
 

                                                 TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
Vianoce v Tabačke 

17. december, Košice - Vianoce už klopú na dvere a košická Tabačka si pre Vás v tomto 

období pripravila bohatý program. Tešiť sa môžete na koncert Medial Banana, Fest Fasa 

Fest Night 2019 a vianočný čas spoločne zakončíme 26. decembra na Pišta Najt. 

 

Predvianočný víkend s Medial Banana a Fest Fasa Fest 

Najkrajšie sviatky v roku odštartuje košické kultúrne centrum Tabačka už v piatok 20. 

decembra koncertom mladej bratislavskej formácie Medial Banana. Víkend bude pokračovať 

v znamení dobrej hudby, jedla a drinkov na Fest Fasa Fest Night 2019, ktorá sa uskutoční 

netradične v podobe klubovej noci s podtitulom FriendsFamilyFun. Počas FFF NGHT budete 

môcť ochutnať vianočné pivné špeciály, teplé nápoje a street food. Pre návštevníkov bude 

pripravený taktiež 2x hudobný stage, na ktorom sa predstaví napríklad FVLCRVM, Fallgapp 

DJ set, či Martin Haberland & Junior Vargas. Vstupné na toto podujatie je dobrovoľné od 1 € 

a celý výťažok bude venovaný občianskemu združeniu, ktoré pôsobí v Košiciach dlhé roky. 

Meno adresáta zbierky zverejníme čoskoro.h.  

 

Chýbať nebude ani Pišta Najt 

Čas Vianoc tradične vrcholí štefánskym žúrom v podobe Pišta Najt! Tabačka Kulturfabrik pre 

vás pripravila túto noc s lineupom plným našich aj vašich obľúbených mien. Chýbať nebudú 

domáci Puding Pani Elvisovej a taktiež skvelí DJ’s ako napríklad Stroon, Vili:AM, či Bendy. 

 

Lístky na jednotlivé podujatia sú k dispozícii na www.tabacka.sk. Teśíme sa na vás! 

 

Program Tabačky v období vianočných sviatkov: 

20.12. o 20:00 h. Medial Banana - Veľká sála 

21.12. o  21:00 h. Fest Fasa Fest Night 2019 - Veľká sála / Bistro Tabačka 

22.12. o 19:00 h. Kino: Všetka moja láska - Kino Tabačka 

http://www.tabacka.sk/
http://www.tabacka.sk/


26.12. o 21:00 h. Pišta Najt! - Veľká sála / Bistro Tabačka 

29.12. o 19:00 h. Kino: Antológia mesta duchov - Kino Tabačka 

 

Otváracie hodiny v období vianočných sviatkov: 
24.12.2019 - 25.12.2019 -  ZATVORENÉ  

26.12.2019 - Pišta najt - 17:00-05:00 

27.12.2019 - otvorené od 17:00-02:00 

28.12.2019 - 16:00-02:00 

29.12.2019 - 30.12.2019 od 16:00  

31.12.2019 - ZATVORENÉ 

1.1.2020 - ZATVORENÉ 

2.1.2020 - 5.12.2019 - ZATVORENÉ  

3.1.2020 - 4.1.2020 - Fabricafe OTVORENÉ 

6.1.2020 - Bar / Bistro otvorené od 16:00  

  

Zdroj ďalších informácií: 

https://www.facebook.com/tabackafanpage/ 

https://www.tabacka.sk/ 

 

Viac informácií poskytne: 

Barbara Denciová 

Mail: barbara@tabacka.sk 

Tel.: +421 907 908 483 

www.tabacka.sk 
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