
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
Námestie legionárov 6, Prešov, tel.: 051 773 39 91 
Pokladnica: Hlavná 48, Prešov (Historická budova), tel.: 051 756 21 99, e-mail: pokladnica@djz.sk 
Vysvetlivky: HB – Historická budova, VS – Veľká scéna, MS – Malá scéna 
 
 
07.09. o 18:30 v HB  EUGEN ONEGIN 
150 min. 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. Vstupné: 4/5/7 € 
 
10.09. o 16:00 na VS  KLUB PRIATEĽOV DJZ 
voľný vstup  
 
11.09. o 18:30 v HB  OBCHOD NA KORZE       
175 minút. 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. Vstupné: 4/5/7 € 
 
13.09. o 18:30 na MS  TRÓN MILOSRDENSTVA  15x 
80 min. 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. Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov. Vstupné: 7 € 
 
14.09. o 18:30 v HB  NEMÉ KRÁĽOVNÉ 
170 minút. Autorka: Iveta Horváthová. Réžia: Marián Pecko. Divadelná fikcia o živote herečiek nemého filmu. 
Príbehovo silný príspevok do debaty o neľahkom postavení ženy v histórii ľudstva z autorskej dielne Ivety 
Horváthovej, výraznej osobnosti slovenského divadelníctva. Tentoraz si vzala na mušku vedecko-technický pokrok 
v umení, ktorý prechodom od nemého filmu k zvukovému spôsobil pád najväčších hviezd strieborného plátna. Ich 
„pozlátka“ sa v súkromí zväčša nelesknú. Sú to len obyčajné ženy, ktoré prežívajú svoje malé či veľké životné 
tragédie. Vstupné: 4/5/7 € 
 
14.09. o 18:30 na VS  REPREZENTAČNÝ KONCERT  hosť 
Réžia: Jaroslav Moravčík. Hudobno-tanečná show v podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru 
obohatená o špeciálnych hostí – Samuela Tomečka a Big Band Júliusa Selčana – v precítenom umeleckom 
prevedení všetkých profesionálnych interpretov. Prežite večer plný radosti, pokory a umeleckého zážitku. Vstupné: 
10/15 € 
 
18.09. o 18:30 v HB  VESELÉ PANIE Z WINDSORU 
165 minút. Autor: William Shakespeare. Réžia: Mariana Luteránová. Príbeh legendárneho rytiera Johna Falstaffa, 
bonvivána a milovníka života, ktorý si chce za každú cenu získať priazeň dvoch vydatých žien a ťažko na to 
doplatí, sa vracia na javisko Divadla Jonáša Záborského už po niekoľkýkrát. Humor a šarm Williama Shakespeara 
sú totiž rovnako nesmrteľné ako životný elán Johna Falstaffa a jeho veselých paní z Windsoru. Vstupné: 5/6/8 € 
 
21.09. o 18:30 v HB  REVÍZOR        
100 minút. 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. Vstupné: 5/6/8 € 
 
23.09. o 16:00 na VS  NIKOLA ŠUHAJ  60x 
160 minút. 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. Vstupné: 12/14 €. Platí 50% zľava na karty EURO 26, 
ISIC, ITIC. 
 
27.09. o 10:00 na VS  NIKOLA ŠUHAJ  
Popis predstavenia – pozri 23.9. Pre školy. 



 
28.09. o 10:00 na VS  NIKOLA ŠUHAJ  
Popis predstavenia – pozri 23.9. Pre školy. 
 
28.09. o 18:30 v HB  VESELÉ PANIE Z WINDSORU 
Popis predstavenia – pozri 18.9. Vstupné: 5/6/8 € 
 
29.09. o 18:30 v Divadle Actores, Rožňava  OBCHOD NA KORZE       
Popis predstavenia – pozri 11.9. Zájazd. 
 
30.09. o 19:00 na VS  KUBO  hosť 
115 minút. Réžia: Ivan Blahút. Kubo je nepochybne jednou z filmových a divadelných klasík, ktorú pozná snáď 
každý správny Slovák. Je plný čarovných momentov, ktoré postupom času zľudoveli a prenášajú sa z generácie 
na generáciu. Nové česko-slovenské muzikálové spracovanie divadelnej hry Jozefa Hollého je oslavou 
slovenského folklóru a vzdanie holdu velikánovi slovenskej filmovej a divadelnej scény Jozefovi Kronerovi. Živé, 
energické a zábavné predstavenie – taký je nový Kubo vo svojej muzikálovej podobe s fúziou moderného tanca a 
folklóru. Vstupné: 28/33 € 
 
 
Zmena programu vyhradená!	


