
16. marec - 4. apríl 2017

Nitrianska hudobná jar

Zažite krásu organovej hudby v podaní 
špičkových domácich i zahraničných interpretov.

      Evanjelický kostol sv. Ducha 

3. jún 2017

European Tour 2017

Tradičný letný cyklus detských divadelných 
predstavení, hudobných podvečerov, jarmokov 
a dobrej nálady.

      Mestský park na Sihoti, Amfiteáter, 
      Nitriansky hrad, mestské časti

1. - 4. jún 2017

drumpoint Slovakia 
Srdce aj dušu hudobných nadšencov poteší jarný 
cyklus koncertov vážnej hudby v interpretácii 
nielen slovenských, ale aj zahraničných 
interpretov a hudobných telies.

      Synagóga 

9. jún 2017

Noc kostolov
Jedinečná možnosť navštíviť v nočnej atmosfére 
nielen kostoly a modlitebne, ale aj priestory 
kláštorov, krypty, veže a kúrie.

      Nitrianske kostoly

3. jún 2017

Festival chutí
Nitrianskeho kraja
Začiatok júna sa nesie v znamení ochutnávok 
regionálnych špecialít, hudby, tanca, divadla,  
a hlavne dobrej zábavy. Festival , ktorý otvára 
Nitrianske kultúrne leto ponúka bohatú mozaiku 
kultúrnych podujatí a gastronómie.  

      Svätoplukovo námestie, Pešia zóna

Nitrianske múzeá otvárajú verejnosti svoje 
komnaty a odkrývajú tajomstvá bežne skryté 
pred zrakmi verejnosti. Čaká vás prehliadka 
depozitárov, ukážky reštaurovania, nočné 
prehliadky expozícií.

      Nitrianske múzeá a galérie 

20. máj 2017

Noc múzeí a galérií

Skvosty duchovnej hudby v podaní popredných 
vokálnych a inštrumentálnych interpretov 
v jedinečnej atmosfére barokového chrámu.

      Kostol navštívenia Panny MáriePozývame všetky deti do krajiny fantázie! 

      Mestský park na Sihoti

12. jún - 2. júl 2017

Musica sacra
Medzinárodný festival sakrálnej hudby

Alexandrovci, Helena Vondráčková a Kandráčovci.

      Amfiteáter

24. jún 2017

ELÁN Open Air
Živých nás nedostanú – Open Air koncert k 30. 
výročiu albumu Hodina slovenčiny.

      Amfiteáter

6. - 9. jún 2017

Festival Stretnutie, Setkání, 
Spotkanie, Találkozás
Prehliadka divadelných škôl a divadiel krajín V4.

      Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Jedinečný festival bubnov a perkusií je stretnutím  
bubeníckych orchestrov z celej Európy a oslavou 
rytmu, energie a krásneho zvuku exotických bubnov.

      Svätoplukovo námestie a pešia zóna

jún - september 2017

Nitrianske kultúrne leto

30. apríl - 28. máj 2017

Ars organi

4. jún 2017

Medzinárodný deň detí

september 2017

Dni európskeho
kultúrneho dedičstva

Nitrianska hudobná jeseň Vám prináša spríjemnenie 
sychravých jesenných dní nevšednými hudobnými 
zážitkami rôznych žánrov od klasiky cez jazz 
a swing až po súčasné hudobné formy.

      Synagóga 3.  - 5. júl 2017

Nitra, milá Nitra
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
Celoslovenské oslavy príchodu byzantskej misie 
na Veľkú Moravu, Dni Nitranov venované 
významným postavám histórie i súčasnosti Nitry. 

      Svätoplukovo námestie,  Nitriansky hrad
      a podhradie

22. - 27. september 2017

Divadelná Nitra
Najväčší divadelný festival na Slovensku! 
Medzinárodná prehliadka netradičných, 
inovatívnych a kontroverzných diel mladých 
európskych tvorcov.

      Divadlo Andreja Bagara, 
      Svätoplukovo námestie, pešia zóna

3. december 2017 - 6. január 2018

Vianočná Nitra
Vychutnajte si punč a vianočné dobroty 
v spoločnosti priateľov a rodiny vo vianočnom 
mestečku plnom vianočných tradícií a kolied.  
Zažite atmosféru vianočných koncertov.

      Svätoplukovo námestie, kultúrne domy

Zmena programu vyhradená.

Odkryte zážitkovou formou tajomstvá Nitry alebo 
navštívte nepoznané miesta a zákutia mesta. 
Objavte v tento deň Nitru novým spôsobom.

      Martinský vrch, Zoborský kláštor,
      Slovenské poľnohospodárske múzeum 

18. - 20. august 2017

Agrokomplex
a Dožinkové slávnosti

Kalendár podujatí
2017

Medzinárodná poľnohospodárska výstava 
spojená s dožinkovými slávnosťami s bohatým 
programom, atrakciami a ľudovými remeslami.

      Výstavisko Agrokomlex

Prezentácia duchovného a kultúrneho dedičstva, 
pamiatky, prehliadky, výstavy, koncerty, workshopy.

      Nitra a okolie

27. september 2017

Októberfest
pod Zoborom
Najväčšia univerzitná openair party jesene 
s pravou atmosférou pivných festivalov.

      Amfiteáter

5. - 26. október 2017

Nitrianska hudobná jeseň

23. - 27.september 2017

Svetový deň cestovného ruchu


