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4.2.  nedeľa 
11:00

Gabriel Tóth /

Aladinova 
čarovná lampa
- rozprávka s pesničkami

réžia /  G. Tóth
účinkujú /  M. Labuda ml./D. Ratimorský, 
E. Kolek Spaskov, D. Žulčák, G. Tóth

15.2.   štvrtok 
20:00

Valihora Jazz Band /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert zoskupenia 
Martina Valihoru 

23.2.   piatok 
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

11.2. nedeľa 
11:00

Gabriel Tóth /

Popoluška
- rozprávka s pesničkami

réžia /  G. Tóth
účinkujú /  A. Mojžišová, G. Tóth, 
P. Kadlečík, M. Labuda ml., P. Plevčík, 
K. Greppelová

19.2.  pondelok 
19:00

Peter Lomnický /

Podvolenie
- podľa románu Michela Houellebecqa 
„Soumission“

réžia /  M. Amsler
účinkujú / J. Mokrý, M. Potokárová, 
Š. Kožka, Z. Kocúriková, Ľ. Roman, 
D. Uzsák, D. Demecsová, S. Sarvašová

21.2.     streda 
19:00

David Ives  / 

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

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

28.2. streda 
19:00

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

16.2. piatok 
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

9.2.  piatok 
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

5.2. pondelok 
19:00

David Mamet /

November
- komédia z Bieleho domu

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

13.2. utorok 
20:00

Lenka Filipová /

Lenka Filipová
- valentínsky koncert českej charizmatic-
kej šansoniérky, skladateľky a textárky

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

19. februára 
o 19:00 hod.

Peter Lomnický
Podvolenie
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20.2.    utorok 
19:00

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

12.2.  pondelok 
19:00

Martin McDonagh /

Ujo Vankúšik
- čierna komédia, z ktorej tuhne krv v žilách

réžia / K. Chlepková
účinkujú /  D. Fischer, D. Žulčák, 
O. Culka, L. Dóza, R. Blumenfeld, 
A. Nováková/R. Šoltésová

10.2. sobota 
18:00

Gaetano Donizetti /

Nápoj lásky
- priamy prenos predstavenia 
z Metropolitnej opery v New Yorku

réžia /  Bartlett Sher
účinkujú /  P. Yende, M. Polenzani, 
D. Luciano, I. D’Arcangelo

24.2.   sobota 
18:30

Giacomo Puccini /

Bohéma
- priamy prenos predstavenia z Metropo-
litnej opery v New Yorku

réžia /  Franco Zeffi relli
účinkujú /  S. Yoncheva, S. Phillips, 
M. Fabiano, L. Meachem, A. Lavrov, 
M. Rose, P. Plishka

18.2.  nedeľa 
17:00

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

17.2.  sobota 
19:00

Bergman / Procházka / Vajdová / 

Persona
- performatívna báseň o rozorvanej duši

réžia /  T. Procházka
účinkujú / P. Vajdová

HRÁME V LOFT ARÉNA

22.2. štvrtok 
19:00

Najkrajšie fi lmy nášho života /

Brezový háj 
Ultimatívne Kino Aréna
skvost poľskej kinematografi e  v réžii 
Andrzeja Wajdu

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

22.2. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Dobrodružstvo
pri obžinkoch
Ultimatívne Kino Aréna
spomienka na 100. výročie narodenia 
herca a režiséra Karola L. Zachara 

VSTUP VOĽNÝ

HRÁME V LOFT ARÉNA



Divadlo Aréna prináša kúzelné čaro in-
dickej ľudovej rozprávky Aladinova ča-
rovná lampa. Podľa klasickej rozprávky 
sa v tejto inscenácii s piesňami objavia 
všetky nezabudnuteľné postavy – Ala-
din, Džin, Princezná, Zlý Čarodejník aj 
Sultán, ktorého múdrosti sa vyrovná iba 
jeho bohatstvo. Pripravte sa na let zá-
zračným kobercom a na stretnutie s ča-
rovným Džinom lampy.

Jedinečná autorská reinterpretácia jed-
ného z najvýznamnejších fi lmov európ-
skej kinematografi e 20. storočia. Dve 
ženy. Jedna mlčí, druhá rozpráva. Prvá 
sa stáva druhou, druhá sa stáva prvou. 
Cesta z labyrintu rozorvanej duše na 
konci ktorej môže ostať len jedna.?

Dôverujete bankám? Akú rolu hráme 
v medzinárodnej bankovej kríze? Mys-
líte si, že peniaze, ktoré si uložíte do 
banky, 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.

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!

Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna Po-
poluška, jej dve škaredé sestry Žavota 
a Emerencia a zlá Macocha. Popoluš-
ka sa musí starať o celú rodinu - upra-
tovať, umývať riad a variť… Zrazu sa 
však objaví dobrá Víla a pomôže jej 
dostať sa na kráľovský bál. Tam sa do 
nej zamiluje krásny Princ a ako to už 
v rozprávkach býva - zlo je potrestané 
a víťazí nad ním láska a dobro. Roz-
právka s pesničkami je určená pre deti 
od piatich rokov.

Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtra-
gickejšou postavou slovenských 
dejín. Kresťan a katolícky kňaz, kto-
rý zasvätil svoj život viere, ideálu, 
službe národu a neskôr slovenskej 
štátnosti. V mene svojho ideálu sa 
spojil s fašistami, nechal okradnúť 
72 000 slovenských židov, zbaviť ich 
občianskych a ľudských práv a de-
portovať za hranice. Väčšina z nich 
bola zavraždená v koncentračných 
táboroch. Pred národným súdom, 
ktorý ho odsúdil na trest smrti, od-
mietol zodpovednosť, necítil vinu 
a neprejavil ľútosť.

Tam, kde sa končí rozprávka, začína ho-
ror. Tam, kde sa končí detská izba, začína 
väzenská cela. Tam, kde sa končí fi kcia, 
začína realita. A tam, kde sa začína genia-
lita, začína sa aj krutosť. Má cenu ľudský 
život v porovnaní s umením? Dvaja bra-
tia v bližšie nešpecifi kovanom totalitnom 
štáte sú obvinení zo série šokujúcich, no 
originálnych zločinov. Ujo Vankúšik je je-
den z najzaujímavejších divadelných tex-
tov súčasnosti. Mrazivý detektívny thriller 
vzrušujúco balansuje na hrane medzi ho-
rorom a čiernou komédiou.

Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, 
slobody, o snoch a nádejach, ktoré sa 
často míňajú s našimi životmi. V ťaž-
kých sociálnych pomeroch preberá fi -
nančnú zodpovednosť za celú rodinu 
syn Tom. Drie v továrni na topánky, 
aby zaistil chod domácnosti a kaž-
dú 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 skle-
nených zvieratiek. Všetci očakávajú 
veľkú zmenu, keď príbytok Wingfi el-
dovcov navštívi Jim, milý mladý muž.
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21. februára
o 19:00 hod.

George Van Houts
Bankári

9. februára
o 19:00 hod.

Foto: Peter Chvostek Foto: Zsuzsa Szkárossy
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