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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  

07.01. | 18:30 | HB ZBABRANÁ HRA 7|8|10 €
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. (130 minút)

08.01. | 18:30 | HB ZBABRANÁ HRA 7|8|10 €
popis predstavenia – pozri 7.1.

09.01. | 16:00 | MS KLUB PRIATEĽOV DJZ voľný vstup

09.01. | 18:30 | HB SATURNIN 5|6|8 €
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. (135 minút)

13.01. | 18:30 | HB REVÍZOR 5|6|8 €
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)

15.01. | 10:00 | MS TEROR pre školy
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)

15.01. | 18:30 | HB SUGAR 10|12|14 €
autori: Peter Stone – Jule Styne – Bob Merrill | réžia: Michal Náhlík
Keď sa v Chicagu zapletú dvaja hudobníci do mafiánskeho vybavovania účtov, neostáva im
nič iné, len zmiznúť z mesta a prijať miesto v ženskej kapele. Ako inak – len v prezlečení
za ženy. Svetoznámy americký muzikál na motívy filmu "Some Like It Hot" Billyho Wildera
a I. A. L. Diamonda na námet Roberta Thoerena so živým orchestrom priamo na javisku.
(120 minút)

16.01. | 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,
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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.

17.01. | 18:30 | HB SUGAR  10x 10|12|14 €
popis predstavenia – pozri 15.1.

19.01. | 16:00 | HB SUGAR 10|12|14 €
popis predstavenia – pozri 15.1.

20.01. | 18:30 | MS ŠTEŇA 8 €
autor: János Háy | réžia: Michal Náhlík
Drsne poetický a hlboko existenčný príbeh cenami ovenčeného debutu súčasného
maďarského dramatika. V zabudnutom kúte sveta, opanovanom nezamestnanosťou
a chudobou, je jedinou pracovnou príležitosťou kameňolom. V každodennej realite
sa tu konfrontuje čistý svet autistického chlapca Gejzu s tragikomickou apatiou
a znecitlivením ostatných obyvateľov.
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.

22.01. | 18:30 | MS KATI 8 €
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.
(80 minút) Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.

23.01. | 18:30 | HB SUGAR organizované
popis predstavenia – pozri 15.1.

24.01. | 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)

26.01. | 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)

28.01. | 18:30 | HB OBCHOD NA KORZE 5|6|8 €
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)

28.01. | 18:30 | VS ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 11 €
hosť
autor: Jaroslav Žák | réžia: Michaela Doleželová & Roman Vencl
Hudobná retro komédia v podaní zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského o večnom
boji študentov a kantorov. Príbeh žiakov neslávne známej sexty a ich pedagógov odohrávajúci
sa v období prvej Československej republiky preslávil rovnomenný český film, dnes už súčasť
zlatej česko-slovenskej kinematografie. (140 minút)
Predstavenie je vhodné pre divákov od 15 rokov.



29.01. | 10:00 | VS ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA pre školy
hosť
popis predstavenia – pozri 28.1.

29.01. | 18:30 | HB ZBABRANÁ HRA 7|8|10 €
popis predstavenia – pozri 7.1.

30.01. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA  35x pre školy
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)

31.01. | 18:30 | HB ZBABRANÁ HRA 7|8|10 €
popis predstavenia – pozri 7.1.

Pripravujeme slovenskú premiéru  

21.02. | 18:30 | MS MISERY
autor: William Goldman | réžia: Michal Náhlík
Kultový triler Stephena Kinga. Slávny spisovateľ sa po autonehode ocitne v opatere svojej
najväčšej obdivovateľky. Uvádzané k životnému jubileu herečky Zuzany Kúšikovej.


