
 

 

 

 

Správa pre médiá (Bratislava, 7. november 2012) 

Noc divadiel bude bláznivá a dramatická 

V sobotu 17. novembra sa v 11 mestách po celom Slovensku 
odštartuje tretí ročník noci otvorených divadiel, predstavení  
a výnimočných zážitkov – Noc divadiel 2012. Tretiu novembrovú 
sobotu sa v 39 divadlách bude hrať a žiť. Brány divadiel ostanú 
otvorené v Banskej Bystrici, Bátovciach, Bratislave, Košiciach, 
Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trnave, Zvolene a Žiline. 

Naša Noc divadiel 2012 bude bláznivá, dramatická, hlboká, odhalená, 
nabitá, vyšťavená, impulzívna, závistlivá, éterická, šialená, tajomná, 
návyková... Aká bude tá vaša? 

Počas bláznivej a roztlieskanej „Noci divadiel 2012“ si vyberie každý 
– milovník tragédie, coolnes drámy, opery, súčasného tanca, 
muzikálu, klasických inscenácií, rozprávok, fanúšik tradičného 
marionetového divadla, tieňového divadla i komornej monodrámy. 
Okrem divadelných inscenácií je súčasťou „Noci“ aj spoločné 
tlieskanie a uvažovanie o revolúcii, státie vo svetle reflektorov, pre 
najmenších skúšanie predstavenia a účinkovanie v ňom, pozeranie do 
kuchyne klasikov i študentov drámy, koncerty hereckých osobností  
a spoločné muzicírovanie s tvorcami, autorské čítania, diskusie  
s umelcami, vodenie bábok, cesty do zákulisia, čakanie na noc pri 
pohári vody, projekcie filmov, ale aj záznamov divadelných inscenácií, 
polnočné prekvapenia a veľa ďalších, nielen divadelných zážitkov. 

Noc divadiel 2012 je 3. ročník noci otvorených divadiel, predstavení  
a výnimočných zážitkov. Ide o európske podujatie prezentujúce 
divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Tento 
rok sa do projektu zapojilo viac ako 39 divadiel a súborov z 11 
slovenských miest. Podujatie koordinuje Divadelný ústav Bratislava  
v spolupráci s divadlami na celom Slovensku.  

 

 



 

Poslanie 

Noc divadiel presadzuje tri najdôležitejšie atribúty, ktoré ju 
charakterizujú: otvorenosť (potreba zo strany divadiel), interakcia 
(prvok hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (schopnosť 
vytvárať siete medzi verejnosťou, divadlami, inštitúciami a mestami). 
Zjednocujúcim prvkom je samotné „spojenie“ – s divákmi a divadiel 
navzájom.  

Program 

Divadlá si program a dramaturgiu určujú samostatne. Jeho zostavenie 
je preto už tradične plne v kompetencii divadiel a jednotlivé 
podujatia v rámci „Noci“ sa až na výnimky konajú vždy priamo  
v konkrétnom divadle. Dátum tohto medzinárodného podujatia tento 
rok pripadol na slovenský Deň boja za slobodu a demokraciu. 
Niektoré divadlá svoj program tematicky zladili. 

Divadelný maratón Rádia Regina  

Podujatie odštartujeme audiomostom v rozhlasovom éteri Rádia 
Regina Slovenského rozhlasu. Od 18.00 hod. do 19.00 hod. sa divadlá 
spoja s divákmi po celom Slovensku a diváci prostredníctvom živého 
vysielania nasajú atmosféru z rôznych javísk naraz. 

Spoločný potlesk 

Počas Noci divadiel sa divadlá spoja medzi sebou a s divákmi  
v rôznych mestách a v tom istom čase. Presne o 19.00 hod. zaznie vo 
všetkých divadlách naraz spoločný potlesk, ktorý je od nepamäti 
symbolom divadla. Divadelníci a ich diváci si spoločne navzájom 
zatlieskajú. 

Noc divadiel 2012 obsahuje  
2x premiéra 
2x ateliér 
1x premiéra predstavenia detských účastníkov tvorivých dielní  
4x filmová projekcia / 4x premietanie z divadelného archívu 
2x best of divadlo 
2x hudobný recitál 
5x tvorivá dielňa 
2x otvorená divadelná skúška 
4x diskusný večer 
1x autogramiáda s hercami 
3x zábava v divadelnom bufete a muzicírovanie 
1x špeciálny hosť 
4x koncert  
4x výstavy 



 

. . . inštalácia interaktívnej sochy, happening, príbeh o nezrealizovanej 
revolúcii, divadelná zábava so zimomriavkami, hudobný večer  
s hosťami, premiéra interaktívneho vzdelávacieho projektu, 
premiéra, tvorba divadelného predstavenia, čakanie na noc pri 
poháriku vody, prehliadka divadelného zákulisia s Fantómom 
divadla, moderovaný večer, posedenie pri bezďáckej káve, 
prekvapenie z Dvanástky, spektakulárna vernisáž, animácia bábok  
s hercami a divákmi, fotografovanie divákov v kostýmoch, exkurzie  
a prehliadky zákulisia v netradičnom čase, disco párty, umelecká 
kompozícia, divadelný maratón, polnočné vyvrcholenie, rozlúčka  
s divadelnými doskami, divadelné sympózium, prenocovanie  
v divadelnej sále . . . 

Oponu zatvoríme až na svitaní 

Banskobystrické divadlá poňali svoju tajomnú a hlbokú „Noc“ 
tematicky a revolučne. Záhrada – centrum nezávislej kultúry 
začína o 17.15 hod. na Námestí SNP v Banskej Bystrici inštaláciou 
interaktívnej sochy a pokračuje happeningom, ktoré sa vyslovujú  
k Nežnej revolúcii. Divadlo z Pasáže rozpovie od 18.15 hod. Príbeh  
o nezrealizovanej revolúcii. Bábkové divadlo na Rázcestí rozoberie 
november Násilím proti divadlu (1989) a Divadlom proti násiliu 
(2012). Divadlo Štúdio tanca pripravilo od 20.00 hod. odľahčenú 
divadelnú zábavu so zimomriavkami Ani mi NEhoror bol to HOROR. 
Banskobystričania uzatvárajú svoj revolučný program od 21.00 hod. 
v Hudobno-divadelnom klube 77. Svoj November 2012 predstavia 
Jozef Karafiát s Vratislavom Brabencom z Plastic People of the 
Universe a ich hostia.  

Divadlo Pôtoň z Bátoviec nezabúda na deti a program sa začína už 
od 14.00 hod. predstavením Divadla Piki Paskudárium. Od 18.00 
hod. sa pokračuje premiérou vzdelávacieho projektu pre 
stredoškolákov Žena ako žena. Noc sa v Bátovciach zatvára 
projekciou filmu rezidentov z Filmovej fakulty VŠMU.    

Bratislavské Biele divadlo začína program od 20.00 hod. 
predstavením Diagnóza fyzika, okrem recepcie pripravilo aj 
divadelnú mozaiku – Výber z Bieleho divadla. Bratislavské bábkové 
divadlo je pre deti otvorené celé popoludnie. Účastníci štyroch 
tvorivých dielní spolu pripravia a naskúšajú predstavenie, ktoré pre 
nich v závere, a pre dospelých v úvode Noci, o 18.00 hod. spoločne 
odprezentujú. Dezorzovo Lútkové Divadlo otvára Noc bez potlesku  
a od 20.00 hod. uvedie bábkové divadlo pre dospelých – Tragédiu  
z Extazu. Pozor vhodné od 18 rokov. Divadelný súbor GONG 
spracoval tému Jacka Rozparovača, rovnomernú inscenáciu pre 
mládež od 15 rokov zahrá o 18.00 hod. Dvoma inscenáciami  
z repertoáru, Kým kohút nezaspieva a Ženba, sa počas noci predstaví 
aj Arteatro. V študentskom Divadle LAB nazrú návštevníci priamo 
do príprav divadelného predstavenia, od 19.00 hod. sú pre nich 



 

pripravené ateliéry scénografie a bábkovej tvorby. Tesne pred 
polnocou o 23.00 hod. uvedú predstavenie Plynové lampy. Divadlo 
Ludus pripravilo o 14.00 hod. interaktívne predstavenie Popletená 
pančucha. V Divadle Non.Garde si návštevníci o 20.00 hod. pozrú 
čerstvú novinku z produkcie, autorskú inscenáciu Rôzne kapitoly tej 
istej knihy a potom môžu s členmi divadla čakať pri poháriku vody na 
„Noc“. Divadlo Skrat pripravilo o 20.00 hod. scénické čítanie 
z divadelných hier Martina Ciela. Tanečno-činoherné predstavenie 
Dlhá noc, ktoré vzniklo spojením divadiel elledanse a GunaGu 
zahrajú v divadle elledanse hneď dvakrát – o 20.00 hod. a 22.30 hod. 
Večer sa uzavrie filmom. V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava sa 
návštevníci po predstavení Básnik a kočka o 19.00 hod. dočkajú 
autogramiády s hercami Lukášom Vaculíkom a Katarínou 
Hrachovcovou. Pre zvedavcov zahrá v divadelnom bufete SĽUK a do 
zákulisia divadla ich prevedie Fantóm divadla. Stanislav Štepka 
predstaví návštevníkom Radošinského naivného divadla v podobe 
inscenovaných výstupov svoju novú hru Polooblačno. Čaká ich aj 
posedenie a muzicírovanie so súborom a dva hudobné recitály. 
Slovenské národné divadlo pripravilo na 19.30 hod. a 21.30 hod. 
moderovaný večer Baletu SND s ukážkami Labutieho Jazera. Aj Kone 
sa skúšajú je názov netradičnej interaktívnej skúšky v časoch od 
20.00 hod. a 21.00 hod.  dva týždne pred premiérou inscenácie Aj 
kone sa strieľajú. O opere sa bude v SND diskutovať od 20.00 hod. 
počas diskusného klubu Mladí v opere, opera pre mladých a od 21.30 
hod. Quo vadis, Opera SND?. V Štúdiu 12 sa spájajú tri divadelné 
súbory. Divadlo Zrakáč uvedie od 16.00 hod. Študentove šibalstvá, 
od 19.00 to bude film o Divadle bez domova a posedenie pri 
bezďáckej káve a v závere večera Prekvapenie z Dvanástky. Štúdio 
L+S uvedie o 19.00 hod. spektakulárnu vernisáž a monodrámu 
Hotovo. Schluss, na ktoré prijal pozvanie špeciálny hosť Peter Turrini. 
TICHO a spol. otvára o 19.00 hod. „Noc“ koncertom Mariána  
a Martina Geišberga. Program pokračuje diskusným večerom Ľuby 
Lesnej, ktorá vyspovedá novinárku Agnešu Kalinovú. 

V Košiciach sa na Noc pripravili tri divadlá. Bábkové divadlo Košice 
začína program od 21.00 hod. rozprávkou Zázračný prstienok. 
Pokračuje sa animáciou rôznych druhov bábok s hercami a divákmi, 
fotografovaním sa s hercami v kostýmoch a „Noc“ sa končí 
obhliadkou netradičných priestorov v netradičnom čase. Divadlo 
Thália Košice začína od 17.00 hod. projekciou dokumentu Slovenskí 
maďari. O 19.00 hod. zahrá Divadlo na Peróne inscenáciu Causa 
bonasus alebo dovtedy budeš mať chlpatú riť, kým toho zubra 
neskolíš. Večer sa končí o 21.00 hod. koncertom Semi holsen. Štátne 
divadlo Košice premieta od 22.00 hod. archívne fotografie  
a nahrávky z predstavení.  

Martinské Slovenské komorné divadlo pripravilo pre 
návštevníkov od 14.00 hod. exkurzie v Národnom dome a prehliadky 
zákulisia divadla. Paralelne sa premietajú najúspešnejšie inscenácie 



 

SKD. O 15.00 hod. sa začína predstavenie rozprávky Muflón Ancijáš  
a o 19.00 hod. komédie Národný dom. O 22.00 hod. sa vytrvalci 
dočkajú koncertu kapely Sherpaband.  

Nitrianske Divadlo Andreja Bagara otvára Noc divadiel o 18.00 
hod. koncertom kapiel Desmod a Cigánski diabli. Na návštevníkov 
divadla čakajú vo foyeri výstavy kostýmov, scénografií a fotografií. Od 
21.00  hod. sa bude v divadle premietať muzikál Adam Šangala. 

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove pripravilo o 19.00 hod. 
pôvodnú slovenskú drámu La musica, po predstavení budú herci  
a javisko k dispozícii verejnosti. V Divadle J. Záborského sa od 19.00 
hod. budú konať exkurzie, výstava fotografií a archívne 
videoprojekcie. O 20.30 hod. sa bude miešať drink v divadelnom 
štýle. Program sa ukončí o 22.00 hod. cool drámou Zabijak Joe.   

V Dome kultúry Prievidza sa spojilo Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI. 
Oponu otvoria o 19.00 hod. predstavením Divadla mladých 6 Pé Život 
je hračka, pokračuje sa Minulosťou dneška Tanečnej skupiny 
Mimikry, Tajovského ruulezz! V podaní Bridgin´ Drama  
a predstavením Malomeštiakova svadba. Opona sa zatvorí po Disco 
Party o 03.00 hod. 

V Trnave hosťuje Divadelná skupina – DISK v Divadle J. Palárika. 
Spoločný program  začne o 19.00 hod. – Šou tvorby kolektívu DISK. 
Literárny klub Trnavy pokračuje o 21.00 hod. umeleckou 
kompozíciou. O 22.00 hod. je pre návštevníkov pripravená repríza 
inscenácie Stavitelia budúcnosti.  

Návštevníkov zvolenského Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene 
čaká od 21.00 hod. interaktívny divadelný maratón Záhada 
stratených kľúčov, ktorý vyvrcholí o polnoci pred divadlom.  

Pre návštevníkov žilinských divadiel sú pripravené zľavy na 
vstupnom. Bábkové divadlo Žilina uvedie o 18.30 hod. premiéru 
inscenácie Kata dcéra kata a o 20.00 hod. sa bude s divákmi lúčiť so 
starými doskami. Mestské divadlo Žilina odohrá o 20.00 hod. hru  
V. Klimáčka BEAT a o 22.00 hod. pripravilo koncert Dana Heribana s 
kapelou. Na Stanici Žilina-Záriečie sa od 13.00 hod. uskutoční malé 
divadelné sympózium spojené s prenocovaním v divadelnej sále.  
O 16.00 hod. odohrá divadlo Buchty a Loutky predstavenie Zlatá 
husa, ktoré sa zopakuje o 17.30 hod., ale v podaní malých účastníkov 
workshopu.    

 

 



 

 

História Noci divadiel v Európe 

Noc divadiel sa koná každú tretiu sobotu v novembri v európskych 
mestách. Divadlo sa stane v tento deň hlavným miestom stretnutia, 
predmetom dialógu a nových zážitkov.  

Noc divadiel vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov  
a prvýkrát sa ako pilotný program realizovala 25. októbra 2008  
v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe a v Šibenskom divadle.  

Odvtedy počet zapojených divadiel narastá. Tento rok vstupuje do 
„Noci“ okrem Slovenska aj sedem ďalších krajín: Bosna  
a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, 
Slovinsko a Srbsko. 

História Noci divadiel na Slovensku 

„Noc“ sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu vo 
viacerých slovenských mestách súčasne. Slovenské divadlá otvoria 
svoje priestory počas večerných a nočných hodín, aby demonštrovali 
svoju otvorenosť novým podnetom, novým divákom a inšpirácii 
zvonku. 

Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do 
diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať po celú 
noc. Divák sa môže rozhodnúť pre spôsob a čas, kedy vstúpi do 
divadelného priestoru, prípadne do samotného „deja“. 

Heslo prvého ročníka „Dnes večer nezhasíname” presvedčilo 
divákov o tom, že počas „Noci” sa netreba báť, divadla obzvlášť. Cez 
Noc divadiel 2010 sa nezhaslo v 8 mestách a 28 divadlách. Druhý 
ročník sa niesol v znamení hesla „Na hry máme celú noc“. Cez 
„Noc“ sa v roku 2011 s návštevníkmi hralo 31 divadiel z 9 miest 
Slovenska. 

 

 

 

 

 



 

BANSKÁ BYSTRICA – BRATISLAVA – KOŠICE – MARTIN – NITRA  
– PREŠOV – PRIEVIDZA – TRNAVA – ZVOLEN – ŽILINA 

Počet zapojených súborov a divadiel: 39 
Počet miest: 11 

BANSKÁ BYSTRICA 

Bábkové divadlo na Rázcestí 
Rezervácie: dramaturgia.bdnr@gmail.com; www.bdnr.sk 

Divadlo Štúdio tanca 
Rezervácie: riaditelka@studiotanca.sk; www.studiotanca.sk 

Hudobno-divadelný Klub 77 
Rezervácie: rasto@slama.sk; www.klub77.eu 

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže 
Rezervácie: divadlozpasaze@yahoo.com; www.divadlozpasaze.sk 

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry 
Rezervácie: milan.zvada@gmail.com; www.zahradacnk.sk 

BÁTOVCE 

Divadlo Pôtoň 
Rezervácie: divadlo@poton.sk; www.poton.sk  

BRATISLAVA 

Biele divadlo 
Rezervácie: info@bieledivadlo.sk; www.bieledivadlo.sk 

Bratislavské bábkové divadlo 
Rezervácie: www.babkovedivadlo.sk 

Dezorzovo Lútkové Divadlo  
Rezervácie: pr@dezolutky.com; www.dezolutky.com 

Divadelný súbor GONG 
Rezervácie: papayova@centrum.sk 

Divadlo Arteatro 
Rezervácie: divadlo.arteatro@gmail.com; www.arteatro.sk 



 

Divadlo LAB  
Rezervácie: office@divadlolab.sk; www.divadlolab.sk 

Divadlo LUDUS 
Rezervácie: ludus@ludusdivadlo.sk; www.ludusdivadlo.sk 

Divadlo Non.Garde 
Rezervácie: non.garde@gmail.com, www.nongarde.sk 

Divadlo SkRAT 
Rezervácie: burgr@skrat.info; www.skrat.info.sk 

Elledanse 
Rezervácie: rezervacie@elledanse.sk; www.elledanse.eu  

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava  
Rezervácie: mdpoh@mdpoh.sk; www.mdpoh.sk 

Radošinské naivné divadlo 
Rezervácie: rnd@rnd.sk; www.rnd.sk 

Slovenské národné divadlo 
Rezervácia miest je nutná: nocdivadiel@snd.sk, T: 02 / 204 72 104; 
www.snd.sk  

Štúdio 12  
Rezervácie: marek.godovic@theatre.sk; www.studio12.sk 

Štúdio L+S 
Rezervácie: rezervacia@studios.sk; www.studios.sk 

TICHO a spol. 
Rezervácie: tichoaspol@gmail.com; www.tichoaspol.sk 

KOŠICE 

Bábkové divadlo Košice 
Rezervácie: vstupenky@bdke.sk; www.bdke.sk 

Divadlo Thália Košice 
Rezervácie: thalia@dodo.sk; www.thaliaszinhaz.sk 

Štátne divadlo Košice 
Rezervácie: sales@sdke.sk, www.sdke.sk 

 



 

MARTIN 

Slovenské komorné divadlo 
Rezervácie: skd@divadlomartin.sk; www.divadlomartin.sk 

NITRA 

Divadlo Andreja Bagara 
Rezervácie: marketing@dab.sk; www.dab.sk 

PREŠOV 

Divadlo Alexandra Duchnoviča 
Rezervácie: dad@divadload.sk; www.divadload.sk 

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove 
Rezervácie: dramaturgia@djz.sk; www.djz.sk 

PRIEVIDZA 

Divadlo "A" a Divadlo SHANTI 
Rezervácie: kultura@prievidza.sk 

TRNAVA 

Divadelná skupina Trnava – DISK  
Rezervácie: mbabicov@gmail.com; www.divadlodisk.sk 

Divadlo Jána Palárika v Trnave 
Rezervácie: djp@djp.sk; www.djp.sk 

ZVOLEN 

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene 
Rezervácie: djgt@djgt.sk; www.djgt.sk   

ŽILINA 

Bábkové divadlo Žilina 
Rezervácie: kveto.palik@gmail.com; www.bdz.sk 

Mestské divadlo Žilina 
Rezervácie: marketing@divadlozilina.eu; www.divadlozilina.eu  

Stanica Žilina-Záriečie 
Rezervácie: barbora@stanica.sk; hanka@stanica.sk; www.stanica.sk 



 

 

VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA JE VOĽNÝ, POKIAĽ NIE JE  
V PROGRAME DIVADLA ALEBO NA JEHO WEB STRÁNKE 
UVEDENÉ INAK. 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na 
http://www.nocdivadiel.sk/. 

Sledujte nás i na facebooku: 
http://www.facebook.com/#!/Noc.divadiel 

 

KONTAKTY 

Koordinátor: 
Lucia Čarnecká – koordinátorka Noci divadiel 2012 

Divadelný ústav 
Jakubovo námestie 12 
813 57 Bratislava 1 
Slovenská republika 

www.theatre.sk  
Tel.: +421/2/20487 501 
E-mail: du@theatre.sk, lucia.carnecka@theatre.sk    

Iniciátor podujatia: 
Narodno sveučilište Dubrava, Chorvátsko 
DJEČJE KAZALIŠTE DUBRAVA 
Noc kazališta, www.noc-kazalista.com  


