Kultúrne a športové akcie v roku 2019
organizované mestom a v spolupráci s mestom Nová Baňa
Mesiac
január
január
február

Podujatie
35. ročník Novobanskí heligónkari
Memoriál PhDr. Pavla Hrčku – 7. ročník
Šachtág

február

49. ročník Zimného turistického prechodu Pohronským Inovcom

február
február
február
marec
marec
marec
marec
marec
apríl
apríl

Verejná videoprojekcia v kine VATRA
Zabíjačkové hody
Prezentácia stredných škôl okresu Žarnovica
Novobanská kvapka krvi
spisovateľka Jana Pronská - beseda so v mestskej knižnici
spisovateľka Toňa Revajová- beseda v mestskej knižnici
44. ročník Melekova divadelná Nová Baňa
Jarné práce v záhrade - beseda v mestskej knižnici
Privítajme jar pomocou prírode
Veľkonočné trhy Vitaj Veľká noc

apríl

Slávnostné otvorenie NCH Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

apríl
máj
máj

Stavanie mája
6. ročník Do práce na bicykli
Mestská cyklistická súťaž

máj

Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa spojený s Behom mieru

máj
máj
máj
máj
máj
máj
máj
jún
jún
jún

14. ročník Školská florbalová liga o pohár primátora mesta
16. ročník DEFIlÉ
Prehliadka ľudového spevu a hudby
Divadelné predstavenie Ulička pri príležitosti Dňa matiek
Divadelné predstavenie Polnočné vlámanie
Oslavy 60. výročia vzniku CVČ
10. ročník Dodekova Nová Baňa
Malý záchranár
8. ročník Ľahkoatletický míting
16. ročník Týždeň športu pre všetkých
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta
Nová Baňa za rok 2018
Divadelné predstavenie pri príležitosti MDD
Bubenícky koncert Terl a priatelia
Záverečný koncert Základnej umeleckej školy
Vítanie leta
Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch
Koncert Z melódie do melódie

jún
jún
jún
jún
jún
jún
júl

júl
júl
júl
júl
august
august
august
august
august
august
august
september
september
september
október
október
október
október
október
nov. - dec.
november
november
november
november
november
november
december
december
december
december
december
december

Banícky fakľový sprievod a Anna bál
beseda so spisovateľom Viliamom Šimunekom
Novobanská kvapka krvi
Hudobný program Vinička a jej hostia
Tenisový turnaj o pohár primátora mesta
TriTajchlon
Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch
Divadelné predstavenie Ako išlo vajce do sveta
Spomienkové oslavy SNP
Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch
EKOTOPFILM – JUNIOR festival
8. ročník Tajchová osmička
Medzi nebom a zemou – filmový festival horských filmov
Novobanský jarmok
Večer s Hájom a jeho hosťami – kultúrny program k Mesiacu úcty k starším
Večer vďaky – kultúrny program venovaný darcom krvi
Štálanská kvapka krvi
Zóna bez peňazí
Deň materských škôl
Výstava AMFO
Verejná videoprojekcia v kine VATRA
Kačacie hody
Novobanská kvapka krvi
Divadelné predstavenie Už Ti nikdy nenaletím
9. ročník Benefičný koncert My a naše mesto
program pre deti Príde k nám Mikuláš
Vianočná akadémia ZŠ J. Zemana
Čas vianočný, čas radostný – vianočné trhy
Vianočný koncert ZUŠ
Silvestrovská diskotéka a vítanie nového roka
Mikulášske plávanie na Tajchu
Štefanský florbalový turnaj

