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4. ročník noci otvorených divadiel a predstavení

BANSKÁ BY ST RI CA — BÁTOVCE — BRAT I SL AVA
KO ŠI CE — KRE M N I CA — M AL ACK Y
SEMEROVO — SE N I CA — MARTIN — NITRA
PREŠOV — TRENČÍN — TRNAVA — ZVOLEN — ŽILINA

BANSKÁ
BYSTRICA
Divadlo Akadémie umení v Banskej
Bystrici, Fakulta dramatických umení
Horná 95, Banská Bystrica
a Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Lazovná 21, Banská Bystrica
19.00 / Leonardo (monodráma)
Divadlo Akadémie umení v Banskej
Bystrici hosťuje v Záhrade.
Program vznikol v spolupráci kultúrneho
centra Záhrada a Fakulty dramatických
umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici. Ide o prvú oficiálnu spoluprácu,
ktorej cieľom je dlhodobo poskytovať
priestor kultúrneho centra pre študentov
FDU AU, a to najmä na workshopy či
hosťovanie menších javiskových foriem.
Miesto konania: Nám. SNP 16
v Beniczkého záhrade
Rezervácie: www.fdu.aku.sk,
info@zahradacnk.sk, www.zahradacnk.sk
Divadlo z Pasáže
Lazovná 21, Banská Bystrica
20.00 – 20.30 / Večerné dialógy
Odkrývanie tajomstiev, ktoré sa ukrývajú
po kútoch divadla.
Rezervácie: 048/4124782,
divadlozpasaze@yahoo.com,
www.divadlozpasaze.sk

ANI JA NESPiM!
Foto session
Noc divadiel spája aj svojich divákov.
Vyfoťte sa v priestoroch divadiel a my zverejníme vašu fotku na www.nocdivadiel.sk.
Staňte sa súčasťou veľkej európskej skupiny divákov Noci divadiel!

Iniciátor

Koordinátor

mediálni partneri

Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14, Banská Bystrica
21.00 / Spojenie divadiel
V tomto ročníku sa Divadlo Štúdio tanca
a Bábkové divadlo na Rázcestí rozhodli
požiadať svojich divákov, aby vytvorili
„konkrétnu spojku“.
Na to, ako to bude vyzerať v reáli, musíte
počkať až do onej „zázračnej noci“.
Rezervácie: 048/4125623,
bdnr@bdnr.sk,
lea.leavitkovska@gmail.com,
www.bdnr.sk
Divadlo Štúdio tanca
Komenského 12, Banská Bystrica
22.00 / Tvaruj si ma, ako chceš
Divadlo Štúdio tanca opäť oživí tancom
jednotlivé „zákutia“ svojich priestorov. Okrem toho si so svojimi divákmi
s radosťou pripomenie 15. výročie, ktoré
tento rok oslavuje.
Rezervácie: 048/4146540,
0902 672 799,
organizacne@studiotanca.sk,
www.studiotanca.sk
Štátna opera
Národná 11, Banská Bystrica
23.00 / Čilli tanečná noc
Stretnutie s divadlom, počas ktorého zákulisie, hľadisko a javisko splynú v jedno.
Rezervácie: 048/2457120,
-23, -24, -25, 0908 324 163,
rezervacie@stateopera.sk,
www.navstevnik.sk, www.stateopera.sk

BÁTOVCE
partneri

Divadlo Pôtoň
Bátovce 358, Bátovce
17.00 / Ja, Romeo. Ty Júlia. Kto bude
lekárnik?
Divadlo Pôtoň pripravilo pre svojich
divákov nevšedný zážitok – simuláciu
nočnej divadelnej skúšky pred premiérou.

Diváci sa stanú aktívnymi členmi inscenačného tímu, dostanú texty, kostýmy,
pripraví sa scénická výprava a budú sa
tvoriť javiskové situácie. Zapojiť sa môže
ktokoľvek, kto chce zažiť adrenalínové
nočné skúšanie. Pracovať sa bude s hrou
W. Shakespeara Romeo a Júlia.
Rezervácie: 0908 359 788,
divadlo@poton.sk, www.poton.sk

BRATISL AVA
Štúdio 12 / Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12, Bratislava
11.00 / Prievan na skúške
Otvorená skúška pripravovanej premiéry
projektu Strindberg – Pinget – Beckett
v réžii Martina Hvišča.
15.00 / „Vidieť divadlo(m)?“
Workshop Divadla Zrakáč.
17.00 / Prezentácia workshopu „Vidieť
divadlo(m)?“
20.00 / Prekvapenie Dvanástky
Špeciálna udalosť k Noci Divadiel 2013.
Rezervácie: studio12@theatre.sk,
www.studio12.sk
Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36, Bratislava
14.30 / Otvárame výtvarnú a autorskú
dielňu
Účastníci budú pod vedením lektorov
pracovať na výrobe bábok a kostýmov
pre večerné predstavenie Ako išlo vajce
na vandrovku.
Miesto konania: Priestory dielní a dramaturgie BBD
16.00 / Otvárame hereckú dielňu
Diváci budú mať možnosť spolu s lektormi nacvičiť rozprávku Ako išlo vajce
na vandrovku. Oboznámia sa so základnými technikami a postupmi bábkoherectva. Zároveň otvoríme tri technické
dielne, v ktorých si budú môcť účastníci
vyskúšať prácu so svetlom, zvukom či
stavbu divadelnej scény.
Miesto konania: Sála BBD, zvuková
a svetelná kabína
18.00 / Otvárame divadlo všetkým
Prezentácia práce účastníkov dielní
s hrou Ako išlo vajce na vandrovku.
Na svoje si prídu i účastníci autorskej
tvorivej dielne, ktorí budú mať možnosť
predviesť svoje výtvory priamo na javisku
nášho divadla. Celú akciu ukončíme
o 19.00 h spoločným potleskom.
Miesto konania: Sála BBD
Počet účastníkov v jednotlivých tvorivých
dielňach je obmedzený. Ak máte záujem
o prácu v nich, prihláste sa na mailovej
adrese: janosova@babkovedivadlo.sk.
Rezervácie: 02/52923668,
janosova@babkovedivadlo.sk,
stauder@babkovedivadlo.sk,
www.babkovedivadlo.sk
Divadlo Mázhaus
Prepoštská 4, Bratislava
18.00 / Posledný rozhovor
Divadlo Mázhaus uvádza Jozefa
Pražmáriho a Jakuba Gabriela v divadelnej hre Posledný rozhovor. Ide o úpravu
rozhlasovej hry Friedricha Dürrenmatta
Nočný rozhovor s opovrhovaným človekom
v úprave a réžii Jozefa Pražmáriho.
Miesto konania: prízemie Stredoeurópskeho domu fotografie, FOTOCAFE
Amsterdam
Vstupné: 4 €
Rezervácie: soltysova@sedf.sk alebo
priamy predaj na mieste

Divadlo Nová scéna
Živnostenská 1, Bratislava
19.00 / Vyhadzovači
Hra inscenovaná s nesmiernou jednoduchosťou sa odohráva v priestoroch
predmestskej diskotéky – na mieste, kde
si rebelantská a odcudzená mládež vybíja
svoje frustrácie. V podaní štyroch hercov
inscenácia vytvára portrét generácie
odsúdenej na neutešenú súčasnosť a ešte
neutešenejšiu budúcnosť; generácie, ktorej „morálny úpadok“ je zrejme vedľajším
produktom spoločnosti, čo prekonala
pád mocného impéria do stojatých vôd
sociálneho štátu, ten už nie je schopný
naplno uspokojovať ambície ľudí.
Miesto konania: Štúdio Olympia
Rezervácie: 02/20400500, -510,
-515, -555, rezervacie@nova-scena.sk,
www.nova-scena.sk
Divadlo bez domova, Integrované
pohybové divadlo Len tak tak,
Equiteatro
Štefánikova 25, Bratislava
19.00 / Tabu – Len tak tak –
v predpremiére tanečno-pohybové
predstavenie
telo teplo tabu trochu tehotenstvo trest
tuk tajne túžba tanec tlak ticho tak
ako ale ani avšak ajtak alebo azda
brucho boh bránim bez uchovať ústa
umelo ustrnúť umenie určite uzol ukáž
uteč úprimne
20.00 / Kuca Paca INAK – Divadlo bez
domova
20.30 / Scénografický ateliér otvorený –
Equiteatro
Miesto konania: Pisztoryho palác – ľavé
krídlo
Rezervácie: www.divadlobezdomova.sk,
www.lentaktak.sk
Dezorzovo lútkové divadlo
Kabinet bábkového umenia, budova
YMCA, Karpatská 2, Bratislava
22.00 / Sandokan – Tiger sa vracia
Veľkolepý marionetový muzikál s hudbou
Mariána Čekovského a výpravnou scénou
s množstvom nádherných marionet
scénografa Von Dubravaya. Kultový
hrdina ožíva v modernom a humornom
spracovaní, ktoré Dezorzovo lútkové
divadlo odohrá naopak. Divák tak má
možnosť vidieť náročný marionetový
muzikál zozadu, čím sa zo statického
pozorovateľa deja mení na priameho
účastníka predstavenia. Náročnosť práce
lútkových artistov a krása bábkového
divadla z iného uhla pohľadu.
Vstupné: 5 €
Rezervácie: pr@dezolutky.com,
www.dezolutky.com,
www.marionetovedivadlo.sk
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, Bratislava
21.00 a 22.00 / Hudba je srdcom baletu
Uvedenie tréningu klasického baletu
v sprievode jazzovej kapely Moody Quintet. Vychádzajúc z úspešného uvedenia
projektu Labutie jazero v akváriu, Balet
SND pripraví ukážku tréningu techniky
klasického tanca v netradičnom sprievode
jazzovej kapely. Tréning bude obsahovať
ukážky kombinácií, ktoré súbor každodenne trénuje s klavírnym sprievodom.
V prípade projektu Hudba je srdcom baletu
bude klavírny sprievod nahradený sprievodom jazzových a tanečných inštrumentálnych i spievaných kompozícií. Týmto
spôsobom účastník podujatia – divák, získa
obraz o oveľa hlbšom prepojení tanečného
pohybu klasického baletu s hudbou.

Divadlo TICHO a spol.
Školská 14, Bratislava
17.00 / Stopy snov: Akože môžem…!
Premiéra inscenácie divadelného zoskupenia mentálne znevýhodnených, pedagógov a profesionálnych divadelníkov.
19.30 / Nahlas v TICHU
Diskusný večer moderovaný novinárkou
a publicistkou Ľubou Lesnou. Téma
večera Hodnoty… smiešne?
Hudobní hostia večera: Judita Hansman,
Elena Kolek-Spaskov, Štefan Richtárech,
Ivan Martinka, Michal Mikuláš, Andrej
Kalinka
Rezervácie: 0908 111 065,
tichoaspol@gmail.com,
www.tichoaspol.sk
Biele divadlo
Karloveská 64 (budova Iuventy),
Bratislava
19.00 – 20.30 / Na hranici snov
Každý, kto sa ocitne počas svätojánskej
noci v tajomnom lese, má šancu bojovať
za svoje sny a túžby a na spletitých chodníčkoch v tme nájsť sám seba.
20.30 – 21.00 / Občerstvenie
21.00 – 22.00 / Výber z dielne Bieleho
divadla – EX…
Mozaika činoherných, no aj speváckych
a tanečných čísel, v ktorých je prítomná
štipka zamyslenia sa, kúsok romantiky
a najmä veľká dávka humoru.
Rezervácie: 0910 170 740,
info@bieledivadlo.sk, www.bieledivadlo.sk
Divadlo Lab Divadelnej fakulty VŠMU
Svoradova 4, Bratislava
16.00 / Oficiálny začiatok
Tvorivé dielne tieňového divadla pre
najmenších.
17.00 / Kade ľahšie – predstavenie pre
najmenších
Tvorivá dielňa pre všetkých účastníkov
Noci divadiel. Autorský projekt študentky absolventského ročníka bábkarskej
tvorby je krátkym úsmevným príbehom
na motívy rozprávky z knihy Braňa
Jobusa.
18.00 / Zachráň si svojho Afričana
Seminár Katedry divadelných štúdií.
Päť začínajúcich hviezd pripravuje večer
pre Afriku. Pomedzi africké klišé, búrlivé
emócie a ich vlastné politické stratégie
sa prediera pálčivá komika pochybných
vzťahov.
19.00 / Spoločný potlesk
20.00 / Intimita tela
Autorské predstavenie študenta absolventského ročníka bábkarskej tvorby
na námety známeho románu Pena dní od
francúzskeho autora Borisa Viana.
21.00 / Skúška
Príbeh postavený na princípe autenticity
ponúka reálny pohľad do divadelného
zákulisia a ukazuje divákom vzťah medzi
hercom a režisérom.
23.00 / Revízor
Očakávaná novembrová predpremiéra známej ruskej klasiky Revízor
N. V. Gogoľa. Satirická komédia a vtipná
kritika spoločnosti zobrazujúca ľudskú
povrchnosť, úplatkárstvo a strach z potrestania v súčasnej dobe.
Počas priebehu bude vo foyeri aj fotostena, výroba odznakov a „Revízny bar“.
Vstup voľný
Rezervácie: 0949 861 111,
rezervacie@divadlolab.sk,
www.divadlolab.sk
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská 19, Bratislava
17.00 / The Susie Haas Band
Kapelníčka Zuzana Haasová otvorí
čarovnú divadelnú noc elegantným
vystúpením v štýle old music s moderným
rázom 21. storočia.
Miesto konania: foyer divadla
19.00 / Krížom-krážom, SĽUK
Ľudové piesne a tance z viacerých
regiónov Slovenska pohľadom mladej generácie tvorcov v strhujúcom naštudovaní
profesionálnych tanečníkov, spevákov
a muzikantov.
21.30 – 23.00 / Sprievodné podujatia
Ľudová hudba SĽUK-u v priestoroch
divadelného bufetu. Prehliadky divadelného zákulisia s Fantómom divadla.
Pre každého návštevníka je pripravený aj
energetický nápoj v cene vstupenky.
Špeciálne vstupné: 8 €
Rezervácie: mdpoh@mdpoh.sk,
www.mdpoh.sk
Divadlo elledanse
dom T&D, Miletičova 17/B, Bratislava
20.00 / YouMake ReMake
Renana Raz a elledanse
Unikátna multižánrová performancia vo
forme dialógu živej javiskovej akcie a videí
z kanálu YouTube.
21.30 / Trio Fatal / koncert
Koncert argentínskej hudby, vášnivej,
nostalgickej i noblesnej, s fokusom
na tvorbu Astora Piazzollu. Hudobné
trio doplnia interpreti elledanse improvizáciou súčasného tanca.
Vstupné: vstup na jedno predstavenie:
3 €, vstup na dve predstavenia: 5 €
Rezervácie: 0907 835 877,
www.elledanse.sk

Divadlo ASTORKA Korzo �90
Nám. SNP 33, Bratislava
19.00 / Tolstoj a peniaze
Brilantne stvárnená tragikomédia
s množstvom vtipných a groteskných
situácií... ako zo života. Odkrýva tajné
zákutia mysle veľkého ruského spisovateľa a zaujímavo podáva udalosti, ktoré
ústia do vzniku slávnej a kontroverznej
Kreutzerovej sonáty.
Rezervácie: pokladna@astorka.sk,
www.astorka.sk
Divadlo pod kostolom
Tomášikova 8, Bratislava
18.00 / Večer stručných divadiel
Koláž krátkych divadelných predstavení
viacerých umeleckých škôl a divadiel.
20.00 – 22.00 / Tanečný večer
s profesionálnym lektorom
Plesová sezóna sa blíži. Príďte a zopakujte
si základy spoločenských tancov.
Rezervácie:
richard.bednar@divadlopodkostolom.sk,
www.divadlopodkostolom.sk

KOŠICE
Divadlo Thália Színház
Mojmírova 1, Košice
17.00 / Premietanie filmu režiséra
Marcella Jankovicsa
Miesto konania: Konferenčná sála,
Divadlo Thália Színház
18.00 / Stretnutie a beseda s autorom
a režisérom Marcellom Jankovicsom
Miesto konania: Konferenčná sála,
Divadlo Thália Színház
Vstupné: 2 €
19.00 / Divadlo Na Peróne: fasbuk
Inscenácia s použitím textu Jany
Micenkovej Veľký šváb na facebooku
oceneného v rámci súťaže „VEJK AP!“2.
Miesto konania: Máraiho štúdio,
Timonova 3, Košice
Vstupné: 3 €, pri skupinovej kúpe
vstupeniek (min. 10 osôb): 2 €
20.30 / Premietanie animovaného filmu
Az ember tragédiája / Tragédia človeka
Vstupné: 2 €
Výstava
Miesto konania: Konferenčná sála,
Divadlo Thália Színház
20.30 / Koncert – Semi Holsen
Vstupné: 2 €
Miesto konania: Máraiho štúdio,
Timonova 3, Košice
Rezervácie: 055/6225866,
055/6233643, thalia@dodo.sk,
www.thaliaszinhaz.sk
Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4, Košice
19.00 / Zvonkohra / Sála Jorik
Komédia o zvonici bez zvona a zvonárovej
dcére bez vena.
20.00 / Prehliadka zákulisia a priestorov
divadla, workshop s bábkami
Rezervácie: 055/6220455,
vstupenky@bdke.sk, www.bdke.sk
Štátne divadlo Košice
Hlavná 58, Košice
19.00 / Rigoletto
V roku Giuseppe Verdiho uvedieme
jednu zo stálic talianskeho operného repertoáru skomponovanú podľa divadelnej
hry Victora Huga Kráľ sa zabáva. Kritická
sonda prináša obraz vulgárnej a obscénnej
spoločnosti v kontraste s bezvýhradnou
láskou otca a dcéry.
Miesto konania: Historická budova ŠD
Vstupné: 12 € / 10 € / 7 € / 3 €
20.00 – 24.00 / Sprievodné podujatia
– Výstava scénografických návrhov
a kostýmov z hier ŠD Košice
– Hudobné prekvapenia
– Prekvapenie z pripravovaného muzikálu
Móric Beňovský
Príjemný večer v nádhernom prostredí
zrekonštruovanej Malej scény ŠD Košice
ponúkne divákom stretnutia s divadelným
zákulisím. Chcete vedieť, z čoho vzniká
scéna? Chcete vidieť pôvodné makety
a návrhy kostýmov z úspešných inscenácií? Máte radi prekvapenia? Tak potom
je Noc divadiel v Štátnom divadle Košice
určená práve vám.
Miesto konania: Malá scéna ŠD
Vstup voľný
Rezervácie: 055/2452224,
lenka.papugova@sdke.sk, www.sdke.sk

KREMNICA
Kremnické divadlo v podzemí n. o.
Štefánikovo nám. 34/42, Kremnica
14.00 / Kremnica nielen zlatá alebo
Králi, duchovia a blázni
Repríza pouličnej pochôdzkovej inscenácie.
Miesto konania: Severná brána
Mestského hradu – Ul. J. Kollára –
Štefánikovo námestie – Klub Labyrint,
Kremnica. (Len v prípade priaznivého
počasia.)
16.00 / Topánky za divadlo
Premiéra dokumentárneho filmu o histórii a znovuoživení Kremnického divadla
v podzemí.
Miesto konania: Klub Labyrint, Kremnica

18.00 / Hana
Premiéra inscenácie na motívy satirického románu Pavla Taussiga z 50. rokov
minulého storočia. Poetická groteska
18-ročnej idealistky s dosahom krutého
socializmu.
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Kremnica
20.30 / Toi-Toy Story (Clowns)
Repríza nonverbálnej klauniády zo súčasnosti.
Miesto konania: Klub Labyrint, Kremnica
22.00 / Možno príde aj Dr. Ogurčák
Voľné improvizácie na motívy starých
scénok a pesničiek + koncert skupiny Lojzo.
Miesto konania: Klub Labyrint, Kremnica
Rezervácie: 0911 290 337,
klub.labyrint@gmail.com,
www.divadlovpodzemi.sk

MAL ACKY
Divadlo na hambálku
pri Mestskom centre kultúry,
Záhorácka 1919, Malacky
10.00 – 17.00 / Hambálkovanie
Prehliadka detských a mládežníckych
predstavení, ktoré pripravili členovia
Divadla na hambálku so svojimi zverencami.
18.30 / Privítanie hostí Noci divadiel,
telemost v živom vysielaní Rádia Regina,
spoločný potlesk
19.10 – 21.40 / Divadlo na hambálku –
Stálo ti to zlato za to?!
Komédia z malebnej dedinky na Záhorí
rozpráva o tom, čo sa stane, keď sa na hodoch stretnú dve znepriatelené susedské
rodiny.
21.40 / Prestávka
22.00 / Nočné Hambálkovanie
Príjemné posedenie s tvorcami, hercami
a priateľmi Divadla na hambálku, s pesničkami z hry Všetko o ženách, veselý kvíz
o divadle, divadelná improvizácia.
Miesto konania: KD Malacky,
Hviezdoslavova 3
Rezervácie: www.divadlonahambalku.sk,
www.mckmalacky.sk, www.kinomalacky.sk

MARTIN
Slovenské komorné divadlo
Divadelná 1, Martin
15.00 / Harry Theater Banská
Bystrica / O Jakubovi a veľ kom dare
Rozprávkový príbeh o obuvníkovi
Jakubovi, ktorý zanevrel na celý svet
a žije len sám pre seba. Šije topánky
a pracuje dlho do noci. Od nikoho dlhé
roky nič nedostal. Až raz…
Vstupné: 1 €
18.00 / Dodo Gombár, Róbert
Mankovecký / www.narodnycintorin.sk –
1. a 2. časť
Autorský projekt režiséra Doda Gombára
by mal svojou poetikou nadväzovať na
Kuba, Štúrovcov či Nový Život. Ambíciou
martinského divadla je predstaviť divákom
sitcom, divadelný žáner na Slovensku
známy skôr z televíznej obrazovky ako
z divadelného javiska.
Vstupné 10 €
21.30 / Projekcia filmu Smíchov pláče,
Brooklyn spí
Vstup voľný
16.00 – 18.00 / Prehliadka zákulisia
divadla
Vstup voľný
Rezervácie: 043/4222212,
pokladna@divadlomartin.sk,
www.divadlomartin.sk

NITRA
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, Nitra
18.30 / Tisícročná včela
Na nitrianske javisko prichádza veľká scénická muzikálová freska, ktorá vznikla na
základe románu Petra Jaroša. Jeho Tisícročná včela je jedným z najvýznamnejších
románových diel 20. storočia v slovenskej
literatúre, s výrazným vplyvom magického realizmu a nadrealizmu.
Miesto konania: Veľká sála DAB
Rezervácie: www.dab.sk
TYJÁTR
Farská 42, Nitra
18.00, 19.00 a 20.00 / Ženíchovia alebo
Živá mŕtvola
18.30, 19.30 a 20.30 / Projekcia
dokumentu The Big Grin
Tradičné rodinné bábkové divadlo
TYJÁTR Ivana Gontka počas Noci
divadiel zahrá predstavenie Ženíchovia
alebo Živá mŕtvola podľa textu ľudových
bábkarov. Predstavenie sa bude hrať
v historickom stolovom bábkovom divadle
s 20 cm marionetami. Prvýkrát bolo
uvedené počas festivalu Divadelná Nitra
ako ukážka tradície stolových rodinných
bábkových divadiel, ktoré bývali v prvej
polovici minulého storočia súčasťou
divadelnej kultúry v Čechách a na
Slovensku.
Rezervácie: 037/7721690,
0905 265 512, gogo@homo.sk,
www.tyjatr.sk

PREŠOV

TRENČÍN

ZVOLEN

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77, Prešov
19.00 / Medveď
Čechovova jednoaktová komédia Medveď
sa často uvádza spolu s jeho ďalšou
jednoaktovkou Pytačky ako súčasť
jednej inscenácie. Spája ich spoločná
téma – vzťah muža a ženy formujúci sa
cez prekonávanie banálnych a nezmyselných prekážok, ktorý nakoniec vyvrcholí
vzájomnou náklonnosťou.
Miesto konania: Malá scéna DAD
Po predstavení nasleduje diskusia s tvorcami, po diskusii bude javisko k dispozícii
verejnosti.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu Malej
scény odporúčame rezervovať si vstupenky vopred.
Vstupné: 1 €
Rezervácie: 051/7723261, 051/7733437,
dad@divadload.sk, www.divadload.sk

Prvá komorná divadelná scéna
Divadlo Kolomaž
Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín
19.00 / Inu, nevidno pevninu, Ema
Krížková, Pavol Seriš
Javiskový tvar, ktorý so skromnými scénickými a bohatými fantazijnými a hereckými prostriedkami hovorí o hraniciach
medzi svetom reality a svetom príbehov.
Vojdite s fantáziou a otvorenou mysľou,
bez predsudkov a očakávaní – nechajte sa
prekvapovať a budete prekvapení.
22.00 / Europeana, Divadlo Kolomaž,
Patrik Ouředník
Na príklade provokatívnej koláže, asambláže vojen, vraždenia, myšlienkových
prúdov, vynálezov a dokumentárnych
prvkov stvárňuje Divadlo Kolomaž absurdný pohľad na svet 20. storočia.
Rezervácie: 0903 027 910,
info@klubluc.sk, www.kolomaz.sk

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
Divadelná 3, Zvolen
16.00 – O troch vílach
Otvorená skúška novej rozprávky
O troch vílach pre chlapcov a dievčatá zo
všetkých vesmírnych galaxií. Po skončení
tvorivé dielne pre deti.
Miesto konania: Štúdio DJGT
21.00 – Fantóm divadla
Humoristicko-hororovo ladený večer zameraný na panoptikum príšer, škriatkov,
strašidiel, elfov, mátoh, netvorov v histórii divadla a v klasických dielach. Názorné
ukážky, básne, eseje, citáty. V krajnom
prípade aj spev. Báť sa je povolené.
Miesto konania: Sála DJGT
24.00 / Polnočné vyvolávanie fantóma
divadla pri sviečkach / pred divadlom
Vstup: voľný do naplnenia kapacity
Rezervácie: 045/5551226,
vstupenky@djgt.sk, www.djgt.sk

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6, Prešov
19.00 / 20.00 / 21.00 / Exkurzie
Objavovanie skrytých zákutí divadelného
zákulisia v novom divadle.
Vstup voľný
19.00 – 22.00 / Hra v obraze
Výstava divadelných plagátov z inscenácií
DJZ vo foyeri Veľkej scény.
Vstup voľný
19.00 – 22.00 / Nočné divadelné kino
Archívne videoprojekcie z predstavení
DJZ v hornom foyeri Veľkej scény.
Vstup voľný
20.30 – 22.00 / Tajomstvo divadelnej
kaviarne
Nočný drink miešaný v divadelnom štýle
v hornom foyeri Veľkej scény.
22.00 – 23.40 / Tučné prasa
Súčasná americká komédia o tom,
ako sa úspešný manažér Tom zoznámi
s plnoštíhlou knihovníčkou Helenou.
Miluje ju, ale zároveň sa za ňu hanbí.
Neúspešne tají svoj nový vzťah pred najlepším kamarátom aj pred svojou bývalou
atraktívnou priateľkou. Ostane preňho
Helena úžasnou ženou, alebo uverí tomu,
že chodí s tučným prasaťom?
Miesto konania: Malá scéna DJZ
Vstupné: 5 €
Pozn.: Predstavenie obsahuje expresívne
výrazy. Je nevhodné a neprístupné do
18 rokov.
Rezervácie: 051/7562199,
pokladnica@djz.sk, www.djz.sk

Divadlo FORTISSIMO Trenčín
16.00 / Etudy z kufra
Hlavnou rekvizitou na javisku je starodávny kufor, v ktorom sú rôzne čiapky,
klobúky a iné pokrývky hlavy. S nimi
rozohráva Vlado Kulíšek scénky a etudy,
do ktorých postupne zapája obecenstvo.
Diváci sledujú neverbálnu klauniádu na
javisku, a bez toho, aby si to príliš uvedomovali, sa zapájajú do deja. Vznikajú
spontánne improvizácie a prekvapivé
komické situácie. Na náhle podnety
a nápady divákov musia s veľkou dávkou
kreativity reagovať mím aj hudobník.
Miesto konania: Divadelná sála Kina
Hviezda, ul. Kniežaťa Pribinu 3
17.00 / Krátka exkurzia do sveta
pantomímy s Vladom Kulíškom
Miesto konania: Zrkadlová sála Kina
Hviezda, ul. Kniežaťa Pribinu 3
Rezervácie: 0905 268 873,
kulisek@psg.sk, www.thff.eu

SEMEROVO
Ochotnícky divadelný súbor Úsmev
Semerovo, Kultúrny dom, Semerovo
17.00 / Príhovor
17.00 / Divadelný súbor Úsmev –
Popoluška
18.00 / Estrádny folklórny súbor
Semerovčan
19.00 / Spoločný potlesk divadiel
19.00 / Divadelný súbor Úsmev –
Richtárka
20.00 / Estrádny folklórny súbor
Semerovčan
20.30 / Divák na doskách
21.00 / Sprievodný program: výstava
typických ľudových krojov, divadelných
rekvizít, možnosť autentických fotografií
22.00 / Hudobná skupina 80. rokov
Kvádro NZ
23.00 / Voľná zábava
Občerstvenie: sladké jablkovo-tekvicové
hody
Rezervácie: 0915 747 032,
j.kosanova@post.sk

SENICA
Záhorácké divadlo
DK Senica, Námestie Oslobodenia 11,
Senica
15.00 / Podivuhodný voz Boží
Názov autobiografie Štefana Pilárika
(Currus Jehovae Mirabilis) inšpiroval
tvorcov záhoráckeho divadla k vytvoreniu
novodobého hudobno-dramatického
mystéria – divadla duše. V scenári
sa prelínajú dve textové roviny – reč
anjelov a Hospodina (v záhoráckom
nárečí) a Pilárikove texty (výňatky Sors
Pilarikiana v barokovej slovakizovanej
češtine). Samotnej inscenácii predchádza
slovný príhovor, v ktorom je divák vsadený do kontextov doby a presahov do
doby súčasnej. Medzi príhovormi zaznie
i prednáška od doc. Miloša Kovačku:
Pilárik – kontexty diela. Následný dej
mystéria sa odvíja od udalostí z roku
1663, keď bol Pilárik na čas odvlečený do
tureckého zajatia.
UPOZORNENIE:
Miesto konania predstavenia: Evanjelický
kostol a. v. Vajanského 30, Trenčín
Rezervácie: 0917 461 582,
zahorackedivadlo@gmail.com,
www.zahorackedivadlo.sk

Trenčianske Hradné Divadlo, o. z.
Bezručova 1196/17, Trenčín
16.30 / Môj macík
Môj macík je milé predstavenie pre
najmenších divákov na motívy známej
detskej knižky, ktorá ožíva v podaní
herečiek Zuzany Mišákovej a Anety
Ciblíkovej. O dramatický text sa postarali Lucia Mihálová a Matúš Bachynec,
zároveň režisér. V predstavení sú detské
pesničky, vystupujú zvieratká z dvora
a najmä neposedné dievčatko Ela, ktoré
sa naučí priateľstvu.
Po predstavení budú mať detskí diváci
možnosť pozrieť si divadlo i jeho zákulisie.
Miesto konania: Divadelná sála Kina
Hviezda, ul. Kniežaťa Pribinu 3
Rezervácie: 0949 577 248, www.thd.sk,
info@thd.sk
17.30 / Za/hrajme si v divadle
Workshop pre širokú verejnosť so
záujmom o divadelné umenie, špeciálne
herectvo a hereckú improvizáciu so
študentmi VŠMU.
Miesto konania: Zrkadlová sála Kina
Hviezda, ul. Kniežaťa Pribinu 3
Rezervácie: 0949 577 248, www.thd.sk,
info@thd.sk
18.30 / Skupina historického šermu
Wagus: Balada o víne a ženách
Baroková veršovaná šermovačka.
Miesto konania: foyer Kina Hviezda,
ul. Kniežaťa Pribinu 3
17.00 – 19.00 / Sprievodné podujatia
– Výstava divadelných kostýmov a návrhov študentov Strednej umeleckej
školy v Trenčíne
– Tvorivé výtvarné dielne pre deti –
tvorba papierových šiat, divadelných
masiek a kostýmov so ZUŠ K. Pádivého
v Trenčíne
– Urobte zo seba šaša – veselé fotenie
v divadelných kostýmoch
Miesto konania: foyer Kina Hviezda,
ul. Kniežaťa Pribinu 3
Divadlo Normálka
Ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín
19.00 / Výlet
Príďte sa povoziť v divadelnom autobuse
s normálnymi divadelníkmi z Normálky.
Humorné predstavenie priamo z dielne
Divadla Normálka aj o (ne)normálnych
veciach života.
Miesto konania: Divadelná sála Kina
Hviezda, ul. Kniežaťa Pribinu 3
Rezervácie: 0903 441 750,
miro@normalka.sk

TRNAVA
Divadlo Jána Palárika
Trojičné nám. č. 2, Trnava
17.00 / Remeselníci – Line Knutzon
Miesto konania: Veľká sála DJP
19.00 / Prehliadka divadla
s remeselníkmi
21.00 / Možno príde aj Makar
Spomienkový program na Mariána
„Makara“ Mrvu.
Rezervácie: 033/5511125,
pokladna@djp.sk, www.djp.sk

ŽILINA
Bábkové divadlo Žilina
Kuzmányho 6, Žilina
a
Stanica Žilina-Záriečie
Závodská cesta 3, Žilina
13.00 – 18.00 / Detské vodné divadelné
sympózium
Scénografická tvorba zameraná na recykláciu odpadov, inšpirovaná vodou
a svetom pod hladinou.
18.00 / Malá morská večera
Verejná prezentácia výsledkov workshopu
a projektu s názvom Voda pre morské
panny.
Na pôde Bábkového divadla Žilina
vzniká inscenácia inšpirovaná príbehom
H. Ch. Andersena o Malej morskej
panne. Príbeh súvisiaci s vodou tvorcov
nabáda k vyjadreniu sa k súčasnému
stavu znečistenia vôd – okrem iného
aj množstvom tuhého odpadu. Zámerom
je využívať vzniknuté predstavenie ako
pútavý komunikačný prostriedok prinášajúci kvalitný umelecký zážitok s jasným
environmentálnym posolstvom pre deti
a mládež.
Miesto konania: Stanica Žilina-Záriečie,
Závodská cesta 3
Rezervácie: Bábkové divadlo Žilina, 041/5620315, 0911 575 787,
kveto.palik@gmail.com, www.bdz.sk
Stanica Žilina-Záriečie, 0907 178 756,
hanka@stanica.sk, www.stanica.sk
Mestské divadlo Žilina
Horný val 3, Žilina
19.00 / Vitajte doma s Milanom
Kňažkom
Hosťom Sone Müllerovej v novembrovej
divadelnej talkshow žilinského divadla
nemôže byť nikto iný ako herec s francúzskym šarmom Milan Kňažko, vedúca
osobnosť „nežných“ novembrových
mítingov v roku 1989.
Miesto konania: Veľká Sála
Vstupné: 10 €
21.00 / Zákulisie Zimnej cesty
Jazzový večer Barbory a Šimona
Švidraňovcov.
Tvorcovia inscenácie hry Zimná cesta od
Elfriede Jelinek odhalia zákulisie tvorby
najnovšej inscenácie žilinského divadla.
Neformálne rozprávanie s režisérom
Tomášom Procházkom, dramaturgičkou
Lenkou Garajovou a hercami o tom, ako
vzniká divadlo.
Miesto konania: Divadelná kaviareň
Vstup voľný
Rezervácie: 041/5623703,
0903 510 671,
pokladna@divadlozilina.eu,
www.divadlozilina.eu
Presne o 19.00 hod. sa divadlá spoja,
vo všetkých naraz zaznie spoločný
potlesk!
Noc divadiel odštartujeme telemostom
v živom vysielaní Slovenského rozhlasu.
Spojte sa s divadlami po celom
Slovensku a užite si atmosféru z rôznych
javísk naraz!
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BRATISL AVA

Miesto konania: Veľká baletná sála
Rezervácie: nocdivadiel@snd.sk,
www.snd.sk

