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Platí vo všetkých kaviarňach

Kúpte si akúkoľvek kávu z ponuky
„Classic“, druhú lacnejšiu resp. tú istú
(7g) máte ZDARMA.

1+1 kávu ZDARMA!

Partneri:

Tento kupón vás oprávňuje na

Mediálni partneri:

Banská
Bystrica
Spoločný projekt banskobystrických divadiel:
SEN O PREBUDENEJ BYSTRICI
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry v spolupráci s Mestským divadlom – Divadlom z Pasáže
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Námestie SNP 16 Banská Bystrica
19:00 – 19:30 / Zážitkový pobyt v duchu divov
a retro-strihov
Máte pocit, že vám to už nestrihá? Zastavte sa
na chvíľu aj vy a príďte precítiť nebezpečný
a príťažlivý tanec nožníc, fénov, gélov a iných
dôležitých súčastí div(ADEL)ného salónu.
Divadlo Štúdio tanca
Komenského 12, Banská Bystrica (na Kačici)
20:00 – 20:40 / Fantastická noc
Tvorivosť a Fantázia počas Noci divadiel
Tanec a pohyb: Umelecký súbor Divadla Štúdio
tanca, deti zo školy Fantázia
Interaktívne impulzy: zúčastnení diváci
Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14, Banská Bystrica
21:00 – 21:45 / Inscenované čítanie na
dobrú noc: LEŽOHRY
Príďte si k nám poležať. Nezabudnite: Ako si
usteliete, také divadlo budete mať.
Réžia: Marián Pecko
Rezervácie: 048/412 55 13
Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici
Divadelné štúdio FDU, Fakulta dramatických
umení, Horná 95, Banská Bystrica
22:00 – 22:30 / Túžim
Úryvok z drámy Sarah Kane na tri spôsoby
Výsledok divadelného seminára so študentmi
druhého ročníka dramaturgie a réžie
Účinkujú a režírujú: študenti FDU AU, Dana
Gálová; text: Sarah Kane; preklad: Svetlana
Žuchová; rezervácie: divadlo@aku.sk
Štátna opera v Banskej Bystrici
Klub Bohéma, Národná 11, Banská Bystrica
23:00 – 24:00 / Sen noci v Opere
Staňte sa krotiteľmi operných duchov a príďte
sa báť na koncert gorgónskych árií. V klube
Bohéma zaznejú fenomenálne melódie v podaní
našich sólistov a vyvolávačov operných fantómov
v jednej osobe.
Účinkujú: Alena Hodálová, Igor Strojin,
Zoltán Vongrey, Ivan Zvarík
Klavírny sprievod: Ildikó Baloghová
Spoluúčinkuje: Balet Štátnej opery
Po polnoci / Jazz Art Café Meﬁsto
Námestie Š. Moyzesa 15, Banská Bystrica
Ukončenie Noci divadiel v príjemnej kaviarni
Meﬁsto v centre Banskej Bystrice
Pre vytrvalých divákov, ktorí navštívia všetky
predstavenia a nazbierajú 5 pečiatok do pasu
Noci divadel, je pripravená chutná odmena!
Diváci môžu v prvom divadle – Záhrada získať
zadarmo divadelný pas. Pas funguje na pečiatky,
ktoré doňho koordinátor za každé divadlo udelí
po ukončení predstavenia. Pokiaľ divák nazbiera
všetky pečiatky, v kaviarni ho na záver čaká
odmena a pas mu ostáva na pamiatku.

Bratislava
Biele divadlo – Dram Art Štúdio
Karloveská 64, Bratislava
18:00 / Byť a zdať sa
Autorská inscenácia o živote Molièra
19:00 / Občerstvenie pre hostí
Debata
19:30 / Kaleidoskop našej tvorby
Monológy, dialógy, spev, tanec
Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36, Bratislava
17:30 / Otvorenie Divadelnej noci
v Bratislavskom bábkovom divadle
18:00 / Objavenie Ameriky
Predstavenie pre deti
19:00 / Otázky a odpovede
O radostiach a strastiach bábkohercov
v sále BBD
19:30 / Keď bábky ožijú...
Prehliadka divadla – čarovný výlet do nevyspytateľných útrob bábkového divadla
20:00 / Bábkové know-how
Návštevníci si budú môcť pod odborným dozorom našich bábkohercov vyskúšať vodenie
rôznych typov bábok, skúsiť stáť vo svetle,
„hodiť repliku“ či rozosmiať diváka
Sprievodné akcie vo foyeri BBD
Výstava detských výtvarných prác, fotograﬁí
a bábok, výroba vlastnej bábky z každodenných predmetov
Vstupné: 3,50 €
Rezervácie: 02 /5292 3668,
prevadzka@babkovedivadlo.sk
Dezorzovo lútkové divadlo
Projekt Slovenské marionetové divadlo
Karpatská 2 (budova YMCA, 1. poschodie),
Bratislava
22:00 – 23:00 / Posledná maringotka
Projekcia ﬁlmu
Scénar: Ida Hledíková-Polívková
Réžia: Peter Beňovský
23:15 – 24:00 / Johanes Faust
Tradičná marionetová hra

24:00 – 01:00 / Diskusia, fotografovanie sa
so starými 100-ročnými marionetami
Lístky v cene 6,66 € sa dajú zakúpiť iba cez rezerváciu na nocdivadiel@marionetovedivadlo.sk.
V cene lístka je jedno čapované pivo :)
Divadlo ASTORKA Korzo ´90
Námestie SNP 33, Bratislava
19:00 / Ladislav Smoček – Čudné popoludnie
dr. Zvonka Burkeho
Bravúrne a až akrobatické herecké výkony,
humorné situácie, invenčná „hrajúca“ scéna,
kostýmy s množstvom nápadov a vtipných
detailov robia náš novy titul príťažlivý pre široké
vrstvy diváckej verejnosti. Vždy plná sála a veľký záujem obecenstva svedčia o výborných tvorivých nápadoch, ktoré bavia hercov i divákov.
Réžia: Boris Farkaš
Vstupné: 9 €
Rezervácie: www.astorka.sk
Divadelná škola – LAB
LAB DF VŠMU, Svoradova 4, Bratislava
19:00 – 01:00 / Divadelná škola
Príďte s nami objavovať taje príprav na „dosky,
ktoré znamenajú svet!“
Ateliér scénograﬁe
Študenti Katedry scénograﬁe vám ukážu, ako sa
vytvárajú kostýmy a pútavé scény, ktoré vám pri
predstaveniach neraz vyrážajú dych
Ateliér bábkovej tvorby
Myslíte si, že bábkoherectvo je iba o maňuškách?
Nech je Vaša odpoveď akákoľvek, príďte sa
pozrieť a vyskúšať si aj tento typ herectva!
Pootvorené dvere Tartúf
Ako to vyzerá dva dni pred premiérou? Posledné
prípravy prvej premiéry tejto sezóny – predstavenia Tartúf – môžete vidieť ako prví ešte pred
jeho uverejnením!
Rezervácie: rezervacie@divadlolab.sk
Divadelný klub Tangere
Páričková 18, Bratislava (industriálne priestory
továrne Cvernovka)
17:00 / Gaštanka
Inscenácia pre deti a mládež
Autor: Anton Pavlovič Čechov
18:00 / Výtvarný a divadelný workshop pre deti
Vstupné: detské predstavenie + workshop 3 €
18.00 / Premietanie tanečno-divadelných
ﬁlmov: Sarah Crowden – Tango Lesson
20:00 / Posledná hodina v klietke
Úkážka work in progress z pripravovanej
inscenácie
Monodráma
Autor: Jennifer Draskauová Réžia: Karol Trnka,
Ján Gonščák
21:00 / Hudobno-tanečný jamm session
„Jesenné impresie“
Live hudba, priestor pre performance, videoart
Vstupné: predstavenie pre dospelých + jamm
session 5 €
Rezervácie: v pokladni Tangere Studio denne
od 17:00 – 22:00, telefonicky: 0915 768 440
(Ján Gonščák) , 0907 772 968 (Roman Kováčik)
alebo na www.tangere.eu
Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých
Tower 115, Pribinova 25, Bratislava
18:00 / Noc Čárymáry fučpunč priania
alebo Ako kocúr a havran zachránili svet pred
ekologickou katastrofou a zničením
Otvorená skúška pripravovanej sci-ﬁ rozprávky
www.ludusdivadlo.sk
Divadlo Malá scéna STU
Dostojevského rad 7, Bratislava
Minulosť a súčasnosť Malej scény
18:00 / Zahráme sa na javisku
Jednosetový stolnotenisový turnaj hercov
a divákov
Miesto: Divadelná sála Malej scény STU
19:00 / Divadlo na plátne
Premietanie záznamov divadelných inscenácií
z minulosti a súčasnosti
Miesto: Divadelná kaviareň Malej scény STU
Vstupné: dobrovoľné na podporu činnosti
Divadla Malá scéna STU
Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, Bratislava
20:00 / Otvorenie divadla pre verejnosť
Prehliadka výstavy proﬁlových fotograﬁí
hercov Divadla Nová scéna v priestoroch foyer
divadla spojená s predajom suvenírov a CD
z muzikálov Divadla Nová scéna
21:00 / Premiéra predstavenia Muzikálový sen
Hrajú: Mirka Partlová, Janko Gallovič,
Majo Labuda, Ivan Gogáľ, Martin Kaprálik,
Karin Olasová, Pavol Plevčík, Andrea Kiráľová,
Róbert Halák, Katka Ivanková a ďalší herci
Divadla Nová scéna i hosťujúci
Vstupné: 10 € prízemie / 8 € balkón
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
Palisády 54, Bratislava
17:00 / János Arany: Cigáni z Veľ kej Idy
Divadlo CSAVAR
Narátor: Tamás Gál; hudba: András Bodonyi
Jedno z najkrajších diel maďarskej literatúry
v najnovšom spracovaní Tamása Gála
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská 17, Bratislava
18.00 / Bosé nohy v parku, Neil Simon
Réžia: Jozef Krasula
Hrajú: Lucia Rózsa Hurajová, Marek Majeský,
Marta Sládečková, Štefan Kožka
a Pavol Šajmovič
Predstavenie MDPOH realizované v spolupráci
s OZ AEON
Divadelná noc pokračuje po predstavení
koncertom skupiny The Susie Haas Band
a nočnými prehliadkami priestorov a technických zákutí divadla s vysoko odborným výkladom
Fantóma divadla
Špeciálna cena na celú noc: 5 €
Rezervácie: mdpoh@mdpoh.sk,
www.ticketportal.sk a hodinu pred predstavením
v pokladni divadla

Radošinské naivné divadlo
Škultétyho 5, Bratislava
22:00 / Šťastné konce
Čítačka prvej autorskej podoby novej hry
Stanislava Štepku spojená s diskusiou
Sála RND
... a já, Katarína Kolníková
Projekcia dokumentu
Réžia: Juraj Štepka
Nočné „stretnutia ľudí blízkeho druhu“ s divákmi
v štýlovej „nedivadelnej“ úprave a s občerstvením
Rezervácie: 02 555 635 08, rnd@rnd.sk
Štúdio 12, Divadlo bez domova
Jakubovo nám. 12, Bratislava
20:00 – 21:00 / Divadlo bez domova v knihe
Slávnostný krst knihy Príbeh Divadla bez domova
Stretnutie s hercami a tvorcami
21:30 – 22:30 / Noc slam poetry
Slamujte v Dvanástke, poézia v divadle (Struna,
Vlado Janček a Paľo Čejka)
Vstupné: dobrovoľné
Informácie: studio12@theatre.sk, 02 / 2048 7602
Ticho a spol., Staromestský klub 10 x 10
Školská 14, Bratislava
20:30 / Dych Lukavických zápiskov
22:00 / Diskusia
Stretnutie hercov a ďalších tvorcov inscenácie
Dych Lukavických zápiskov s rodinou protagonistky Hany Ponickej či ľuďmi, ktorí ju poznali.
V rámci Noci divadiel zavoláme ich aj ďalších
pamätníkov doby, po predstavení spolu s tvorcami ponúkneme na javisku a v diskusii možnosť
skonfrontovať divadelnú realitu s viacerými
spomienkami či reﬂexiami inscenácie.
Rezervácie: tichoaspol@gmail.com
Cena lístkov: 5 / 3 € (dospelý / ZŤP, študent)

Košice
Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4, Košice
21:00 / Potkaniar (určené divákom od 12 rokov,
mládeži a dospelým)
Hudba: Pavel Kondrusevič; réžia: Oleg Žiugžda
Vstup voľný, Sála BDK, Alžbetina 38
Po predstavení pokračujeme animáciou rôznych
druhov bábok, improvizačnými výstupmi
hercov s divákmi, fotografovaním s hercami
v kostýmoch a prehliadkou zákulisia a pre
divákov netradičných priestorov divadla
v nezvyčajnom čase
Vstup voľný, Sála BDK a priľahlé priestory,
Alžbetina 38
Rezervácie: pokladňa v divadle
Thália Színház
Máraiho štúdio Timonova 3, Košice
14:00 / Detská zábava
Interaktívne hry pre deti v Máraiho štúdiu
15:00 / Popoludňajšia zábava
Predstavenie Bárka Színház, Budapešť
Slawomir Mrožek: Zábava
A budapesti Bárka Színház előadása
16:30 / Beseda s tvorcami predstavenia
+ Módna show formácie P´Andiciel
Večerná zábava
Predstavenie Bárka Színház, Budapešť
Slawomir Mrožek: Zábava
Nočná zábava
Košická „varenovinná” a lampiónová divadelná
púť mestom do Štátneho divadla a Máraiho
štúdia s účasťou Divadla Thália, Štátneho divadla Košice, Bábkového divadla a nezávislého
kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik
Tanečná zábava
Tanečný dom v Máraiho štúdiu – maďarský,
rumunský a slovenský folklór v divadle
Noc divadiel je zároveň záverečným
podujatím VIII. Divadelného festivalu národov
a národností v Košiciach, ktorý sa uskutoční
10. – 19. novembra 2011.

Martin
Slovenské komorné divadlo
Hosťovanie v Staškove
17:00 / August na konci Ameriky
Slovenské komorné divadlo Martin tento rok
prinesie Noc divadiel do Staškova – rodnej obce
herca Jozefa Kronera, kde sa predstaví inscenáciou August na konci Ameriky s hosťujúcou
Zuzanou Kronerovou v titulnej postave.
V rámci večera sa bude konať aj odovzdávanie
Ceny Jozefa Kronera. Cenu bude odovzdávať
v minulom roku ocenená Jana Oľ hová.

Nitra
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, Nitra
19:00 / Sladká Charity
Svetový muzikálový hit. Exkurzia do zákulisia
predstavenia a prehliadka dekorácií muzikálu
Stretnutie a fotenie s hercami na javisku
Vstupné: bežné
Rezervácie: obchodne@dab.sk, pokladňa
v divadle
Sprievodné akcie:
23:00 / Premietanie muzikálu Pacho sa vracia
Štúdio Divadla Andreja Bagara v Nitre
Vernisáž fotograﬁí z muzikálu

Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77, Prešov
19:00 / Havaj
Réžia: Zoja Zupková
Miesto konania: DAD MS
Po predstavení diskusia s tvorcami, po diskusii
bude javisko k dispozícii verejnosti
Vstupné: 1 €
Rezervácie: tel. č. 051 /7723 261, 7733 437,
dad@divadload.sk

Trnava
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Trojičné nám. 2, Trnava
19:00 / Otvorenie divadla pre návštevníkov
19:45 / Privítanie návštevníkov a informácie
o pripravovaných premiérach – riaditeľ DJP,
umelecký šéf
Herci DJP zaspievajú a zahrajú pesničky
z predstavenia Parva Roma – Trnava je
krásny zapadák, Korzo
Hudba: Juraj Bielik; texty: Benjamín Škreko
Foyer divadla
20:00 / Parva Roma
Veľká sála DJP
Autor hry: Benajmín Škreko; réžia: Juraj Bielik
21:30 / Beseda divákov s autorom hry
Benjamínom Škrekom a prezentácia jeho knihy
o Trnave: Neskorý zber a Krásny zapadák
Veľká sála DJP
22:00 / Pesničky o Trnave
Hudba: Marián Mrva; spev: Michaela Bobeková;
texty piesní: Benjamín Škreko
Zrkadlová sála DJP
Medzi pesničkami o Trnave moderované vstupy,
rozhovory s mladými hercami z predstavenia
Parva Roma
23:45 / Poďakovanie návštevníkom – záver
Noci divadiel

Zvolen
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Divadelná 3, Zvolen
17:00 / Betlehem
Premiéra inscenácie pre deti a dospelých na
motívy slovenských ľudových vianočných textov
Réžia: Michal Spišák
Po skončení premiéry tvorivé dielne pre
publikum, spoločné ozdobovanie vianočného
stromčeka, beseda a autogramiáda hercov – do
20.00 hod.
21:00 / Večerný divadelný koktail
pre dospe-lých
Neobvyklé zážitky v priestoroch divadla, zátišia
zo starých divadelných hier, videozáznamy
archívnych inscenácií, pôvodné fotograﬁe, plagáty, kostýmy, výnimočné predstavenie rozprávky
Snehulienka a sedem trpaslíkov vo verzii pre
dospelých, hľadanie divákov s prívlastkom NAJ,
možnosť fotografovať
24:00 / Polnočné prekvapenie
Rezervácia vstupeniek na premiéru Betlehem:
vstupenky@djgt.sk, tel: 045 /5551 226
Večerný program má bezplatný vstup
(do naplnenia kapacity divadla)

Žilina
DVE DIVADLÁ NA JEDNEJ TRATI
Stanica Žilina-Záriečie
Závodská cesta 3, Žilina
14:00 – 16:30 / Zažni svetlo / Limbo reloaded
Workshop pre verejnosť zameraný na scénické
hry a inštalácie s tieňovými bábkami
Bábkové divadlo Žilina
Kuzmányho 6, Žilina
17:00 – 18:30 / Akčantyrok
Strastiplná cesta korytnačiek a ľudí k láske.
Príbeh dvoch osamelých ľudí, ktorí žijú vedľa
seba tak blízko a pritom tak ďaleko.
18:00 – 19:00 / Lampiónový sprievod na trase
Bábkové divadlo Žilina – Stanica Žilina-Záriečie
Stanica Žilina-Záriečie
19:00 – 22:00 / Dnes večer nezhasíname!
Neobyčajný zážitkový divadelný večer dvoch divadiel pod jednou strechou. Objavujte v zákutiach
Stanice strašidelné bytosti a ich príbehy, vstúpte
do našej „virtuálnej“ hry a inšpirujte sa svetlom
a tmou, hlavnými postavami večera!

foyer

Vstupné: zdarma

Noc divadiel odštartujeme telemostom v živom
vysielaní Slovenského rozhlasu o 18.00 hod.
Spojte sa tak s divadlami po celom Slovensku
a užite si atmosféru z rôznych javísk naraz!

