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VYSVETLIVKY

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

Zmena programu vyhradená!

P R O G R A M  

AKCIA MESIACA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019
13. ročník tradičného divadelného podujatia pre malých aj veľkých s chuťou zabaviť sa
a dozvedieť sa viac o divadelnom zákulisí. Čakajú na vás zákulisné nahliadnutia, divadelný
fotoateliér, rozprávkové líčenie, ukážky prvej pomoci či detské dielne s vlastnoručnou výrobou.
02.06. | od 14:00 | v novej budove DJZ | voľný vstup

02.06. | 17:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA 6 €
v rámci akcie Deň otvorených dverí DJZ
na motívy bratov Grimmovcov | réžia: Michal Náhlík
"Kto sa bojí, nech nechodí do lesa – v lese malé huncútstvo stať môže sa!"
Poznáte Veľkého Edgara? Je to svetoznámy umelec, ktorý vo svojom kufríku ukrýva
tajuplné poklady. Jedným z nich je aj rozprávka o Červenej Čiapočke. (60 minút)

03.06. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA pre školy
popis predstavenia – pozri 2.6.

03.06. | 18:30 | MS ŽENBA 8 €
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)

04.06. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA pre školy
popis predstavenia – pozri 2.6.

04.06. | 16:00 | MS KLUB PRIATEĽOV DJZ voľný vstup

04.06. | 18:30 | HB EUGEN ONEGIN  40x 5|6|8 €
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)
Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC. 

05.06. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA pre školy
popis predstavenia – pozri 2.6.

06.06. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA  25x pre školy
popis predstavenia – pozri 2.6.
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06.06. | 18:30 | MS TEROR 8 €
autor: Ferdinand von Schirach | réžia: Adriana Totiková
Predstavte si, že máte možnosť odvrátiť obrovskú katastrofu a zachrániť veľké množstvo
obetí... za cenu, že tým zabijete zopár nevinných ľudí. Ako by ste sa zachovali? Čo je
viac – morálka alebo zákon? Môžete sa v hraničnej situácii spoľahnúť na svoje
svedomie? Je ústava ako najvyšší princíp v demokratickej krajine bezchybná
a všeplatná? Sugestívna a nervydrásajúca súdna dráma Ferdinanda von Schiracha,
ktorá sa ihneď po uvedení stala celosvetovým hitom, núti k zamysleniu a zaujatiu
stanoviska. Vy rozhodnete o vine alebo nevine, o správnosti či omyle hlavného hrdinu.
(145 minút)

07.06. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA pre školy
popis predstavenia – pozri 2.6.

07.06. | 18:30 | HB ZBABRANÁ HRA 6|7|9 €
autori: Henry Lewis – Jonathan Sayer – Henry Shields | réžia: Michal Náhlík 
Vitajte na premiére detektívky Vražda na Havershamskom panstve v podaní divadelného
krúžku Technickej univerzity, počas ktorej nič nepôjde podľa plánu.
Bláznivá komédia ovenčená takými prestížnymi cenami ako Tony, Laurence Olivier Award,
Les Molière a mnohými ďalšími.

07.06. | 19:00 | VS ZLATÁ SVADBA 15 €
folklórny koncert
Folklórny súbor Šarišan týmto programom oslávil 5O rokov svojho života, v ktorom je ukrytých
množstvo príbehov, zážitkov, osudov. Je to spleť nesmierneho množstva emócií, citov,
energie, ktorú do spoločnej práce vkladali jeho členovia. Každý jeden z nich sa určite stotožní
s myšlienkou Andreja Marenčina: „Našemu Šarišu na švece ňit pari...“

08.06. | 15:00 | VS ZLATÁ SVADBA 15 €
folklórny koncert
popis predstavenia – pozri 7.6.

08.06. | 19:00 | VS ZLATÁ SVADBA 15 €
folklórny koncert
popis predstavenia – pozri 7.6.

11.06. | 10:00 | HB OBCHOD NA KORZE pre školy
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 slovens-
kom klérofašistickom štáte (1939 - 1945). Tí, čo si nepamätajú na minulosť, sú odsúdení 
k tomu, aby ju znovu prežili. (175 minút)

12.06. | 18:30 | HB OBCHOD NA KORZE 5|6|8 €
popis predstavenia – pozri 11.6.

13.06. | 10:00 | VS NIKOLA ŠUHAJ  95x pre školy
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)

13.06. | 18:30 | MS TRÓN MILOSRDENSTVA 8 €
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.

14.06. | 18:30 | VS NIKOLA ŠUHAJ 12|14 €
popis predstavenia – pozri 13.6.
Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC. 

18.06. | 18:30 | VS 70 ROKOV 15 €
folklórny koncert
Slovenský ľudový umelecký kolektív si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku.
Pri tejto príležitosti uvádza reprezentačný hudobno-tanečný program, v ktorom divákovi
ponúka pohľad na viaceré podoby hudobnej a tanečnej tvorby v SĽUK-u, ktoré formovali
tradíciu a súčasnosť tohto výnimočného umeleckého telesa. Tradíciu reprezentujú diela Juraja
Kubánku, Jána Cikkera a Juraja Farkaša. Súčasnosť v programe zastupuje výber z tvorby
strednej a najmladšej generácie - Ervína Vargu, Jána Blaha, Jaroslava Moravčíka, Štefana
Molotu, Stanislava Marišlera, Jána Ševčíka, Laca Cmoreja, Mareka Gregu, Stana Palúcha,
Milana Rendoša, Petra Mikulca a Andreja Jarolína. Žiadne umelecké dielo, ktoré autori
vytvorili pre SĽUK, by nikdy nezostalo v pamäti a v srdciach poslucháčov a divákov bez
vynikajúcich interpretačných výkonov tanečníkov, muzikantov a spevákov. V tom sa SĽUK
za 70 rokov nezmenil.. (115 minút)

21.06. | 18:30 | HB ZBABRANÁ HRA 6|7|9 €
popis predstavenia – pozri 7.6.

23.06. | 16:00 | HB ZBABRANÁ HRA 6|7|9 €
popis predstavenia – pozri 7.6.

 DJZ na zájazde   

17.06. | 21:00 ŽENBA
na Zvolenskom zámku v rámci 46. ročníka medzinárodného letného divadelného festivalu
Zámocké hry zvolenské

19.06. | 19:00 TEROR
v Slovenskom komornom divadle Martin v rámci 15. ročníka divadelného festivalu
Dotyky a spojenia

29.06. | 20:00 AUDIENCIA
v Kaštieli Strážky, Spišská Belá


