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25.9.  utorok 
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

30.9. nedeľa 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe

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

26.9.   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

17.9. 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

28.9. 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

24.9. pondelok 
19:00

Procházka / Illica / Giacosa /

Tosca
- politika a vášeň

réžia /  T. Procházka
účinkujú /  J. Kovalčíková, B. Mosný, 
M. Hronský, T. Pokorný, P. Tilajčík

20.9. štvrtok 
20:00

Ľubomír Gašpar Cimbal Project /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert

účinkujú /  Ľubomír Gašpar - cimbal, 
Jakub Tököly - klavír, 
Peter Solárik - bicie, 
Peter „Kozmo“ Korman - kontrabas

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

24. septembra 
o 19:00 hod.  

Procházka
Illica
Giacosa
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23.9. nedeľa 
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

22.9.  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

19.9.  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

27.9. štvrtok 
19:00

Najkrajšie fi lmy nášho života /

Jesenná 
sonáta
Ultimatívne Kino Aréna
spomienka na 100. výročie narodenia 
švédskeho fi lmového režiséra Ingmara 
Bergmana

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

27.9.   štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Kamenný 
chodníček
Ultimatívne Kino Aréna
pripomíname si životné jubileum 
slovenskej herečky Evy Kristínovej

VSTUP VOĽNÝ ORGANIZOVANÉ



Rastislav Ballek
Tiso

23. septembra
o 19:00 hod.
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Dramatizácia posledného románu 
Michela Houellebecqa je príbehom 
Françoisa, profesora literatúry na pre-
stížnej francúzskej Sorbonne. Prežíva 
krízu stredného veku, nič ho nezaujíma, 
v nič neverí. Je metaforou dnešného eu-
rópskeho človeka, ktorý sa zmieta v pre-
bytku slobody, voľnosti a mieru, zatiaľ čo 
za oknami jeho bytu bojujú o prezident-
ské kreslo člen moslimskej jednoty a pra-
vicová extrémistka.

Operný príbeh speváčky Toscy a maliara 
Cavaradossiho predstavuje majstrovské 
dielo hudobnej dramatiky, dielo plné na-
pätia, ktoré po prvýkrát ožije v činoher-
nom spracovaní. Vášnivý milostný vzťah, 
láska, politika, mučenie, vraždy a naj-
známejšie dramatické árie svetoznáme-
ho operného diela.

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 dô-
chodcovský vek. Sociálny systém zly-
háva a na seniorov čaká otrávené pro-
secco s pesničkou na želanie, ktorá ich 
vyprevadí na druhý svet. Na zdravie!

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.

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.

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.

Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtragickej-
šou postavou slovenských dejín. Kresťan 
a katolícky kňaz, ktorý zasvätil svoj život 
viere, ideálu, službe národu a neskôr 
slovenskej štátnosti. V mene svojho ide-
álu sa spojil s fašistami, nechal okradnúť 
72 000 slovenských židov, zbaviť ich ob-
čianskych a ľudských práv a deportovať 
za hranice. Väčšina z nich bola zavražde-
ná v koncentračných táboroch. Pred ná-
rodným súdom, ktorý ho odsúdil na trest 
smrti, odmietol zodpovednosť, necítil vinu 
a neprejavil ľútosť.

Dubček, Novotný, Svoboda, Brež-
nev, Husák a Biľak ožívajú prostred-
níctvom generačnej výpovede päti-
ce 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 Pražskej 
jari, profesionálneho politika, pred-
staviteľa socializmu s ľudskou tvárou. 
Inscenácia je pokračovaním tzv. Ob-
čianskeho cyklu Divadla Aréna.

Podvolenie

Tosca

Extasy Show

Írska kliatba

Popoluška

Opona hore

Tiso

#dubček
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Viliam Klimáček
#dubček

30. septembra
o 19:00 hod.
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