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Milí levočania a návštevníci mesta,

Levoča je jedinečným múzeom, kde história dýcha z ulíc, domov a kostolov. 
Každý z nich svojou vlastnou rečou vypovedá o tom, čo bolo v jeho dobe a táto 
mozaika skladá obraz histórie mesta. Najväčším klenotom je Rímskokatolícky 

kostol sv. Jakuba, obsahujúci unikátnu zbierku 12 stredovekých gotických oltárov 
medzi, ktorými je najvzácnejší najvyšší neskorogotický drevený oltár. Autorom je Ma-
jster Pavol z Levoče – jeden z najvýznamnejších európskych stredovekých rezbárov. 
Majster Pavol z Levoče bol Slovákmi zvolený za najvýznamnejšiu osobnosť milénia. 
Práve na znak úcty vzdanej Majstrovi Pavlovi organizuje Mesto Levoča od roku 2001 v 
mesiacoch júl až august Kultúrny festival Dni Majstra Pavla.
 Bohatá ponuka podujatí konaných počas mesiacov júl až august má svoje 
vyvrcholenie už 15. ročníkom Kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla Levoča 2015. 

 Obyvateľom mesta, ale i návštevníkom pripravilo Mestské kultúrne stredisko 
v spolupráci s Mestským úradom v Levoči rôznorodé kultúrne aktivity, ktoré sú vám 
všetkým iste známe:
 Plenér Majstra Pavla 05.08.2015- 15.08.2015 - prezentácia umeleckého na-
dania rezbárov zo Slovenska a  krajín V4. Vernisáž a výstava prác dvojtýždňového 
umeleckého snaženia, v ktorej prevláda tematika Levoče, je sprístupnená v átriu 
Divadla.
 Karpatský remeselný trh  14.08.2015- 15.08.2015, na ktorom sa ako na súčas-
ti Tajomnej Levoče predstavia remeselníci a majstri tradičných ľudovo umeleckých 
výrobkov, z krajín Poľska, Slovenska, Česka, Bulharska a budú prezentovať a pred-
vádzať svoje zručnosti. Ruky zručných majstrov remeselníkov vytvárajú priamo na 
námestí, pred očami divákov, výrobky z kovu, dreva, hliny, nití a prútia.
 Pouličné promenádne a interiérové  divadlá a koncerty  (júl – august 2015) 
– prezentácia kultúrnych telies v podaní miestnych a zahraničných účastníkov z krajín 
Slovensko, Poľsko, Česko – dobová hudba, dychová hudba, folklór, vážna hudba, pan-
tomíma v interiéroch a exteriéroch Levoče. 
 Tajomná Levoča 14.8.2015-15.08.2015 - prezentácia palety miestnych a zah-
raničných kultúrnych hodnôt alternatívnou a modernou formou s využitím svetelnej 
atrakcie Videomappingu.

 Vážené dámy a páni, 
 Kultúrny festival Dni Majstra Pavla už tradične obohacuje  kultúrny život 
nášho mesta.  Verím, že i tento ročník bude pre vás mimoriadnym umeleckým zážit-
kom a osviežením.  Želám Vám všetkým veľa príjemných chvíľ strávených pri pestrých 
dňoch naplnených kultúrou. 

PaedDr. Milan Majerský
primátor mesta



// DMP 2015
16.6. - 31.7. Galéria Mesta Levoča 
  František Lipták - Čudo Boske 
2.7. Námestie Majstra Pavla - park - altánok 
 16:00 Dychová hudba mesta Kalwaria Zebrzydowska (Poľsko)
6.7. Evanjelický kostol
 19:00 KANTÁTY NICOLAUSA BRUHNSA
  HARMÓNIA SACRA (Poľsko) - vstup voľný
  Úvodný koncert festivalu
10.7. - 28.8.  Pouličné divadlá a koncerty
10.7. - 28.8. Radnica
 11:00 Vežové koncerty Brass Collegia - každý piatok
10.7. - 28.8. Námestie Majstra Pavla - park - altánok
 16:00 Promenádne koncerty DH Mesta Levoča - každý piatok
13.7. - 17.7. Radnica
 11:00, 13:00, 15:00 Medzinárodný festival vežovej hudby
14.7. - 27.8. Radnica
 10:00 - 17:00 Levočské remeselné trhy 2015
   každý utorok a štvrtok
15.7. - 23.9. Radnica
 10:00 - 17:00 Farmárske trhy - každá druhá streda
3.8. - 30.9. Galéria Mesta Levoča 
  Peter Župník - Cesty svetla
5.8. - 15.8. Medzinárodný Rezbársky plenér Majstra Pavla
  vernisáž diel 14.8.2015 o 13:00 - Hostinec Lipa - Uloža
14.8. - 15.8. Námestie Majstra Pavla 
  Karpatský remeselný trh
  Tajomná Levoča
28.8. Evanjelický kostol
 18:00 VOYAGES HORS TEMPS
  Ondřej Jaluvka a Caroline Menuge
  záverečný koncert festivalu

14.8. 

RADNICA:  vežový koncert BRASS COLLEGIA

HLAVNÉ PÓDIUM: DH Mesta Levoča

  Muzikálový recitál - Maľované na skle

  Tomáš Kočko a orchester

  FS Vranovčan

  ADAM ĎURICA
EVANJELICKÝ KOSTOL: CUORE BAROCCO

   koncert barokovej hudby

ZVONICA RADNICE: VIDEOMAPPING

15.8.

HLAVNÉ PÓDIUM: ĽH Matúša Ondruša

  DFS SABINÍK

  FS KOVAČICA (Srbsko)

  SHAMAN

  BEATLES AKUSTIK (vranov)

  PAVOL HAMMEL

// TAJOMNÁ LEVOČA
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