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17.1.   streda 
19:00

Tennessee Williams /

Sklenený zverinec
- čo teraz? čo s nami bude? 
čo naša budúcnosť?

réžia /  M. Čičvák
účinkujú /  E. Vášáryová, A. Bárta, 
I. Uhlířová, T. Maštalír

21.1. nedeľa 
17:00

Rastislav Ballek /

Tiso
- monodráma

réžia /  R. Ballek
účinkujú /  M. Labuda ml., M. Hronský, 
poslucháči Konzervatória v Bratislave, 
spevácky zbor Technik pod vedením 
P. Torkošovej a Z. Buchovej Holičkovej

20.1. sobota 
19:00

Martin Casella /

Írska kliatba
- veľká komédia o malých problémoch

réžia /  J. Bielik
účinkujú / B. Deák, J. Jackuliak, 
M. Majeský, M. Mňahončák/M. Hronský, 
J. Loj

30.1. utorok 
19:00

David Ives  / 

Venuša 
v kožuchu
- hra, ktorá vo vás prebudí najskrytejšie túžby

réžia /  E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová, T. Maštalír

31.1.  streda 
19:00

Peter Quilter / 

Opona hore
- päť žien a jedno divadlo

réžia /  S. Ferancová
účinkujú / A. Sabová, 
L. Garajová Schrameková, 
D. Bruckmayerová, V. Horján, K. Haydu

28.1. nedeľa 
17:00

Frank Wedekind / 

Lulu
- óda na ženu - jaskyňu lásky

réžia /  M. Čičvák
účinkujú / S. Venclovská, S. Popovič, 
R. Poláčik, J. Loj, M. Ťapák, Š. Kožka, 
H. Mičkovicová, B. Deák, M. Hronský, 
D. Hartl

19.1.      piatok 
19:00

Pam Valentine /

Medzi nebom 
a zemou
- anglická čierna komédia po prvý raz na Slovensku

réžia /  S. Ferancová
účinkujú /  J. Gallovič, S. Daubnerová, 
M. Hronský, R. Stanke, S. Norisová, 
T. Radeva, K. Haydu

15.1. pondelok 
19:00

George Van Houts /

Bankári
- exkurzia do sveta peňazí

réžia /  J. Bielik
účinkujú / M. Majeský, M. Labuda ml., 
J. Jackuliak, G. Hološka, D. Hartl

24.1.   streda 
19:00

George Van Houts /

Bankári
- exkurzia do sveta peňazí

réžia /  J. Bielik
účinkujú / M. Majeský, M. Labuda ml., 
J. Jackuliak, G. Hološka, D. Hartl

22.1. pondelok 
19:00

David Mamet /

November
- komédia z Bieleho domu

réžia /  M. Čičvák
účinkujú / T. Maštalír, B. Farkaš, 
J. Oľhová, M. Hronský, Ľ. Paulovič

DIVADLO ARÉNA
Viedenská cesta 10, 851 01 Braislava

Predpredaj vstupeniek:

a v pokladni Divadla Aréna, pondelok - nedeľa od 14:00 do 18:00
tel.: 02/6720 2557, e-mail: pokladna@divadloarena.sk

www.divadloarena.sk

15. januára o 19:00 hod. 
24. januára o 19:00 hod.

George van Houts
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27.1.    sobota 
18:55

Ciacomo Puccini /

Tosca
- priamy prenos predstavenia 
z Metropolitnej opery v New Yorku

réžia / Sir David McVicar
účinkujú /  S. Yoncheva, J. Kaufmann, 
B. Terfel, P. Carfi zzi

29.1. pondelok 
19:00

Marián Amsler /

Lesk a bieda 
kurtizán podľa Balzaca
- najpútavejší román všetkých čias

réžia / M. Amsler
účinkujú /  P. Vajdová, M. Ťapák, 
M. Hronský, E. Podzámska, M. Marušin, 
V. Strapková, R. Dang Van

26.1. piatok 
19:00

Constanze Dennig /

Extasy Show
- zaži to naplno!

réžia / J. Bielik
účinkujú / M. Ďuriš, Z. Frenglová, 
J. Pročko, Z. Skopálová, T. Kulíšková, 
D. Cinkota, P. Blesáková, J. Tribula

25.1.  štvrtok 
19:00

Najkrajšie fi lmy nášho života /

Úľ 
Ultimatívne Kino Aréna

fi lm ocenený Zlatým medveďom 
po prvýkrát v HD kvalite

25.1.  štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Dobrodružstvo
pri obžinkoch
Ultimatívne Kino Aréna
spomienka na 100. výročie narodenia 
herca a režiséra Karola L. Zachara 
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Dôverujete bankám? Akú rolu hráme 
v medzinárodnej bankovej kríze? Myslíte 
si, že peniaze, ktoré si uložíte do ban-
ky, sú stále vaše? Vedeli ste, že každé 
narodené dieťa príde na svet s dlhom 
7 500 €?
Pätica hercov v kabaretnom kolotoči 
vám odhaľuje skrytý svet peňazí, účtov, 
úrokov, hypoték, ktoré ovplyvňujú náš 
život viac, ako si myslíme.

Oválna pracovňa Bieleho domu. Za sto-
lom sedí americký prezident a jeho naj-
bližší tajomník. Do prezidentských volieb 
ostáva posledný týždeň, blíži sa Deň 
Vďakyvzdania a prezident trávi jeden 
zo svojich pracovných dní. Okrem nie-
koľkých vojenských konfl iktov, medziná-
rodných blamáží, atentátu, prepisovania 
dejín a prijímania úplatkov sa zaoberá 
v prvom rade horúčkovitou snahou o ge-
niálny ťah, ktorý by mu zachránil vopred 
prehraté voľby.

Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, 
slobody, o snoch a nádejach, ktoré sa 
často míňajú s našimi životmi. V ťažkých 
sociálnych pomeroch preberá fi nančnú 
zodpovednosť za celú rodinu syn Tom. 
Drie v továrni na topánky, aby zaistil chod 
domácnosti a každú noc mohol snívať 
v kine. Matka Amanda sa rozhodne, že 
vydaj dcéry Laury im môže zabezpečiť 
svetlejšiu budúcnosť. Laura však žije vo 
svojom vlastnom svete, plnom malých 
sklenených zvieratiek. Všetci očakávajú 
veľkú zmenu, keď príbytok Wingfi eldov-
cov navštívi Jim, milý mladý muž.

Príbeh o starých ľuďoch v dnešnom 
krutom a nemilosrdnom svete. Na po-
zadí krásnej a nablýskanej televíznej 
show sledujeme osud piatich postáv, 
ktoré v roku 2047 dosiahnu vysoký 
dôchodcovský vek. Sociálny systém 
zlyháva a na seniorov čaká otráve-
né prosecco s pesničkou na želanie, 
ktorá ich vyprevadí na druhý svet. Na 
zdravie!

Čierna špiritistická komédia. Hra, kto-
rá vám nedovolí sa nesmiať. O spiri-
tuálnom vzťahu dvoch manželských 
párov… V starobylom dome na an-
glickom vidieku, kde je všetko možné. 
Sem tam sa zjaví anjel, dorúti svokra, 
alebo záhadný realitný maklér. Briskná 
komédia plná paradoxov, hravej irónie 
a absurdností. Po prvý raz na Sloven-
sku!

Príbeh ženy, ktorú nikdy žiadny muž 
nepovažoval za niečo iné ako bola 
v skutočnosti a napriek tomu jej pod-
ľahol. Známa hra o anjelovi smrti, 
v originálnom spracovaní medziná-
rodného tvorivého tímu, odhalí rôz-
norodé podoby lásky a vášne až na 
kožu. Femme fatale, ktorá je chvíľu 
Manon, inokedy Nelli, vie sa zmeniť 
na prítulné domáce zvieratko ale i na 
smutného Pierota či hriešnu Evu, no 
najmä opantať. A nielen mužov.

Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtragic-
kejšou postavou slovenských dejín. 
Kresťan a katolícky kňaz, ktorý za-
svätil svoj život viere, ideálu, službe 
národu a neskôr slovenskej štátnosti. 
V mene svojho ideálu sa spojil s fašis-
tami, nechal okradnúť 72 000 sloven-
ských židov, zbaviť ich občianskych 
a ľudských práv a deportovať za hra-
nice. Väčšina z nich bola zavraždená 
v koncentračných táboroch. Pred ná-
rodným súdom, ktorý ho odsúdil na 
trest smrti, odmietol zodpovednosť, 
necítil vinu a neprejavil ľútosť.

Režisér Marián Amsler pripravil pre 
Divadlo Aréna vlastnú adaptáciu ro-
mánu Honoré de Balzaca Lesk a bie-
da kurtizán, jedného z najväčších lite-
rárnych diel 19. storočia. Lesk a bieda 
kurtizán patrí do série románov a po-
viedok, ktoré pod spoločným názvom 
Ľudská komédia zobrazujú dobovú 
francúzsku spoločnosť. V adaptá-
cii Mariána Amslera sa spoločnosť 
meštianskych salónov, operných sál 
a parížskych ulíc mení na univerzálny 
svet, v ktorom fungujú všetky ľudské 
i spoločenské vzťahy presne tak, ako 
dnes.
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28. januára
o 17:00 hod.

Pam Valentine
Medzi nebom
a zemou

19. januára
o 19:00 hod.
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