
parodovania sveta komercie a showbiznisu. | Hrajú: J. Hron!eková, M. Hron!ek, P. Latinák (P. 
Kamensk"), J. Sekere#ová (M. Fabriková) , A. Trebu$a, P. Kamensk". Ré%ia: Z. Ren!ková. 
www.hrinovskedivadlo.sk | Vstupné: 3 &

1.10.2011 o 19.00 h  (Kultúrní dome!ek)

Divadlo Arteatro: Polno!né blues | Komorn! príbeh so stretnutie súkromného detektíva 
Toma s prostitútkou menom Angela. Táto inscenácia  
hovorí o "peci# ckom vz$ahu dvoch %udí o pute, ktoré 
chcú aj nechcú prelomi$, z ktorého majú strach aj 
ich neodolate%ne pri$ahuje. Boj o lásku, boj so stra-
chom, tú&ba po pravde. To sú témy, cez ktoré re&isér 
Michal Spi"ák hovorí o svete, v ktorom sa predstavi-
telia Polno'ného blues ocitli. Hrajú: L. Barilíková, 
M. M'ahon!ák. Ré%ia: M. Spi#ák. 
www.arteatro.sk | Vstupné: 5 &

1.10.2011 o 21.00 h  (Spolo!ensk" dom)

Túlavé divadlo: Edmond Rostand - Cyrano alebo Bálabilé o Nose | Dielo je úpra-
vou klasickej predlohy Edmonda Rostanda „Cyrano z Bergeracu“. Priná"a v"ak aj novú interpretá-
ciu postavy samotného Cyrana a jeho príbeh, ktoré stvárnia hne( dve postavy: Cyrano – básnik a 
Cyrano Fanfarón – jeho nos. Túlavé divadlo sa t!mto rozdelením ústrednej postavy blí&i k stvár-
neniu vlastného videnia sveta, kde poézia v zosobnení básnika spolo'ensky úplne bezmocného 
a bezbranného, vegetuje na okraji na"ej spolo'nosti a ch!ba jej sila, odvaha a esprit, ktor! pred-
stavuje metaforická postava Cyranovho nosa. Cyrano je komorn! projekt pre 5 hercov, ktorí za-
hrajú celé obsadenie pôvodnej hry s novou autorskou hudbou a pesni'kami. A humorom, ktor! 
tvorí základ poetiky Túlavého divadla. | Hrajú: L. Rózsa Hurajová, (. Martinovi!, K. Mikul!ík, 
(. Richtárech, J. Nvota. Ré%ia: J. Nvota. 
www.tulavedivadlo.sk | Vstupné: 5 &

2.10.2011 o 15.00 h  (Kultúrní dome!ek) - otvorenie sú#a$e o najlep%ieho det-
ského diváka Divadelnej sezóny 2011/2012 

Bratislavské bábkové divadlo: &udmila Podjavorinská - 'in-!in | Dramatizácia 
jednej z najznámej"ích kníh pre deti. Príbeh )udmily Podjavorinskej o vrab'iakovi, osudy kto-
rého mô&ete sledova$ od roz"anteného detstva, cez dospievanie a voh%ady u milej *in –*in, cez 
peripetie so stavbou „rodinného hniezda”, a& po narodenie deti'iek – vrab'iatok. Rodi'ia i starí 
rodi'ia si spolu so svojimi ratoles$ami isto radi a s dojatím pripomenú mil! príbeh zo svojej mla-
dosti. | Hrajú: J. Bednari!, M. Dudková, R. Laurinec, M. Nosá$ová. Ré%ia: Du#an Bajin. 
www.babkovedivadlo.sk | Vstupné: 2 &

2.10.2011 o 19.00 h  (Kultúrní dome!ek) - slávnostné ukon!enie  festivalu 

Divadlo Astorka Korzo 90: Ladislav Smo!ek - 'udné popoludnie dr. Zvonka 

Burkeho | Bravúrne a a& akrobatické herecké v!kony, humorné situácie, inven'ná „hrajúca“ 
scéna, kost!my s mno&stvom nápadov a vtipn!ch detailov robia ná" novy titul pri$a&liv! pre "i-
roké vrstvy diváckej verejnosti. V&dy plná 
sála a ve%k! záujem obecenstva sved'ia 
o v!born!ch tvoriv!ch nápadoch, ktoré 
bavia hercov i divákov. Dr. Burke, podná-
jomník u pani Útechovej, je k svojej izbi'-
ke, kde &ije dlhé roky, ve%mi pripútan!. 
Pani Útechová sa v"ak rozhodne zmluvu s 
Burkem zru"i$, preto&e ide vydáva$ svoju 
dcéru Svetlanu a potrebuje viac priestoru 
pre nádejného za$a. Burke si ale nevie predstavi$, &e by Útechovcov opustil a bráni sa odchodu 
zubami-nechtami, 'ím spú"$a sled komick!ch javov, absurdn!ch stavov postáv a groteskn!ch 
gagov. Vtipné v!stupy ústia a& do ne'akaného, „úspe"ného konca zamotanej situácie“...  | Hrajú: 
M. Miezga, Z. Kone!ná, L. Latinák, J. Kemka, R. Jakab. Ré%ia: B. Farka#. 
www.astorka.sk | Vstupné: 9 &

30.9.2011 o 18.00 h (Kultúrní dome!ek) - koncert
(uri & Stenly & Pedro
30.9. 2011 o 23.00 h (Spolo!ensk" dom) - koncert:
Jana Vébrová (CZ) | www.janavebrova.com
1.10.2011 o 18.00 h (Kultúrní dome!ek) - koncert:
Ras#o Král & Pavol Ho)a
1.10.2011 o 23.00 h (Spolo!ensk" dom) - party:
(uri & Stenly & Pedro & DJ Palo

Permanentka: 23 + (platí na v"etky podujatia v rámci festivalu) | Vstupenky si mô&ete zakúpi$ v 
predpredaji v pokladni kultúrního dome'ku v&dy 2 h pred ka&d!m predstavením | Zmena pro-
gramu vyhradená.
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bálabiléonose
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29.9.2011 o 9.00 a 11.00 h  (Kultúrní dome!ek) – festival de"om

Bratislavské bábkové divadlo: #udmila Podjavorinská - $in-!in. | Dramatizácia 
jednej z najznámej!ích kníh pre deti. Príbeh "udmily Podjavorinskej o vrab#iakovi, osudy kto-
rého mô$ete sledova% od roz!anteného detstva, cez dospievanie a voh&ady u milej 'in –'in, cez 
peripetie so stavbou „rodinného hniezda”, a$ po narodenie deti#iek – vrab#iatok. Rodi#ia i starí 
rodi#ia si spolu so svojimi ratoles%ami isto radi a s dojatím pripomenú mil( príbeh zo svojej mla-
dosti. | Hrajú: J. Bednari!, M. Dudková, R. Laurinec, M. Nosá"ová. Ré#ia: Du$an Bajin. 
www.babkovedivadlo.sk | Organizované predstavenie pre $koly

29.9.2011 o 16.00 h (Galéria MCK) 

Tri dámy slovenského divadelného kost%mu: #udmila Purky&ová, Helena Be-
záková, Stanislava Vaní!ková | Vernisá$ v(stavy pripravenej v spolupráci s Divadeln(m 
ústavom. Obdivuhodná práca troch dám slovenského divadelného kost(mu na doskách brati-
slavsk(ch i mimobratislavsk(ch divadiel bola viackrát ohodnotená prestí$nymi medzinárodn(mi 
cenami a právom ich pova$ujeme za zakladate&ské osobnosti slovenského moderného divadel-
ného kost(mu.
Vstup vo"n%

29.9.2011 o 17.00 h (Spolo!ensk% dom)

'túdio mlad%ch Divadla na hambálku: Kleopatra | 'o v!etko sa skr(va za ú#esom 
Kleopatry... | Hrajú: R. &atanová, V. Nováková, S. Stup'anová, M. Tomá$ek, P. Dobrovodská, P. 
Pálková, D. Fialová, A. Rizvani, V. (asová, K. Spustová, M. Siváková. Ré#ia: B. Reifová. Asistent 
ré#ie: D. Farka$. 
www.divadlonahambalku.sk | Vstupné: "ubovo"né

29.9.2011 o 19.00 h (Kultúrní dome!ek) - slávnostné otvorenie festivalu

Divadlo na hambálku: Miro Gavran - Mu( mojej (eny | V hre sa objavujú len dva-
ja herci, no ako to u$ b(va, ke) sa stretnú pokope „chlopi“ – v!etko sa to#í okolo $ien. V tom-
to prípade sa cel( dej to#í okolo jednej $eny – Dobru!i, ktorej tvár a hlas prepo$i#ala známa 
slovenská here#ka a zabáva#ka. Spo-
znáte ju? Dobru!a je oby#ajná pracovitá 
$ena, ktorá si zariadila $ivot po svojom, 
tak ako milióny in(ch $ien na svete. Jej 
rie!enie je v!ak prinajmen!om !okujú-
ce a navy!e protizákonné. Dobru!a má 
dvoch mu$ov, ktorí o vzájomnej exis-
tencii ani len netu!ia. No jedného d*a je 
tajomstvo odhalené. Ke) sa v(chodniar 
stretne so Záhorákom, o#akávali by ste 
zna#né komunika#né problémy, no títo dvaja si rozumejú dokonale. Majú toti$ ve&a spolo#ného... 
| Hrajú: F. Hladk%, P. &krha. Ré#ia: V. Zetek. 
www.divadlonahambalku.sk | Vstupné: 3 )

30.9.2011 o 9.00 a 11.00 h  (Kultúrní dome!ek) – festival )tudentom

Divadlo Ludus: Acta psychopata | Ak ste priemern( 
jedinec s podpriemern(m platom a nadpriemern(m mno$-
stvom komplexov, ktor( okolo seba vidí h+bu bohat(ch a 
úspe!n(ch &udí, ak tú$ite dosta% sa k jadru tejto spolo#nosti, 
ak milujete diev#a, ktoré sa v nej zrodilo, mô$e sa sta%, $e 
za#nete rozumie% re#i psov, nadobudnete schopnosti, o kto-
r(ch ste netu!ili, za#nete veri% svojej v(nimo#nosti, stanete sa 
anglick(m princom... a práve v tej chvíli je #as aby ste aj Vy 
za#ali písa% Acta psychopata. | Hrajú: D. Fischer (K. Kollárik). 
Ré#ia: P. Kuba
www.ludusdivadlo.sk | Organizované predstavenie pre 
$koly

30.9.2011 o 15.00 h  (Kultúrní dome!ek)

Gymnázium Franti)ka Assiského: Z*ahka o ne*ahkom | V rámci seminárov z ob-
#ianskej náuky sa !tudenti GFA zaoberali otázkou konzumizmu a jedn(m z poh&adov na túto 
spolo#enskú tému bolo aj porovnanie genera#n(ch hodnôt !tudentov a ich rodi#ov. Vo&ne javis-
kové spracovanie sa z&ahka pohráva s touto ne&ahkou témou. | Hrajú: $tudenti GFA. Ré#ia: B. 
Reifová. Asistent ré#ie: D. Farka$.
Vstupné: "ubovo"né

30.9.2011 o 17.00 h  (Spolo!ensk% dom)

Literárno-dramatick% odbor ZU': Katka Tren!anská - V%"ah | Slovensko, sú#as-
nos%, mrakodrap. Pri v(%ahu sa stretne sedem charakterovo náro#n(ch &udí, ktorí by v be$nom $i-
vote nedokázali fungova%. Rôzne slovné prestrelky napínajú situáciu, ktorá sa vyostrí, ke) v!etci 
nastúpia do v(%ahu, ktor( sa zasekne. Doká$u si k sebe nájs% cestu a spolo#ne pre$i% dlhé hodiny 
v malej uzavretej miestnosti? | Hrajú: N. Va$í!ková, K. *íhová, M. Kor!ek, M. Ma$ková, M. 
&krabák, N. Veselá, L. Buchtová. Ré#ia: K. Tren!anská.
Vstupné: "ubovo"né

30.9.2011 o 19.00 h  (Kultúrní dome!ek) 

Pre)porské divadlo: Ivan Blahút - Dvere | Ke) na Dvere zaklope cudzia ruka v úprimnej 
dôvere, zis%uje, $e #lovek nie je len obe%ou, nielen trpí, ale aj utrpenie spôsobuje. ,e nie je t(m 
neskazen(m #lovekom, ktor( má srdce i zvuk ako zvon a t(m je nenahradite&n(m a jedine#-
n(m objektom ná!ho pote!enia. K&ú# vlastného $ivota nikto nepozná, ale ka$d( tú$i spozna% 
to správne rie!enie. A my najviac, lebo sme neprekonate&ne zvedaví. Ale to, #o vám dáme, nám 
vrátite, opätujete, lebo samotné divadlo  je charakteristické nielen nevinnos%ou, #istotou, ale 
aj spoznávaním. Prijmite v!etko ako deti, s úprimnou samozrejmos%ou a dôverou. Dajte mincu 
prievozníkovi a rá#te vstúpi%... | Hrajú: J. Hansman, E. Kolek Spaskov, &. Richtárech, J. Jam-
brich (T. Majlát). Ré#ia: I. Blahút. 
www.presporskedivadlo.sk | Vstupné: 5 )

30.9.2011 o 21.00 h  (Spolo!ensk% dom)

Divadlo SemTamFór (CZ): Ji+í Such% a Ferdinand 
Havlík - Elektrická puma | Hra sa pohráva s divadeln(mi, 
- lmov(mi i literárnymi kli!é a spája v sebe precízny Suché-
ho slovn( humor, situa#nú komiku, prvky kabaretu aj skvelé 
piesne, bez ktor(ch si „semaforské“ hry nemo$no predstavi%. 
Elektrická puma je teda na rozdiel od be$n(ch inscenácií !peci-
- cká t(m, $e jej v(sledn( tvar sa liahne z mno$stva a mno$stva 
improvizácie, ktoré tento novodob( druh komédie dell‘arte 
umo$*uje. | Hrajú: M. Cimerák (J. Dur+ák), L. Peterá! (M. 
Múdry), J. ,á!ková (B. N-me!ková). Ré#ia: J. Julínek. 
www.semtamfor.cz | Vstupné: 3 )

1.10.2011 o 10.00 h (pred Spolo!ensk%m domom)

V%tvarno-divadeln% park | V(tvarn( workshop pre deti pod vedením Denisy Bogdalíkovej 
a Libu!ky 'tverákovej ml. 
Vstup vo"n%

1.10.2011 o 11.00 h (Spolo!ensk% dom) 

Boj o hambále!ek | Ob&úbená sú%a$ v improvizácii, v ktorej si zmerajú svoje herecké sily 
deti a mláde$.
Vstup vo"n%

1.10.2011 o 15.00 h (Kultúrní dome!ek)

'túdio mlad%ch Divadla na hambálku: Jean Anouihle - Orchester | Dámsky 
kúpe&n( orchester ponúkne harmóniu aj disharmóniu v elegantnom aran$má. Hrajú: B. Be-
záková, J. Laceková, Karolína Reifová, R. Pavla!i!ová, K. Rypáková, Kristína Reifová, L. 
Olexová,  D. &atan. Ré#ia: B. Reifová. Asistent ré#ie: D. Farka$. 
www.divadlonahambalku.sk | Vstupné: "ubovo"né

1.10.2011 o 17.00 h (Spolo!ensk% dom) 

Hri&ovské divadlo: Stanislav '!epka 
- Báthory!ka | Medzi najznámej!ie spraco-
vania Báthoriovskej tématiky, patrí po klasic-
kom spracovaní Jo$a Ni$*anského 'achtická 
pani a sú#asnom Jakubiskovom - lme Báthory 
predov!etk(m rado!inská Al$beta Hrozná ale-
bo Krw Story z roku 1975. Pod názvom Bátho-
ry#ka ju uvádza Hri*ovské Divadlo, ktoré sa dej 

sna$ilo situova% aj do dne!ného $ivota. Inscenácia je plná humoru, úsmevn(ch situácií, a tie$ 

)tvrtok 29|9|2011 piatok 30|9|2011

sobota 1|10|2011
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