčasné urgentné problémy
a krízy a zároveň majú emancipačný potenciál. Veríme tiež, že práve
kultúra a umenie sú jednými z mnohých nástrojov, ktoré môžu narúšať hierarchické a mocenské spoločenské štruktúry a prispievať tak
k odstraňovaniu sociálnych nerovností. Sme presvedčení/é, že práve
umenie a kultúra môžu ponúkať nástroje a spôsoby, ako nie len
zažívať seba samých inak, ale aj ako hľadať nové formy kolektívnej
imaginácie a radikálne odlišného spoločenského organizovania sa.
Naším cieľom je byť výluční v kvalite, avšak nevylučovať nikoho.

www.dieradosveta.sk | dieradosveta@gmail.com

HIDEPARK
Nezávislé kultúrno‑komunitné centrum.

Člen Antény od roku: 2013

www.nastupiste.sk | info@nastupiste.sk

KLUB LÚČ (OTVORENÝ KULTÚRNY
PRIESTOR)
Nezávislé kultúrne centrum v Trenčíne.

Klub Lúč - otvorený kultúrny priestor vznikol v Meste Trenčín
v objekte kina Hviezda na ulici Kniežaťa Pribinu začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia. Pod vedením občianskeho
združenia Kolomaž funguje od roku 2004. Je jediným priestorom
svojho druhu v Trenčianskom kraji, verejnosti poskytuje služby
organizácie a tvorby multižánrových kultúrnych podujatí zameraných na súčasné umenie a kultúru. Kolomaž o.z. organizuje ročne
viac ako 150 kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť. V roku 1995
vzniklo pod hlavičkou Kolomaže aj prvé nezávislé, experimentálne
divadlo v Trenčíne, zamerané predovšetkým na autorskú tvorbu.
V súčasnosti pôsobí pod názvom Dogma Divadlo. Koncom roka 2020
bol Klub Lúč nútený vzhľadom na komplexnú rekonštrukciu objektu
kina Hviezda, dočasne zmeniť priestory a aktuálne pôsobí v objekte
Vážka na Mierovom námestí v Trenčíne.
Mierové nám. 19, 91101, Trenčín

A4 – priestor súčasnej kultúry je nezávislé kultúrne centrum zamerané
na aktuálnu umeleckú tvorbu v súčasnom profesionálnom divadle
a tanci, hudbe, filme, vizuálnej kultúre a umení nových médií. Vzniklo
v roku 2004 spojením úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií ako jedno z prvých kultúrnych centier na Slovensku založených
zdola. Odvtedy je A4 živým, inšpiratívnym a medzinárodne aktívnym
uzlom stredoeurópskej kultúrnej scény, priestorom pre tvorivý
experiment a miestom nových, neobvyklých zážitkov pre otvoreného
diváka. Venuje sa nielen uvádzaniu súčasnej tvorby, ale aktívne podporuje aj vznik nových diel a vzdelávanie v uvedených oblastiach. Popri
programe s jasnou umeleckou víziou sa A4 angažuje aj v širšej verejnej
debate o dôležitých spoločenských témach, ako je vytváranie podmienok pre fungovanie nekomerčných kultúrnych aktivít, kultivácia
verejného priestoru, urbánny rozvoj a podobne.
Karpatská 2 (budova YMCA), 811 05, Bratislava

www.a4.sk | promo@a4.sk

Centrum pre umelecké a komunitné podujatia
v regióne severovýchodného Slovenska.

Člen Antény od roku: 2009

DIVADLO PÔTOŇ

Člen Antény od roku: 2009

BAŠTA - KULTÚRNO‑KOMUNITNÉ
CENTRUM

Nedbalova 3, 811 01 Bratislava

Nezávislý kultúrny priestor.

A4 - PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY
Informačné centrum – poskytovanie informácií o kultúre
a turizme v Banskej Štiavnici, nabíjačka na elektrobicykle so
servisným náradím, miesto pre stany, turistická útulňa.

deti a spoločenské akcie spolkov a združení. Východiskom pre charakter a aktivity Kultúrneho centra Dunaj je zázemie slovenskej, maďarskej,
židovskej, nemeckej a rómskej kultúry, v súlade s históriou Bratislavy.
Dunaj má zároveň ambície stať sa inšipráciou pre budúce aktivity umelcov a organizátorov vo všetkých oblastiach súčasného umenia.

KULTÚRNE CENTRUM DUNAJ
Kultúrne centrum na 4. poschodí rovnomenného
obchodného domu v Bratislave.

Divadlo Na Peróne vzniklo v roku 2005. Okrem autorskej tvorby
rozšírilo svoje spektrum o performace, medzinárodné spolupráce,
vzdelávací workshop a tvorbu pre stredoškolského diváka. Motiváciou tvorcov je potreba reagovať na citlivé spoločenské témy. Vníma
diváka nielen ako pasívneho pozorovateľa, vedie s ním dialóg. Základom tvorivého tímu divadla je autorsko‑réžijná dvojica Wernerová
/ Kočiš, štvorica stálych členov, no tím sa v rámci každého nového
projektu dopĺňa o externých spolupracovníkov. Naše inscenácie riešia vážne spoločenské problémy, no nechýbajú v nich prvky humoru
a kritiky (najmä) do vlastných radov. V roku 2020 sme sa rozhodli
urobiť ďalší významný krok - otvoriť svoj vlastný divadelný priestor,
zameraný predovšetkým na divadelné umenie a poskytovať zázemie
nielen na tvorbu našich autorských predstavení, ale slúžiť ako rezidenčný ateliér, hostiť iné divadelné súbory, podporovať študentské
projekty, vzdelávať deti aj dospleých pomocou divadelného umenia,
rozširovať umeleckú komunitu a prispievať tak k rozvoju kreatívneho priemyslu.
Zvonárska 18, 040 01, Košice
Člen Antény od roku: 2009

www.naperone.sk | divadlo@naperone.sk

TABAČKA KULTURFABRIK
Nezávislé kultúrne centrum s otvorenou zónou
pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach.

Hidepark je nezávislé kultúrno‑komunitné centrum v Nitre postavené
na dobrovoľníckom nadšení. Jeho hlavnou činnosťou je organizovanie
kultúrnych podujatí súčasnej slovenskej i zahraničnej nezávislej kultúrnej
scény – koncertov, divadiel, literárnych čítačiek, experimentálnych multižánrových performance, medzinárodných projektov, ale aj prednášok
a workshopov zameraných na ekológiu, pestovanie plodín, vzdelávanie,
cyklodopravu či na tému migrácie. Súčasťou Hideparku je Komunitná
záhrada KOZA, ktorá ponúka ľuďom žijúcim v Nitre priestor na pestovanie vlastných plodín na báze permakultúrnych princípov a komunitná
cyklodielňa. Návštevníci Hideparku sú rôznorodí, niektorí pestujú zeleninu v komunitnej záhrade, iní využívajú verejný gril a ohnisko, u‑rampu,
cyklodráhu, navštevujú workshopy alebo chodia primárne za umeleckým
zážitkom. Všetky tieto komunity sa viac či menej aktívne podieľajú na
kreovaní tohto priestoru, ktorý sa vďaka nim rozvíja o nové nápady a projekty. Počet návštevníkov v posledných rokoch prekračuje hranicu 10 000.
Vodná 4675, 949 01, Nitra
Člen Antény od roku: 2012

www.hidepark.sk | info@hidepark.sk

WAVE~CENTRUM NEZÁVISLEJ
KULTÚRY
Vytvárame profesionálne podmienky a zázemie
pre spoluprácu, tvorbu, rozvoj a prezentáciu
kultúrno kreatívnych aktivít v meste Prešov.

Člen Antény od roku: 2009

www.klubluc.sk | info@klubluc.sk

STANICA ŽILINA‑ZÁRIEČIE
Kultúrny uzol.

Železničná zastávka na trati zo Žiliny do Rajca z roku 1945 zostala ako
jediná budova v obkolesení kruhového nadjazdu Rondel z 80-tych
rokov. Objavili sme ju nevyužitú a podarilo sa nám ju od roku 2003
vďaka súhlasu ŽSR vlastnými rukami premeniť na živý kultúrny priestor,
umelecké laboratórium a komunitný uzol – so zachovaním pôvodnej
funkcie. V roku 2009 sme pridali alternatívnu sálu S2, ktorá v roku 2019
podľahla požiaru. Zostala však veľká záhrada aj mostom krytý open air
stage. Na neoznačenej mape súčasnosti sme prestupným uzlom, v ktorom sa kriticky uvažuje, tvorí, vzdeláva a stretáva. Pokračujeme v písaní
príbehu malej stanice, kde sa križovali cesty miestnych obyvateľov, a dnes
prepájame ľudí zblízka i zďaleka. Hostíme celoročný maratón festivalov,
predstavení, koncertov, premietaní, prednášok, výstav, workshopov,
kurzov a dielní, rezidenčných pobytov, umeleckých projektov, malých
trhov, podujatí pre deti i pre školy a iných komunitných stretnutí. Sme
občianske združenie Truc sphérique a okrem Stanice sa staráme aj
o Novú synagógu – prevádzkujeme spojené kultúrne centrá žilinské.
Závodská cesta 2844/3, 010 01, Žilina
Člen Antény od roku: 2009

www.stanica.sk | info@stanica.sk

NOVÁ SYNAGÓGA

Tabačka Kulturfabrik je unikátnym nezávislým kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach. Jej príbeh
sa začal písať v roku 2009, kedy opusteným priestorom bývalej tabakovej

Wave~centrum nezávislej kultúry každoročne zastrešuje vyše
200 podujatí rôznych žánrov, poskytuje priestor umelcom,

P. Križku 393/10, 967 01 Kremnica
Pridružený člen Antény od roku: 2010

www.akropolakremnica.sk | zdeno@1115.sk

BARMUSEUM
Nezávislé kultúrne centrum.

Barmuseum je kultúrno‑umeleckým a umelecko‑komunitným
centrom mesta Martin. Sme jediný umelecky, tvorivo a organizačne
nezávislý priestor v meste, ktorý už od roku 2004 prináša kvalitné
slovenské a medzinárodné umenie hudobné, divadelné, literárne, filmové, ako aj možnosti neformálneho vzdelávania umením, otvorené
diskusie na aktuálne spoločenské témy a besedy o súčasnom umení.
J. Mazúra 26, 036 01, Martin
Pridružený člen Antény od roku: 2019

www.barmuseum.eu | barmuseum@barmuseum.eu

Centrum pre súčasné umenie a kultúru.

LÝCEUM
Nezávislý priestor pre tvorbu, kultúru a vdelávanie.
Našou prvou motiváciou bola samotná modernistická stavba od nemeckého architekta Petra Behrensa z roku 1931, ktorá medzitým bola aj
vysokou školou, skladom či kinom. Patrí medzi najvýznamnejšie európske stavby svojho druhu a nám ju zverila do rúk židovská obec v roku
2011. Sedem rokov sme strávili jej reštaurovaním a bolo to takmer
nad naše sily. Naším zámerom však nebola len obnovená Behrensova
architektúra, ale nový život v nej. Vytvorili sme monumentálny výstavný
priestor pre súčasné umenie a ďalšie kultúrne aktivity. Hostíme tu
rôzne formy umenia, myslenia, učenia ale aj komunitných stretnutí.
Podporujeme všetko, čo máme radi a to, čo považujeme za dôležité
zdieľať s druhými ľuďmi. Spájame medzinárodný program výstav,
koncertov, predstavení, festivalov, rezidenčných projektov, diskusií
a workshopov s lokálnym komunitným a spoločenským životom. Sme
občianske združenie Truc sphérique – kolektív tvorivých a pracovitých
nadšencov, ktorých súčasné umenie a dianie motivuje k aktivizmu.
Nová synagóga, J. M. Hurbana 220/11, 01001 Žilina
Člen Antény od roku: 2012

www.novasynagoga.sk | info@novasynagoga.sk

Coworkingový priestor a ateliéry pre umelcov profesionálnych, aj začiatočníkov.
Lýceum je priestor pre nezávislú tvorbu, kultúru, vzdelávanie a stretávanie. Budovu starého štúrovského Lýcea postupne rekonštruujeme a vytvárame v nej priestory pre zmysluplné trávenie voľného
času a vznik nových umeleckých diel. Prepájame pôsobenie medzi
umelcami a návštevníkmi a tak podporujeme kultúrny turizmus
a rozvoj kreatívneho priemyslu v regióne. Organizujeme kurzy, workshopy, multižánrové podujatia a podcasty, ktorých zmyslom je vzbudiť záujem o spoločnosť, umenie a jeho tvorcov. Našim poslaním je
zdôrazniť neoddeliteľnosť umenia a vzdelávania od každodenného
života a jeho PRESAHY cez generácie a kultúry.
Dolná 24, 900 01, Modra
Pridružený člen Antény od roku: 2020

PRIDRUŽENÍ ČLENOVIA ANTÉNY

KULTÚRNE CENTRUM ELEUZÍNA
Kultúrne centrum v historickom centre Banskej
Štiavnice.

Eleuzína je projekt mestského kultúrneho centra. O.z. Eleuzína organizuje
autorské čítania, besedy, koncerty, filmové projekcie a podieľa sa na rôznych workshopoch a divadelných projektoch. Návštevníci a návšteníčky
KC nájdu v centre Banskej Štiavnice, neďaleko Trojičného námestia.
Horná ružová 1, 969 01, Banská Štiavnica
Pridružený člen Antény od roku: 2020

www.eleuzina.sk | info@eleuzina.sk

NOMANTINELS
Queer divadlo, ktoré sa venuje originálnym
predstaveniam o LGBTI ľuďoch, organizuje Drama
Queer divadelný festival a ďalšie umelecko
‑kultúrne aktivity.

www.presahy.sk | lyceum@presahy.sk

KULTÚRNO‑KREATÍVNE CENTRUM
KLÁŠTOR
Centrum kultúry a umenia so starostlivosťou
o historickú pamiatku v Rožňave.

Naše občianske združenie Otvor dvor rekonštruuje v centre Rožňavy
bývalý františkánsky kláštor s cieľom naplniť túto národnú kultúrnu
pamiatku súčasným umením, kultúrou a vzdelávacími aktivitami - to
všetko pod hlavičkou Kultúrno‑kreatívne centrum Kláštor. Nájdete
u nás kaviareň Rajský dvor, kníhkupectvo Artforum, co‑working CO3,
priestory pre občianske združenia a neformálne skupiny, ateliéry,
English Corner, audioknižné a multimediálne štúdio a ubytovanie. Vo
vonkajších i vnútorných priestoroch Kláštora organizujeme koncerty,
čítačky, divadelné predstavenia, výstavy, diskusie, premietame filmy.
Betliarska 74/2, 048 01, Rožňava
Pridružený člen Antény od roku: 2019

www.kcklastor.sk | otvor.dvor@gmail.com

MALÝ BERLÍN
Kultúrne centrum v historickom centre Trnavy.

Malý Berlín je nezávislé kultúrne centrum, ktoré sídli v Trnave,
priemyselnom a univerzitnom meste neďaleko Bratislavy. Centrum
bolo otvorené v marci 2018 po päť rokov trvajúcej rekonštrukcii
meštianskeho domu z 15. storočia v historickom centre mesta.
V jeho dvoch sálach sa ročne koná viac ako 300 podujatí, väčšina
z nich je produkovaná priamo centrom. Program je určený všetkým
vekovým skupinám a zahŕňa najmä divadelné a tanečné predstavenia, koncerty, filmové premietania, literárne večery, konferencie,
diskusie a vzdelávacie podujatia. Malý Berlín taktiež organizuje dva
vlastné festivaly - literárny Ypsalon a music video festival YouTopia.
Malý Berlín prevádzkuje kultúrna organizácia Publikum.sk založená
v roku 2004, ktorá sa v súčasnosti venuje témam architektúry
a urbanizmu, kurátorstvu, súčasnému umeniu a dizajnu. Popri
kultúrnom centre organizácia prevádzkuje aj galériu, vydáva knihy
o architektúre a realizuje vzdelávacie programy pre ľudí pracujúcich
v umení a kultúre.

Divadlo Nomantinels vzniklo preto, aby na javisko prinieslo osudy
a príbehy LGBTI ľudí. Svojou tvorbou a organizovaním Festivalu
Drama Queer vytvára platformu pre queer performatívne umenie na
Slovensku. Každoročne vytvorí originálne javiskové dielo a vizuálnu
výstavu. Tiež vydáva magazín QYS (queer youth slovakia) a produkuje
videopodcasty Teplá vlna. Organizuje diskusie, debaty a prednášky na
tému LGBTI ľudí, ľudských práv a identity. Vytvára komunitné formálne
a neformálne podujatia.
Obchodný dom Dunaj, 5. poschodie,
Nedbalova 4, 811 01, Bratislava
Pridružený člen Antény od roku: 2018

www.nomantinels.sk | info@nomantinels.sk

AKROPOLA
Priestor pre kultúru v malom meste s veľkou
históriou a skrytým potenciálom.

Štefánikova 4, 917 01, Trnava
Kultúrne centrum Dunaj je multifunkčný kultúrno‑spoločenský priestor
s profesionálnou infraštruktúrou. Prioritou je pestrá programová
ponuka, ktorá zahŕňa hudbu, literatúru, divadlo, kultúrne aktivity pre

realizáciu kultúrno‑spoločenských podujatí. Žánrové zameranie našej
ponuky je: od hudby, cez divadlo a literatúru, až po vizuálne umenie.
V meste Kremnica sú už naše aktivity dobre známe, ale Akropola
má potenciál pritiahnuť na podujatia aj návštevníkov z okolia, ktorí
programovo vyhľadávajú iný zážitok než je bežná ponuka regionálnych, poväčšine mestských a obecných kultúrnych stánkov.

Člen Antény od roku: 2013

www.malyberlin.sk | info@malyberlin.sk

Od roku 2006 si v Akropole kladieme za cieľ premeniť jednoúčelovú
budovu kina (predtým Partizán) na viacúčelový otvorený priestor pre
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