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Zriaďovateľ Divadla Aréna

24.4.     streda
20:00

Depart Refire /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert 
účinkujú / Harry Sokal (A) - saxofóny, 
Heiri Känzig (CH) - kontrabas, 
Martin Valihora (SK) - bicie

30.4.     utorok
19:45

 Jazz /

ESPRIT - večer 
jazzových cien
- slávnostné odovzdávanie ocenení 
Esprit s koncertom
účinkujú / Peter Korman Quintet, Ľudo-
vé Mladistvá, Bratislava Hot Serenaders

10.4.  streda
19:00

Yasmina Reza /

Bella Figura
- tenká hranica medzi láskou a nenávisťou
réžia / M. Spišák
účinkujú / M. Mitaš, Z. Porubjaková, 
L. Barilíková, J. Jackuliak, Z. Kocúriková

11.4.   štvrtok 
10:00

Jaroslav Hašek /

Josef Švejk
- jediný normálny
réžia / J. Nvota
účinkujú / M. Labuda ml., J. Loj, 
K. Mikulčík, P. Brajerčík, J. Hrčka, 
E. Koprivčević Borsová, Z. Konečná

9.4. utorok 
19:00

David Ives / 

Venuša 
v kožuchu
- hra, ktorá vo vás prebudí najskrytejšie túžby
réžia / E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová, T. Maštalír

12.4. piatok 
19:00

Biblia
- číta Juraj Kukura
réžia / R. Ballek
účinkujú / J. Kukura, Slovenský 
komorný orchester pod vedením Ewalda 
Danela

15.4. pondelok 
10:00

Peter Pavlac /

Masaryk/Štefánik
- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska
réžia / P. Lančarič
účinkujú / J. Bača, D. Richterová, 
L. Randár, M. Bačíková

15.4. pondelok 
19:00

Peter Pavlac /

Masaryk/Štefánik
- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska
réžia / P. Lančarič
účinkujú / J. Bača, D. Richterová, 
L. Randár, M. Bačíková

6.4.  sobota 
15:00

Gabriel Tóth /

Aladinova 
čarovná lampa
- rozprávka s pesničkami
réžia / G. Tóth
účinkujú / M. Labuda ml./D. Ratimorský, 
E. Kolek Spaskov, D. Žulčák, G. Tóth

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

14.4.  nedeľa 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe
réžia /  M. Skočovský
účinkujú /  M. Marušin, M. Kvietik, 
J. Bača, M. Chalány, A. Palatínusová

7.4.  nedeľa 
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. Marečková,  
T. Maštalír/A. Vacula 

29.4.  pondelok 
19:00

David Mamet /

November
- komédia z Bieleho domu
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Maštalír, B. Farkaš, 
J. Oľhová, M. Hronský, Ľ. Paulovič 

8.4. 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

3.4. 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

26.4.     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

25.4. štvrtok 
19:00

Najkrajšie filmy nášho života /

Muž, ktorý luže
Ultimatívne Kino Aréna
film v hlavnej úlohe so skvelým 
Jean-Louis Trintignantom

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

25.4. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Hájnikova žena
Ultimatívne Kino Aréna
spomienka na herca Jozefa Adamoviča, 
ktorý by v apríli oslávil 80. narodeniny

VSTUP VOĽNÝHRÁME PRE ŠKOLY

HRÁME V LOFT ARÉNA

12. apríla o 19:00
BIBLIA
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Viliam Klimáček
#dubček

14. apríla
o 19:00 hod.
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Tam, kde sa končí rozprávka, začína horor. 
Tam, kde sa končí detská izba, začína vä-
zenská cela. Tam, kde sa končí fikcia, začína 
realita. A tam, kde sa začína genialita, začína 
sa aj krutosť. Má cenu ľudský život v porov-
naní s umením? Dvaja bratia v bližšie nešpe-
cifikovanom totalitnom štáte sú obvinení zo 
série šokujúcich, no originálnych zločinov. 
Ujo Vankúšik je jeden z najzaujímavejších di-
vadelných textov súčasnosti. Mrazivý detek-
tívny thriller vzrušujúco balansuje na hrane 
medzi hororom a čiernou komédiou. 

Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, slobo-
dy, o snoch a nádejach, ktoré sa často mí-
ňajú s našimi životmi. V ťažkých sociálnych 
pomeroch preberá finančnú 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 
sklenených zvieratiek. Všetci očakávajú veľ-
kú zmenu, keď príbytok Wingfieldovcov na-
vštívi Jim, milý mladý muž.

Pam, Theresa, Jackie, Sharon a babička 
Betty - päť žien,ktoré zdedia staré ošar-
pané divadlo. Musia ho zrekonštruovať, 
no na to potrebujú nemalé finančné pro-
striedky a tak sa rozhodnú zorganizovať 
benefičný večer. 
Napätie vrcholí keď svoju účasť potvrdí 
najväčšia hviezda česko-slovenského 
šoubiznisu.

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!

Dubček, Novotný, Svoboda, Brežnev, 
Husák a Biľak ožívajú prostredníctvom 
generačnej výpovede pätice mladých 
performerov v  príbehu o  histórii, kto-
rá sa udiala skôr než sa narodili. Hra 
napísaná na objednávku Divadla Aré-
na pripomína Alexandra Dubčeka, 
výraznú osobnosť česko-slovenských 
dejín, aktéra Pražskej jari, profesio-
nálneho politika, predstaviteľa socia-
lizmu s ľudskou tvárou. Inscenácia je 
pokračovaním tzv. Občianskeho cyklu 
Divadla Aréna.

Skvelý humoristický román „Osudy dobrého 
vojaka Švejka“ po prvýkrát na slovenskej 
divadelnej scéne! Švejk, predajca psov, sa 
zapletie do kolotoča príprav na veľkú vojnu. 
Na svojej ceste stretáva zástupy groteskných 
postavičiek a zažíva neuveriteľné príhody, 
ktoré sú nielen správou o rozpade Rakúsko–
Uhorska, ale aj metaforou rozkladu našej 
spoločnosti. Josef Švejk je jeden z nás. Všet-
ci si myslia, že je slabomyseľný, ale on len 
úprimne pomenúva blbosť ľudskú v jej čírej 
podobe. Práve dnes je čas priniesť príbeh 
o takomto človeku - hrdinovi, ktorý môže slo-
bodne vyjadriť svoj názor iba v blázinci.

Výnimočná hudobno-dramatická báseň, 
dejiny človeka od stvorenia sveta až po 
vzkriesenie. Vybrané príbehy zo Starého 
a Nového zákona, ktoré kladú nadčasové 
otázky o morálke, svedomí, viere a sile 
duchovna v dobe, kedy sa základné pi-
liere ľudstva zmietajú v pochybnostiach.

Projekt vzniká v koprodukcii so Sloven-
skou filharmóniou.

Oválna pracovňa Bieleho domu. 
Za stolom sedí americký prezident 
a jeho najbližší tajomník. Do prezi-
dentských volieb ostáva posledný 
týždeň, blíži sa Deň Vďakyvzdania 
a prezident trávi jeden zo svojich 
pracovných dní. Okrem niekoľkých 
vojenských konfliktov, medzinárod-
ných blamáží, atentátu, prepisovania 
dejín a prijímania úplatkov sa zaobe-
rá v prvom rade horúčkovitou snahou 
o geniálny ťah, ktorý by mu zachránil 
vopred prehraté voľby.

Ujo VankúšikSklenený zverinecOpona hore
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