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a 30 minút pred predstavením vo foyeri divadla  
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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  

01.02. / 18:30 / HB OBCHOD NA KORZE 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) 

02.02. / 18:30 / VS NIKOLA ŠUHAJ 12/14 €
autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Viliam Mikula / réžia: Michal Náhlík
Na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý bohatým bral
a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život.
Pôvodný slovenský muzikál. (160 minút)

04.02. / 16:00 / VS NIKOLA ŠUHAJ 12/14 €
popis predstavenia – pozri 2.2. 

05.02. / 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 naňho 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.
Uvádzané v rámci Projektu Dvaja, ktorý charakterizuje komornosť, žánrová nezaraditeľnosť,
nekomerčnosť, no v prvom rade veľká príležitosť pre dvojicu hereckých osobností. (60 minút) 

06.02. / 18:30 / VS NIKOLA ŠUHAJ 12/14 €
popis predstavenia – pozri 2.2. 

07.02. / 10:00 / VS NIKOLA ŠUHAJ pre školy
popis predstavenia – pozri 2.2.

08.02. / 18:00 / VS PREŠOVSKÉ DNI KLASICKEJ GITARY 5 €
medzinárodný festival
Koncert španielskeho gitaristu Marca Socíasa a orchestra Štátnej filharmónie Košice
pod vedením dirigenta Adriána Harvana. Uvádzané v rámci VIII. ročníka medzinárodného
festivalu Prešovské dni klasickej gitary. Organizuje Prešovské združenie klasickej gitary
v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu Prešov a Divadlom Jonáša Záborského na podporu
mladých nádejných gitaristov a spopularizovanie hry na klasickú gitaru.

09.02. / 18:00 / VS PREŠOVSKÉ DNI KLASICKEJ GITARY 5 €
medzinárodný festival
Koncert uvádzaný v rámci VIII. ročníka medzinárodného festivalu Prešovské dni klasickej
gitary, na ktorom sa predstavia Henry Tóth, Juraj Burian, Rony Janeček, Matej Benko, Juraj
Gregorík, Martin Krajčo, Peter Tomko, Adam Marec, Miloš Slobodník, Michal Červienka, Stano
Kociov a orchester Štátnej filharmónie Košice pod vedením dirigenta Adriána Harvana.
Organizuje Prešovské združenie klasickej gitary v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu
Prešov a Divadlom Jonáša Záborského na podporu mladých nádejných gitaristov
a spopularizovanie hry na klasickú gitaru.
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12.02. / 16:00 / MS KLUB PRIATEĽOV DJZ voľný vstup 

13.02. / 18:30 / MS TRÓN MILOSRDENSTVA  10x 6 €
autor: Neil LaBute / réžia: Jakub Nvota
Vo chvíli pádu newyorských dvojičiek prebieha nemanželský pomer. Muž mal byť v práci,
no bol s milenkou. Teraz si všetci myslia, že je mŕtvy alebo nezvestný. Tragická udalosť mu
paradoxne ponúka možnosť všetko zmeniť. Môže začať nový život, alebo sa ozvať manželke,
ktorá mu vytrvalo volá na mobil. Musí sa rozhodnúť. Ale aký je vlastne jeho vášnivý vzťah?
Stojí vôbec za to? A koho vlastne miluje? Konfrontácia je tvrdá a definitívna.
Uvádzané v rámci Projektu Dvaja, ktorý charakterizuje komornosť, žánrová nezaraditeľnosť,
nekomerčnosť, no v prvom rade veľká príležitosť pre dvojicu hereckých osobností. (80 minút)
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov.

14.02. / 18:30 / VS NIKOLA ŠUHAJ  25x 12/14 €
valentínske predstavenie
popis predstavenia – pozri 2.2.

15.02. / 10:00 / HB SATURNIN organizované
verejná generálka 
popis predstavenia – pozri 16.2.

15.02. / 18:30 / HB SATURNIN 7 €
predpremiéra
popis predstavenia – pozri 16.2.

16.02. / 18:30 / HB SATURNIN 10 €
premiéra
autor: Zdeněk Jirotka / réžia: Marek Zákostelecký
Divadelná komédia Saturnin vznikla v roku 2006 ako dramatizácia populárneho
rovnomenného Jirotkovho románu. Rozpráva príbeh sluhu, ktorý sa stáva pánom svojho
pána. V živote mladého muža dobrého postavenia a nesmelých spôsobov tým spôsobuje
nejedno zemetrasenie. Čaká vás hra plná inteligentného humoru v prvorepublikovej atmosfére
s prvorepublikovými hitmi.

18.02. / 18:30 / HB SATURNIN 4/5/7 €
popis predstavenia – pozri 16.2.

20.02. / 10:00 / VS NIKOLA ŠUHAJ pre školy
popis predstavenia – pozri 2.2.

20.02. / 18:30 / HB SATURNIN 4/5/7 €
popis predstavenia – pozri 16.2.

21.02. / 10:00 / VS NIKOLA ŠUHAJ pre školy
popis predstavenia – pozri 2.2.

21.02. / 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) 

22.02. / 10:00 / HB VŠETKO NAJLEPŠIE! pre školy
popis predstavenia – pozri 21.2.

22.02. / 18:30 / MS ŽENBA 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)

23.02. / 18:30 / VS NIKOLA ŠUHAJ 12/14 €
popis predstavenia – pozri 2.2.

25.02. / 16:00 / VS NIKOLA ŠUHAJ  30x 12/14 €
popis predstavenia – pozri 2.2.



26.02. / 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)

DJZ na zájazde   

19.02. / 18:30 REVÍZOR v Mestskom kultúrnom stredisku, Snina

27.02. / 19:00 OBCHOD NA KORZE v Divadle Jána Palárika, Trnava

28.02. / 18:30 OBCHOD NA KORZE v Divadle Andreja Bagara, Nitra

Pripravujeme koncert   

LUCIE BÍLÁ - recitál
Vďaka mimoriadnemu talentu, humoru, bezprostrednému vystupovaniu a zmyslu pre pomoc tým, ktorí ju potrebujú, patrí 
u nás na Slovensku  už dlhé roky k absolútne najpopulárnejšim českým speváckym osobnostiam. Mnohonásobná 
držiteľka prestížnych hudobných ocenení tvorí javiskové partnerstvo s klaviristom a skladateľom Petrom Maláskom, ktorý
ju bude doprevádzať aj tentoraz.
23. marec 2018 / 18:30 / Veľká scéna


