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a 45 minút pred predstavením vo foyeri divadla  

Marketing
Hlavná 48, Prešov / 051 756 21 92 / marketing@djz.sk

online rezervácie / www.djz.sk

VYSVETLIVKY

MS / Malá scéna, VS / Veľká scéna, HB / Historická budova 
Možnosť bezbariérového prístupu.

Zmena programu vyhradená!

P R O G R A M  

01.06. / 10:00  / VS NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA pre školy
autor: Alexej Nikolajevič Tolstoj / réžia: Michal Náhlík
Rozprávka s pesničkami na motívy Alexeja Nikolajeviča Tolstého o zmúdrení malého
nezbedníka, ktorý mal veľký sen. (65 minút))

02.06. / 10:00  / VS NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA pre školy
popis predstavenia – pozri 1.6. 

02.06. / 16:00  / MS Klub priateľov DJZ voľný vstup 

02.06. / 18:30  / HB EUGEN ONEGIN 4/5/7 €
autor: Alexander Sergejevič Puškin / réžia: Marián Pecko
Najznámejší ľúbostný román vo veršoch, v ktorom si láska nevie nájsť miesto. Príbeh
o mladosti, túžbach a snoch, ale aj o ľahostajnosti a arogancii. Ikonické dielo výnimočného
básnika a dramatika A. S. Puškina rozpráva šťavnatým jazykom a s krutou iróniou o tom,
ako sa dá od nezodpovedného a ľahkovážneho spôsobu existencie dospieť k poznaniu,
že život kamsi zmizol a ostalo po ňom len dobre oblečené prázdno. (150 minút)

04.06. / 17:00  / VS NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA 5 €
v rámci akcie Deň otvorených dverí 
popis predstavenia – pozri 1.6. 

05.06. / 10:00  / VS NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA pre školy
popis predstavenia – pozri 1.6. 

05.06. / 18:30  / MS AUDIENCIA 6 €
autor: Václav Havel / réžia: Marek Zákostelecký
Hru Audiencia napísal Václav Havel v roku 1975. V tej dobe pracoval ako robotník
v trutnovskom pivovare. V pivovare sa tiež celá hra odohráva a postava Ferdinanda Vaňka
nesie Havlove autobiografické rysy. Druhou, a hlavnou postavou je Sládek, priamy Vaňkov
nadriadený, ktorý naň má dosť neobvyklú prosbu. Neobvyklú očami dnešných dní, ale v čase
normalizácie, kedy životy ľudí písali každý deň nové absurdné drámy, až taká neobvyklá
nebola. Hra Audiencia sa stala slávnou aj vďaka samizdatovej audio nahrávke dlho predtým,
než mohla byť uvedená na československých javiskách a je pozvaním do čias, kedy na
stenách škôl a úradov visel portrét Gustáva Husáka. (60 minút)
Uvádzané v rámci Projektu Dvaja, ktorý charakterizuje komornosť, žánrová nezaraditeľnosť,
nekomerčnosť, no v prvom rade veľká príležitosť pre dvojicu hereckých osobností, tentoraz Igora
Kasalu a Michala Novodomského.

06.06. / 10:00  / VS NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA pre školy
popis predstavenia – pozri 1.6. 

06.06. / 18:30  / HB OBCHOD NA KORZE     40x 3/4/6 €
autor: Ladislav Grosman / réžia: Marián Pecko 
Tragikomédia o dvoch bezbranných ľuďoch, ktorí sa vplyvom spoločenského diania ocitli
v neriešiteľnej situácii. Slávnym predchodcom inscenácie je rovnomenný film režisérov Jána
Kadára a Elmara Klosa, ktorý v roku 1966 získal Oscara, cenu americkej Akadémie filmového
umenia a vied, za najlepší cudzojazyčný film. Príbeh vydáva významné svedectvo
o slovenskom klérofašistickom štáte (1939 - 1945). Tí, čo si nepamätajú na minulosť,
sú odsúdení k tomu, aby ju znovu prežili. (175 minút)

07.06. / 10:00  / VS NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA pre školy
popis predstavenia – pozri 1.6. 

mailto:marketing@djz.sk


07.06. / 18:30  / HB VŠETKO NAJLEPŠIE! 3/4/6 €
autor: Ray Cooney / réžia: Michal Náhlík 
Ray Cooney patrí bezpochyby medzi najslávnejších a najúspešnejších súčasných autorov
bláznivých divadelných komédií patriacich do rodiny ľahšieho bulváru. Jeho hry sa vyznačujú
dokonalou, až matematicky presnou konštrukciou absurdných situácií. Cooneyho komédie
nešuštia papierom, vytvoril ich herec pre svojich kolegov, no predovšetkým pre divákov
hľadajúcich v divadle zábavu a oddych. Na margo zdrvujúcich recenzií svojich divadelných
hier sám autor vtipne poznamenal, že jeho hry sa „nepáčia vlastne vôbec nikomu, okrem
všetkých divákov“. (135 minút)

08.06. / 10:00  / HB VŠETKO NAJLEPŠIE! pre školy
popis predstavenia – pozri 7.6. 

08.06. / 18:30  / MS PSIE SRDCE 6 €
autor: Michail Afanasievič Bulgakov / réžia: Michal Náhlík 
Pes, ktorý šteká, nehryzie. Ale čo pes, ktorý rozpráva, spieva internacionálu a číta Engelsove
spisy? Dramatizácia jednej z najtemnejších kníh 20. storočia, ktorá pre svoju odvážnu optiku
mohla vyjsť až 47 rokov po smrti autora. (100 minút)
Platí 50% zľava na karty EURO 26 / ISIC / ITIC

09.06. / 10:00  / HB REVÍZOR pre školy
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ / réžia: Michal Náhlík 
Stojaté vody slastného života v provinčnom mestečku rozvíri príchod revízora s azda len
spŕška úplatkov dokáže tieto vody opäť upokojiť. Najslávnejšia komédia Nikolaja Vasilieviča
Gogoľa. (100 minút)

09.06. / 18:30  / VS JANA Z ARKU 12 €
I. derniéra
autori: Michal Náhlík - Martin Husovský - Róbert Mankovecký - Renata Ptačin
réžia: Michal Náhlík
Pod stromom víl zjavil sa anjel a potvrdil dávne proroctvo: "Z náruče stromov zahalené
závojom hmly vyjde vojsko, na čele ktorého bude stáť panna. Tá panna bude odomykať brány
miest, od ktorých Francúzsko stratilo kľúče, až kým neodomkne bránu Remeša a nevloží
korunu do rúk kráľa." Pôvodný slovenský muzikál na motívy legendami opradeného života
zbožnej pastierky končí svoju divadelnú púť. Príďte sa s ním rozlúčiť spolu s nami. (180 minút)

11.06. / 17:00  / VS GALAKONCERT KU DŇU RUSÍNOV 5 €
folklórny koncert
Od roku 2009 sa 12. jún oslavuje ako Deň Rusínov. V roku 1928 sa v tento deň v Prešove
po prvý raz konali Dni rusínskej kultúry. Ich hlavným cieľom je snaha upozorniť na skutočnosť,
že Rusíni vždy boli a budú spätí s prešovským regiónom a sú historicky, spoločensky
i kultúrne neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny. Najvýznamnejší predstavitelia rusínskej
kultúry na Slovensku a ich pocta Dňu Rusínov, ktorým chcú verejnosti pripomenúť jej krásu
a bohatstvo, ako i to, že by to bola Európu i Slovensko veľká strata, ak by o niekoľko
desaťročí už nemala existovať. Moderujú Jaroslava Sisáková a Ladislav Ladomirjak. Účinkujú
PUĽS, herci DAD, Anna Servická, Anna Poráčová, Marianna Železná, FS Chemlon
Humenné, FS Barvinok – Kamienka, FS Kečera – Jakubjany, Labirsky beťare, Ľudová hudba
Dribna, deti z večerných škôl rusínskeho jazyka OZ Kolysočka – Kolíska a iní.

12.06. / 18:30  / HB ODPÍSKANÉ  3/4/6 €
autor: Zoltán Egressy / réžia: Mariana Luteránová 
Niekde pánu bohu za chrbtom sa v ošarpanej šatni počas futbalového zápasu stretajú traja
rozhodcovia. Každý z nich si myslí, že žije iný život, než by si zaslúžil a že sa teda stala
krivda, ktorú treba napraviť. Laco chce miesto v rozhodcovskom tíme FIFA, Mydlo chce
pomstu, Básnik chce Marianu... Komédia Odpískané jedného z najhranejších maďarských
autorov Zoltána Egressyho s melancholickým, a predsa neodolateľným humorom rozpráva
o veselých príhodách a smutných životoch, o skutočnosti a snoch, o veľkých túžbach a ešte
väčších zlyhaniach, o troch mužoch, ktorí si myslia, že šport im pomôže prežiť, že futbal je
posledná šanca na nový život. (100 minút)
Obsahuje expresívne výrazy a scény. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov. 

15.06. / 10:00  / VS JANA Z ARKU     85x pre školy
popis predstavenia – pozri 9.6. 

16.06. / 18:30  / MS ŽENBA     120x 6 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ / réžia: Svetozár Sprušanský
Nesmrteľná komédia klasika ruskej drámy a divadla o ťažkostiach s vydajom panny Agáty
a ženbou starého mládenca Podkolesina. Ženíchov je viacero, a nevesta len jedna! Kto bude
ten šťastný a naplní vlastné predstavy o spokojnom živote, nájde tú pravú lásku? (175 minút)



18.06. / 18:30  / VS JANA Z ARKU 12 €
II. derniéra
popis predstavenia – pozri 9.6. 

19.06. / 18:30  / VS KONCERT ANKY PORÁČOVEJ A JEJ HOSTÍ 10 €
folklórny koncert
Koncert kyjovskej rodáčky, známej a obľúbenej speváčky rusínskych a šarišských ľudových
piesní, spojený s krstom jej nového CD. Hrá Ľudová hudba Stana Baláža. Účinkujú Anna
Poráčová s rodinou, Mária Mačošková, Sestry Jenčové & Trio Svitkových. Moderuje Zuzana
Bobríková. Organizované pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja
MUDr. Petra Chudíka.

23.06. / 18:30  / VS KLAMSTVO 22 €
hosť mesiaca
autor: Florian Zeller / réžia: Eduard Kudláč
Manželia Alica a Michel čakajú na večeru svojich dlhoročných známych, manželov Laurence
a Pierra. Alica je však nesvoja, pretože krátko pred tým zazrela v meste Pierra bozkávať sa
s cudzou ženou. Povedať pravdu, alebo milosrdne mlčať? A kde vlastne začína lož a končí
pravda? / Účinkujú: Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Gabriela Škrabáková & Peter Sklár

DJZ na zájazde     

11.06. / 18:00 REVÍZOR v Mestskom kultúrnom stredisku, Sabinov

13.06. / 21:00 ODPÍSKANÉ na Zvolenskom zámku
v rámci festivalu Zámocké hry zvolenské

22.06. / 19:00 EUGEN ONEGIN v Slovenskom komornom divadle Martin
v rámci festivalu Dotyky & spojenia

Akcia mesiaca     

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
4. 6. 2017 v Novej budove DJZ

VEĽKÁ SCÉNA
14:00 slávnostné otvorenie 

14:05 / 15:00 / 16:50 Divadelné odhalenia / organizovaná exkurzia spojená so zákulisným nahliadnutím
do príprav hercov na predstavenie

17:00 NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA / rozprávka / vstupné 5 €

MALÁ SCÉNA & FOYER

14:00-17:00 sprievodné akcie:

Divadelný fotoateliér / fotografovanie detí v divadelných kostýmoch & parochniach
Divadelné šminkovanie / rozprávkové líčenie žiakmi súkromnej SOŠ ELBA
Slovenský Červený kríž Prešov / ukážky prvej pomoci
Tanečná dielňa / detský rozprávkovo-pohybový workshop
Divadelná dielňa / výroba odznakov a magnetiek
Divadelný bazár / výpredaj bulletinov, CD a iných drobností
Detské atrakcie

Pripravujeme premiéru     

Neil LaBute
TRÓN MILOSRDENSTVA
V pikantnej chvíli pádu newyorských dvojičiek prebieha nemanželský pomer. Muž mal byť oficiálne v práci, no bol 
s milenkou. Teraz si všetci myslia, že je mŕtvy alebo nezvestný. Táto tragická udalosť mu paradoxne ponúka možnosť, 
ako všetko zmeniť. Môže začať nový život, alebo zdvihnúť mobil vytrvalo volajúcej manželke. Musí sa rozhodnúť. Ale aký
je vlastne jeho vášnivý vzťah? Stojí vôbec za to?
Inscenácia je uvádzaná v rámci Projektu Dvaja, ktorý charakterizuje komornosť, žánrová nezaraditeľnosť, nekomerčnosť, no v prvom 
rade veľká príležitosť pre dvojicu hereckých osobností. Tentoraz sa predstavia Ľudmila Dutková & Boris Srník.
réžia: Jakub Nvota
8. september 2017 / 18.30 / Malá scéna


