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28.10.  sobota 
11:00

Gabriel Tóth /

Aladinova 
čarovná lampa
- rozprávka s pesničkami

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

6.10.   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

9.10.   pondelok 
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

29.10.  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

11.10.   streda 
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

30.10.    pondelok 
19:00

Martin Casella /

Írska kliatba
- veľká komédia o malých problémoch

réžia /  J. Bielik
účinkujú / B. Deák, J. Jackuliak, 
M. Majeský, M. Mňahončák, J. Loj

16.10. pondelok 
19:00

Peter Quilter / 

Ráno po
- sex, láska, rodina - bez Facebooku

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

10.10. utorok 
19:00

David Ives  / 

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

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

23.10.  piatok 
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

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

6. a 9. októbra 
o 19:00 hod.

Tennessee Williams
Sklenený zverinec

Foto: Braňo Konečný

7.10. sobota 
18:55

Vincenzo Bellini /

Norma
- priamy prenos predstavenia 
z Metropolitnej opery v New Yorku

réžia / Sir D. McVicar
účinkujú /  S. Radvanovsky, J. Didonato, 
J. Calleja, M. Rose

14.10.  sobota 
18:55

Wolfgang Amadeus Mozart /

Čarovná fl auta
- priamy prenos predstavenia z Metropo-
litnej opery v New Yorku
réžia /  J. Taymor
účinkujú /  G. Schultz, K. Lewek, 
Ch. Castronovo, M. Werba, 
Ch. van Horn, R. Pape

15.10. 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

PREMIÉRA

27.10.  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

25.10.  streda 
19:00

Bergman / Procházka / Vajdová / 

Persona
- performatívna báseň o rozorvanej duši

réžia /  T. Procházka
účinkujú / P. Vajdová

HRÁME V LOFT ARÉNA

26.10.    štvrtok 
19:00

Najkrajšie fi lmy nášho života /

Výťah 
na popravisko
Ultimatívne Kino Aréna
v hlavnej úlohe s legendou 
francúzskeho fi lmu Jeanne Moreau

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

26.10.    štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Sonatína 
pre páva
Ultimatívne Kino Aréna
pamiatka na nedávno zosnulého 
dramatika Osvalda Zahradníka

VSTUP VOĽNÝHRÁME V LOFT ARÉNA



Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, 
slobody, o snoch a nádejach, ktoré sa 
často míňajú s našimi životmi. V ťažkých 
sociálnych pomeroch preberá fi nančnú 
zodpovednosť za celú rodinu syn Tom. 
Drie v továrni na topánky, aby zabezpečil 
chod domácnosti a každú noc mohol sní-
vať v kine. Matka Amanda sa rozhodne, 
že vydaj dcéry Laury im môže zabezpe-
čiť svetlejšiu budúcnosť. Laura však žije 
vo svojom vlastnom svete, plnom malých 
sklenených zvieratiek. Všetci očakávajú 
veľkú zmenu, keď príbytok Wingfi eldov-
cov navštívi Jim, milý mladý muž.

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 
večer.
Napätie vrcholí keď svoju účasť po-
tvrdí najväčšia hviezda česko-slo-
venského šoubiznisu.

Hra sa odohráva v súčasnoti na di-
vadelnom konkurze. Mladý režisér sa 
rozhodol adaptovať slávny Masochov 
román a organizuje konkurz na hereč-
ku. Netuší, že práve vtedy, keď stratil 
všetku nádej, príde na konkurz žena, 
ktorá odomke tie najtajnejšie komna-
ty jeho vnútra. Slávna broadwayská 
hra, ktorá bola nominovaná na Tony 
Awards, rafi novane odhaľuje vášeň 
pohybujúcu sa na hranici spoločensky 
prípustného sexuálneho správania.

Jedinečná autorská reinterpretácia 
jedného z najvýznamnejších fi lmov 
európskej kinematografi e 20. sto-
ročia. Dve ženy. Jedna mlčí, druhá 
rozpráva. Prvá sa stáva druhou, dru-
há sa stáva prvou. Cesta z labyrintu 
rozorvanej duše na konci ktorej môže 
ostať len jedna.?

Dramatizácia posledného románu 
Michela Houellebecqa je príbehom 
Françoisa, profesora literatúry na pre-
stížnej francúzskej Sorbonne. Prežíva 
krízu stredného veku, nič ho nezaují-
ma, v nič neverí. Je metaforou dnešné-
ho európskeho človeka, ktorý sa zmie-
ta 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 
krutom a nemilosrdnom svete. Na 
pozadí krásnej a nablýskanej tele-
víznej show sledujeme osud piatich 
postáv, ktoré v roku 2047 dosiahnu 
vysoký dôchodcovský vek. Sociálny 
systém zlyháva a na seniorov čaká 
otrávené prosecco s pesničkou na 
želanie, ktorá ich vyprevadí na druhý 
svet. Na zdravie!

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!

Divadlo Aréna prináša kúzelné čaro 
indickej ľudovej rozprávky Aladinova 
čarovná lampa. Podľa klasickej roz-
právky sa v tejto inscenácii s pies-
ňami objavia všetky nezabudnuteľné 
postavy – Aladin, Džin, Princezná, Zlý 
Čarodejník aj Sultán, ktorého múd-
rosti sa vyrovná iba jeho bohatstvo. 
Pripravte sa na let zázračným kober-
com a na stretnutie s čarovným Dži-
nom lampy.
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