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17.5. štvrtok 
20:00

Kotlár-Ragan-Ševčík Trio /

Jazzový koncert
- jazzový koncert 

účinkujú / Ludo Kotlár - piano,
Robert Ragan Jr. - kontrabas,
Marián Ševčík - bicie

16.5.  streda 
19:00

Peter Lomnický /

Podvolenie
- podľa románu Michela Houellebecqa 
„Soumission“

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

2.5.  streda 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe

réžia /  M. Skočovský
účinkujú / M. Marušin, M. Kvietik, 
J. Bača, M. Chalány, A. Palatínusová

30.5. streda 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe

réžia /  M. Skočovský
účinkujú / M. Marušin, M. Kvietik, 
J. Bača, M. Chalány, A. Palatínusová

7.5. pondelok 
19:00

Peter Quilter / 

Ráno po
- sex, láska, rodina - bez Facebooku

réžia /  A. Totiková
účinkujú / D. Žulčák, D. Kavaschová, 
D. Košická, M. Me o

15.5. utorok 
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

3.5. štvrtok 
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

25.5. piatok 
19:00

Procházka / Illica / Giacosa /

Tosca
- politika a vášeň
réžia /  T. Procházka
účinkujú /  J. Kovalčíková, B. Mosný, 
M. Hronský, T. Pokorný, P. Tilajčík

27.5.  nede a 
19:00

Procházka / Illica / Giacosa /

Tosca
- politika a vášeň
réžia /  T. Procházka
účinkujú /  J. Kovalčíková, B. Mosný, 
M. Hronský, T. Pokorný, P. Tilajčík

DIVADLO 
ARÉNA

Viedenská cesta 10, 851 01 Braislava
Predpredaj vstupeniek:

a v pokladni Divadla Aréna, 
pondelok - nede a od 14:00 do 18:00

tel.: 02/6720 2557, 
e-mail: pokladna@divadloarena.sk
www.divadloarena.sk

2. mája o 19:00 hod. 
30. mája o 19:00 hod.

Viliam Klimáček
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11.5. piatok 
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

12.5. sobota 
10:00

Gabriel Tóth /

Popoluška
- rozprávka s pesničkami

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

9.5. streda 
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

24.5. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Ujo Váňa
Ultimatívne Kino Aréna
klenot ruskej drámy v réžii jubilujúceho 

Vladimíra Strniska

VSTUP VOĽNÝ

24.5. štvrtok 
19:00

Najkrajšie fi lmy nášho života /

Ucho
Ultimatívne Kino Aréna
psychologický thriller 

s Jiřinou Bohdalovou 

a Radoslavom Brzobohatým

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

HRÁME V LOFT ARÉNA

PREMIÉRA



Dubček, Novotný, Svoboda, Brežnev, 
Husák a Biľak ožívajú prostredníctvom 
generačnej výpovede pätice mladých 
performerov v príbehu o histórii, ktorá sa 
udiala skôr než sa narodili. Hra napísaná 
na objednávku Divadla Aréna pripomína 
Alexandra Dubčeka, výraznú osobnosť 
česko-slovenských dejín, aktéra Praž-
skej jari, profesionálneho politika, pred-
staviteľa socializmu s ľudskou tvárou. 
Inscenácia je pokračovaním tzv. Občian-
skeho cyklu Divadla Aréna.

Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtragickej-
šou postavou slovenských dejín. Kres-
ťan a katolícky kňaz, ktorý zasvätil svoj 
život viere, ideálu, službe národu a ne-
skôr slovenskej štátnosti. V mene svojho 
ideálu sa spojil s fašistami, nechal okrad-
núť 72 000 slovenských židov, zbaviť ich 
občianskych a ľudských práv a depor-
tovať za hranice. Väčšina z nich bola 
zavraždená v koncentračných táboroch. 
Pred národným súdom, ktorý ho odsúdil 
na trest smrti, odmietol zodpovednosť, 
necítil vinu a neprejavil ľútosť.

Dôverujete bankám? Akú rolu hrá-
me v medzinárodnej bankovej kríze? 
Myslíte 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 ka-
baretnom kolotoči vám odhaľuje skrytý 
svet peňazí, účtov, úrokov, hypoték, 
ktoré ovplyvňujú náš život viac, ako si 
myslíme.

Pam, Theresa, Jackie, Sharon a ba-
bička Betty - päť žien, ktoré zdedia 
staré ošarpané divadlo. Musia ho 
zrekonštruovať, no na to potrebujú 
nemalé fi nančné prostriedky a tak sa 
rozhodnú zorganizovať benefi čný ve-
čer. Napätie vrcholí keď svoju účasť 
potvrdí najväčšia hviezda česko-slo-
venského šoubiznisu.

Thomas a Kelly sa večer spoznali 
v rade na pukance a ráno sa zobudili 
v jednej posteli. Vlastne bežný piatok. 
Po niekoľkých trápnych minútach sa 
Thomas zberá na odchod. Ešte stále 
bežné. Do spálne však vojde Kellyina 
matka a to už normálne nie je. Lebo na 
tejto rodine nie je normálne nič. Ráno 
po - dnešná komédia o sexe, láske 
a rodine - a to všetko bez facebooku!

Dramatizácia posledného románu 
Michela Houellebecqa je príbehom 
Françoisa, profesora literatúry na 
prestížnej francúzskej Sorbonne. 
Prežíva krízu stredného veku, nič ho 
nezaujíma, v nič neverí. Je metafo-
rou dnešného európskeho človeka, 
ktorý sa zmieta v prebytku slobody, 
voľnosti a mieru, zatiaľ čo za oknami 
jeho bytu bojujú o prezidentské kreslo 
člen moslimskej jednoty a pravicová 
extrémistka.

Príbeh o starých ľuďoch v dnešnom kru-
tom a nemilosrdnom svete. Na pozadí 
krásnej a nablýskanej televíznej show sle-
dujeme osud piatich postáv, ktoré v roku 
2047 dosiahnu vysoký dôchodcovský 
vek. Sociálny systém zlyháva a na senio-
rov čaká otrávené prosecco s pesničkou 
na želanie, ktorá ich vyprevadí na druhý 
svet. Na zdravie!

Operný príbeh speváčky Toscy a ma-
liara Cavaradossiho predstavuje maj-
strovské dielo hudobnej dramatiky, 
dielo plné napätia, ktoré po prvýkrát 
ožije v činohernom spracovaní. Váš-
nivý milostný vzťah, láska, politika, 
mučenie, vraždy a najznámejšie dra-
matické árie svetoznámeho operného 
diela.
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