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17.6.   nede a 
19:00

One Day Jazz Festival /

Loueke-Camarda-
-Valihora Trio
- jazzový koncert svetovo uznávaného 
speváka a gitaristu

účinkujú / Lionel Loueke (USA) - spev, 
gitara, Daniele Camarda (IT) - basgitara, 
Martin Valihora (SK) - bicie

21.6.     štvrtok 
20:00

Matúš Jakabčic CZ/SK Big Band /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert 

účinkujú / M. Poprádi, R. Fraš, 
O. Štveráček, E. Rothenstein, Á. Gráf, 
O. Juraši, L. Oravec, R. Šanda, J. Vörö, 
M. Noga, M. Jakabčic, . Šrámek, 
T. Baroš, M. Ševčík

19.6.   utorok 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe

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

27.6.  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

4.6.  pondelok 
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

11.6.  pondelok 
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

12.6.  utorok 
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

18.6. pondelok 
19:00

Procházka / Illica / Giacosa /

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

5.6.  utorok 
19:00

Daniel Hůlka /

Daniel Hůlka 
& Profesoři
- koncert muzikálového grófa Draculu, 
operného Don Giovanniho a ikony českej 
pop-music

účinkujú /  Daniel Hůlka, Jiří Březík, 
Veronika Savincová, Aleš Háva

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

18. júna 
o 19:00 hod.  
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13.6.  streda 
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

3.6. nede a 
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

9.6.  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

28.6.  štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Sladké hry 
minulého leta
Ultimatívne Kino Aréna
spomienka na nedávno zosnulého herca 
a režiséra Juraja Herza

VSTUP VOĽNÝ

28.6.  štvrtok 
19:00

Najkrajšie fi lmy nášho života /

Valmont
Ultimatívne Kino Aréna
výnimočné spracovanie románu 
Nebezpečné známosti v réžii 
oscarového Miloša Formana

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

HRÁME V LOFT ARÉNA

ORGANIZOVANÉ

ORGANIZOVANÉ



Rastislav Ballek

Tiso
13. júna

o 19:00 hod.
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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.

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.

Joseph - úspešný právnik a otec 

dvoch dcér. Stephen - atraktívny, vtip-

ný a inteligentný policajt. Rick - mladý, 

perspektívny študent a aktívny špor-

tovec. A otec Kevin - obľúbený a reš-

pektovaný pastor vo farnosti kdesi 

na Manhattane. Okolo nich New York 

- najvzrušujúcejšie miesto sveta. Big 

Apple. Kde by mohol byť problém? Aký 

by títo muži mohli vôbec mať problém? 

Odpoveď na túto otázku je za hranicou 

vašej predstavivosti.

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 v podaní spevákov talianskej La 

Scaly.

Muzikálový gróf Dracula, operný Don 

Giovanni a ikona českej pop-music Da-

niel Hůlka, ktorý v minulom roku oslávil 

25 rokov pôsobenia na hudobnej scé-

ne zavíta do Divadla Aréna. Koncert 

bude rozdelený na tri časti (klasickú, 

muzikálovú a pesničkovú), ktoré repre-

zentujú široký záber jedného z popred-

ných českých interpretov.

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, profesionál-

neho politika, predstaviteľa socializmu 

s ľudskou tvárou. Inscenácia je pokra-

čovaním tzv. Občiansky cyklu Divadla 

Aréna.

Dôverujete bankám? Akú rolu hráme 

v medzinárodnej bankovej kríze? Myslíte 

si, že peniaze, ktoré si uložíte do banky, 

sú stále vaše? Vedeli ste, že každé naro-

dené dieťa príde na svet s dlhom 7 500 €?

Pätica hercov v kabaretnom kolotoči vám 

odhaľuje skrytý svet peňazí, účtov, úro-

kov, hypoték, ktoré ovplyvňujú náš život 

viac, ako si myslíme.

Výnimočné spracovanie slávneho ro-

mánu Nebezpečné známosti (1782) 

v réžii nedávno zosnulého oscaro-

vého režiséra Miloša Formana. Na 

spletitom osude dvoch libertínskych 

intrigánov, vikomta Valmonta a mar-

kízy de Merteuil, zachytáva fi lm v od-

ľahčenej polohe obraz aristokratickej 

spoločnosti niekoľko rokov pred Fran-

cúzskou revolúciou. Príbeh cynických 

labužníkov je podaný v sýtych farbách 

neskorého baroka s dôrazom na ma-

lebné plenéry, vtipné epizódy, bohatú 

výpravu a kostýmy.

Ujo Vankúšik

Tiso

Írska kliatba

Tosca

Daniel Hůlka & Profesoři

#dubček

Bankári

Valmont
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Viliam Klimáček

#dubček
19. júna

o 19:00 hod.
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KINO ARÉNA

KONCERTHRÁME V LOFT ARÉNA


