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19.00 h (Kultúrní domeček)
FANNY AGENTÚRA PRAHA:
MANŽELSKÝ CTYRÚHELNÍK
Manželia Juklovi sú dlhoročnými priateľmi manželov Tupých. Květa a Růžena 
pracujú v rovnakej materskej škôlke, Míra a Radim sú inžiniermi v 
rovnakom výrobnom podniku. Preto niet divu, že sa tak, ako každý rok, 
chystajú spoločne osláviť Silvester. Alkohol tečie prúdom, a tak vtipkovanie 
žien o tom, ako sú muži neschopní, negalantní, leniví a ako sa s nimi nedá 
žiť a náreky mužov o tom, že ženy sa nedajú pochopiť, vyústia do furiantskej 
stávky, ktorá vedie k neobvyklej výmene manželov. www.ctyruhelnik.cz / 
vstupné: 13 €

10.00 h (MCK – galéria, Záhorácka 1919) - Otvorenie výstavy
DIVADELNÝ ÚSTAV BRATISLAVA - 3. ROCNÍK 
BIENÁLE DIVADELNEJ FOTOGRAFIE
Divadelný ústav pripravil súťažnú výstavu Bienále divadelnej fotografie so 
zámerom predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký 
druh, zvýšiť o nej všeobecné povedomie a prezentáciou fotografických diel a 
ich autorov vytvoriť súčasne prostredie na odbornú konfrontáciu. Súčasťou 
kolekcie je študentská sekcia, ktorá vytvára predpoklad na významné 
formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie pre budúcnosť. 
Výstava zároveň vytvára prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii 
na Slovensku. vstup voľný

16.00 h (Spoločenský dom)
CHILL OUT BY ŠTÚDIO MLADÝCH DNH
S PATRIKOM HERMANOM
Pozvanie prijal investigatívny novinár, televízny moderátor, vysokoškolský 
pedagóg a viacnásobný držiteľ ceny OTO – Patrik Herman a diskutovať sa bude o 
kontroverznom mediálnom svete publicistiky, reality show, seriálovej kvality i 
celebritách, ale aj všeličom inom. Moderuje: Denis Farkaš a Mirka Siváková
vstup voľný

19.00 h (Kultúrní domeček)
GP-ART PRAHA: BLÁZINEC
Hra je napínavou groteskou o svete, v ktorom sa vlády zmocnia blázni z 
jedného psychiatrického ústavu. Téma ovládnutia spoločnosti šialencom je stále 
aktuálna. Nečakané zvraty a konflikty sú sprevádzané crazy situáciami ako z 
nemého filmu. Výstupy často pripomínajú dramatiku absurdného divadla. Hra 
je inšpirovaná okrem iných aj motívmi E.A. Poea, sugestívne scény strachu a 
hrôzy sú pretkané typickým Poeovským humorom a vytvárajú tak pre diváka 
veľký javiskový zážitok. Inscenácia je monodrámou známeho českého herca 
Mirka Táborského. www.gpart.cz / vstupné: 13 €

21.00 h (Spoločenský dom)
HAMBÁLKOVSKÁ TANCOVACKA
Oslava 15.výročia založenia Divadla na hambálku.
vstup na pozvánky

17.00 h (Kultúrní domeček)
DIVADLO ANIMA CANDIDA PRAHA: 
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA CAPKA
Čapkove rozprávanie je podtrhnuté množstvom vizuálnych nápadov, 
realizovaných rôznymi druhmi bábok, ktoré sú vytvorené v duchu ilustrácií J. 
Čapka. V predstavení sa spoznajú deti, ktoré sa nerady umývajú, sú lenivé, boja 
sa zubára, nechcú raňajkovať a podobne. Ale dozvedia sa tiež, ako by to s nimi 
mohlo dopadnúť. Autor však nevychováva vztýčeným ukazovákom, ale s 
humorom a láskavým pohladením.  Otvorenie súťaže o NAJ SUPER DIVÁKA 
Divadelnej sezóny 2017/2018 / www.animacandida.cz / vstupné: 4 €



15.00 h (Kultúrní domeček)
PETRŽALCANKA: 
PETRŽALSKÉ PÁRACKY - DRÁPACKY
Dej predstavenia zachytáva večerné stretnutie obyvateľov zo súčasného 
prostredia petržalského paneláka, ktorí vypomáhajú manželskému páru v 
susedstve pri príprave svadobnej výbavy pre dcéru. Popritom si spomínajú na 
príhody a príslovia z regiónov, odkiaľ pochádzajú, zaspievajú si, zatancujú si a 
zabavia sa. Gazdiné po celé leto zbierali husacie perie, aby bolo dievke na periny 
do výbavy. Na jeseň, v zime a cez fašiangy sa potom konali páračky. Na výpomoc 
prichádzali susedky i príbuzné. Od zotmenia do polnoci sa páralo perie pri stole, 
rozprávalo sa ale aj spievalo a po práci s príchodom chlapov a muziky prišla aj 
zábava. Predstavenie pre seniorov / vstup voľný

9.00 h – 15.00 h (pred Spoločenským domom)
HAMBÁLJARMOK
Divadelný jarmok spojený s prezentáciou Divadla na hambálku, Detského 
divadelného štúdia a Štúdia mladých DNH, bubnová show Tambores, Divadlo 
Piki, Funny Fellows, Hambálkovská vtipná kaša, tvorivé dielne, detské hry, 
choduliari, občerstvenie...

.

09.00 h a 11.00 h (Spoločenský dom)
FEDER TEÁTRO: LILI
Príbeh o objavovaní a sile priateľstva. Počas predstavenia deti spoločne s malou 
Lili objavia svet, skutočne okúsia štyri ročné obdobia a spoznajú silu priateľstva. 
Interaktívne obrazové predstavenie ponúka podnety na motorický i emočný 
rozvoj batoľaťa. Vzhľadom na špecifickú divácku skupinu je dĺžka predstavenia 
20 min. Nasleduje však voľná hra s rekvizitami, ktorá trvá podľa záujmu detí.
Predstavenie pre batoľatá / www.federteater.sk / vstupné: 3 €

19.00 h (Kultúrní domeček)
DIVADLO NA HAMBÁLKU MALACKY: 
TRI LETUŠKY V PARÍŽI
Bernard je úspešný parížsky architekt, presvedčený odporca monogamie a 
zároveň náruživým fanúšikom letušiek. Udržiava spoločnú domácnosť s tromi 
snúbenicami súčasne – s Američankou Janet, Nemkou Judit a Francúzkou 
Jaqueline. Všetky sú letušky, no každá z inej leteckej spoločnosti, a preto si 
svoj milostný život usporiada presne podľa letového poriadku. Pod heslom 
zmena je život si užíva život plnými dúškami – dva dni v týždni vždy s inou zo 
svojich snúbeníc, ktoré samozrejme o existencii tých druhých nemajú ani 

tušenia. Všetko funguje priam ideálne. Avšak iba do chvíle, keď v letovom poriadku nastanú 
zmeny - jedno lietadlo prilieta skôr, druhé musí odletieť neskôr a starostlivo plánovaný rozvrh 
aj záložné plány sa rúcajú ako domček z karát. Do toho všetkého sa k architektovi nasťahuje starý 
kamarát zo štúdií, Robert, a kolotoč bláznivých situácií sa môže začať... Slávnostné otvorenie 
festivalu / www.divadlonahambalku.sk / vstupné: 5 €

09.00 h a 11.00 h (Kultúrní domeček)
NOVÉ DIVADLO NITRA: ANNA FRANKOVÁ
Trinásťročná Anna Franková sa spolu s rodinou a ďalšími štyrmi ľuďmi počas druhej svetovej 
vojny dva roky ukrývala v zadnej časti jednej budovy v Amsterdame. Anna si zapisovala udalosti 
od 12. júna 1942 do 1. augusta 1944 a zaznamenala všetko, čo sa okolo nej dialo, aj jednotlivé 
dni v úkryte. Keď v marci 1944 v Oranžskom rádiu počula výzvu občanom, aby poskytli svoje 
zápisky do zbierky na historické účely, svoje poznámky začala prepisovať do knižnej podoby. 
Zápisky sa končia textom, ktorý Anna zaznamenala iba pár dní pred tým, ako ju aj jej rodinu 
našli vojaci a odvliekli do koncentračného tábora. Anna Franková zomrela na týfus niekedy 
vo februári alebo v marci 1945 v koncentračnom tábore Bergen Belsen. Jej zápisky sa však 
zachovali a po vojne sa o ich knižné vydanie zaslúžil Annin otec Otto Frank, ktorý jediný z 
ukrývajúcich sa, vojnu prežil. Organizované predstavenie pre školy / www.novedivadlo.sk / 
vstupné: 3 €

13.00 h (Spoločenský dom) 
DIVADLO AGAPE A KLIENTI DSS A ZPB MEREMA 
MODRA: O MODRANSKÝCH KERAMIKÁROCH 
Divadelný súbor vznikol v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania 
Merema v Modre ako prostriedok podpory dramatoterapeutického procesu v roku 2008 a v roku 
2013 sa stal súčasťou divadla Agape. V súčasnosti Agape tvoria  talentovaní klienti Meremy a 
zanietení zamestnanci, ktorí sa pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka pohybujú medzi 
reálnym svetom a svetom fantázie, hudby, pohybovej štylizácie a tanca. Divadlo im napomáha  
obohacovať svoj život a napĺňať životy iných. vstup voľný

19.30 h (Kultúrní domeček)
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: TO NEMÁ CHYBU
Novinár Fedor krátko bilancuje život a nato sa spolu so svojimi deťmi vracia do vlastnej 
minulosti, presnejšie na miesta svojich autentických, mimoriadne atraktívnych novinárskych 
stretnutí a rozhovorov. Vtipne uvažuje spolu s divákmi o naprávaní chýb. Autorovi takýto 
fantazijný výlet do minulosti so stretnutiami so zaujímavými osobnosťami a osudnými 
chybami poskytuje príležitosť vtipne uvažovať o súčasnosti a poskytuje príležitosť zoznámiť sa 
nielen s atraktívnymi osobnosťami, ale ponúka aj možnosť pre seba objaviť priestor na úvahu o 
vlastných chybách a ich problematickom naprávaní. Takmer všetky stretnutia s osobnosťami 
uvedenými v hre To nemá chybu majú autentický novinársky pôdorys, čo iste hre dodáva na 
atraktivite. V hre sa predstaví aj Malačanka Zuzana Norisová. www.rnd.sk / vstupné: 19 € 

09.00 h a 11.00 h (Kultúrní domeček)
DIVADLO ŽIHADLO: APACI PAPÁCI
Rozprávka z repertoáru bábkara Vlada Zeteka a jeho Divadla Žihadla je založená 
na prepojení bábkového prejavu so živým hercom, pesničkami, vtipom a 
predovšetkým na neustálej spolupráci s deťmi, najlepšími divákmi na svete.   
Indiánsky duch Potato - potato vyrozpráva starý indiánsky príbeh o priateľstve 
mladej indiánky a mladého indiána. Rozprávka s vôňou indiánskej kuchyne 
a s rytmami indiánskych bubnov... ORganizované predstavenie pre MŠ a ZŠ /  
www.divadlozihadlo.com / vstupné: 2 €
 
16.00 h (Spoločenský dom)
ŠTÚDIO MLADÝCH DNH: MINI, ALE MAXI
Tri rozprávkové príbehy pre deti aj dospelých, tri premiéry, malé milé, ale s 
maximálnym nasadením.
16.00 h Vernisáž výstavy dvornej  fotografky Štúdia mladých DNH - Misel 
Havrilla 
16.15 h Pikniktanček - posledné letné tanečné vystúpenie hercov zo ŠM DNH
16.20 h Opletanček - rozprávka o pahltnom Opletančekovi
16.45 h O rybárovi a zlatej rybke - rozprávka o lakomosti a lenivosti
17.15 Kapitán Budzogáň - rozprávka o vydaji a motaniciach s ním súvisiacich
réžia: Beina Reifová. vstup voľný

18.00 h (Kultúrní domeček)
TEATRO COLORATO: 
Ó SLÁVA HVIEZD Ó SLÁVA
Nevšedné divadelné spracovanie troch Hviezdoslavových balád: „Margita“, 
„Zuzka Majerovie“ a „Anča“ plné spevu, živej cimbalovej hudby, nádhernej 
poézie a energických výkonov hlavných protagonistiek. Ide o atraktívne 
podanie Hviezdoslava a ukážka toho, že i dnes môže byť nielen pre mladých 
veľmi príťažlivý, zrozumiteľný a súčasný. www.colorato.sk / vstupné: 7 €

21.00 h (Kultúrní domeček)
TÚLAVÉ DIVADLO: 
NONSENS NOCI SVÄTOJÁNSKEJ
Magická komédia, ktorú Jakub Nvota napísal podľa Shakespearovej komédie 
Sen noci svätojánskej. Rešpektujúc dej a postavy vznikla nová originálna 
hra plná humoru, vášne a lásky. V nej sa herecká skupina vedená principálom 
Andonom a prostomyseľným hercom Jožkom ocitá v kríze. Musia zasiahnuť 
vyššie divadelné sféry, aby zmierili súbor, rozhnevaný kvôli nevere. Vtipné 
situácie a zámeny milencov sa striedajú s jarmočnými výstupmi. Nechýba 
mágia, čary, kúzla, ani hudba a piesne. www.tulavedivadlo.sk / vstupné: 7 €


