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

01.10. 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 €
02.10. o 14:00 na VS KRÍDLA TÚŽBY benefícia
Prehliadka tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja spojená
s odovzdávaním cien víťazom lokálnych Koncertov bez bariér a ceny Krídla túžby, ktorú odovzdá predseda PSK.
Na koncerte vystúpia víťazi jednotlivých kategórií lokálnych Koncertov bez bariér. Voľný vstup.
03.10. o 18:30 v HB SATURNIN 10x
135 minút. 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.
Vstupné: 4/5/7 €
05.10. o 10:00 na VS NIKOLA ŠUHAJ
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. Pre školy.
05.10. o 18:30 na VS NIKOLA ŠUHAJ
Popis predstavenia – pozri 5.10. o 10:00. Vstupné: 12/14 €.
06.10. o 17:30 v HB REVÍZOR 55x
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. Vypredané.
09.10. o 18:30 na MS ŽENBA
175 minút. 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?
Vstupné: 7 €
11.10. 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. Platí 50% zľava na karty EURO 26, ISIC, ITIC. Vstupné: 4/5/7 €
12.10. o 18:30 v HB OBCHOD NA KORZE 55x
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 €
16.10. o 18:30 na VS SLÁVNOSTNÉ GALA koncert
Slávnostné Gala venované 60. výročiu narodenia Júliusa Selčana. Prepojenie rôznych hudobných telies
v jedinečných hudobných aranžmánoch – Orchestra Jula Selčana, PUĽS-u a dua La Femme. V rámci koncertu
zaznejú aj svetové evergreeny v interpretácii Felixa Slováčka, Sisa Sklovská sa predstaví v rôznych hudobných
žánroch (opera, opereta, muzikál, pop) a Števo Skrúcaný zaspieva nesmrteľné hity Karola Duchoňa. Diriguje
Július Selčan. Vstupné: 20 €

17.10. o 18:30 na MS KATI
80 minút. Autor: Martin McDonagh. Réžia: Michal Náhlík. Cool dráma jedného z najuznávanejších írskych
dramatikov (najnovšie držiteľa Zlatého Glóbusu a nominácie na Oscara za scenár k filmu Tri billboardy kúsok za
Ebbingom), známeho a obľúbeného i na Slovensku. Vznikla v roku 2015 a okamžite si získala priazeň ako kritiky,
tak i divákov. Príbeh o poslednom britskom katovi, ktorý si po zrušení trestu smrti otvorí krčmu, je sledom
nečakaných, napínavých, ale i bizarne vtipných obrazov, ktoré v závere prinášajú tragickú pointu – čo sa môže
stať, keď človek vezme spravodlivosť do vlastných rúk. Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné
do 18 rokov. Vstupné: 7 €
18.10. o 16:00 na MS KLUB PRIATEĽOV DJZ
Voľný vstup.
19.10. o 10:00 na VS NIKOLA ŠUHAJ 65x
Popis predstavenia – pozri 5.10. o 10:00. Pre školy.
19.10. o 18:30 na VS NIKOLA ŠUHAJ
Popis predstavenia – pozri 5.10. o 10:00. Vstupné: 12/14 €.
23.10. o 19:00 v Štúdiu Štátneho divadla Košice AUDIENCIA 20x
60 min. 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. Zájazd.
23.10. o 19:00 na VS PUTO – KATARÍNA KNECHTOVÁ A FS ŠARIŠAN koncert
Hudobný počin jesene s viac ako 50 účinkujúcimi na jednom pódiu. „PUTO“, spoločný projekt Kataríny Knechtovej
a folklórneho súboru Šarišan prináša jedinečné žánrové prepojenie dvoch hudobných svetov – popovej a folklórnej
hudby. Vypredané.
24.10. o 19:00 na VS PUTO – KATARÍNA KNECHTOVÁ A FS ŠARIŠAN koncert
Popis – pozri 23.10. Vypredané.
25.10. o 18:30 na MS TRÓN MILOSRDENSTVA
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 €
26.10. o 10:00 v HB V DOBROM AJ V ZLOM verejná generálka
Popis predstavenia – pozri 28.10. Organizované.
26.10. o 18:30 v HB V DOBROM AJ V ZLOM predpremiéra
Popis predstavenia – pozri 28.10. Vstupné: 8 €
28.10. o 18:00 v HB V DOBROM AJ V ZLOM svetová premiéra
Autor: Ján Skála. Réžia: Alena Lelková. Pôvodná slovenská inscenácia venovaná téme neľahkého postavenia
prvých dám, a žien ako takých, na území Československa od jeho vzniku v roku 1918 až po jeho zánik v roku
1992 na pozadí zverstiev 20. storočia, ktoré zasiahli nielen Čechov a Slovákov, ale i celý svet. Uvádzané
pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Vstupné: 10 €
Zmena programu vyhradená!

