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10.12. nedeľa 
11:00

Gabriel Tóth /

Aladinova 
čarovná lampa
- rozprávka s pesničkami

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

14.12.   štvrtok 
20:00

Dan Bárta & Illustratosphere /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert

účinkujú /  Dan Bárta - spev, 
Filip Jelínek - klávesy, trombón, perkusie, 
Miroslav Chýška - gitary, 
Robert Balzar - kontrabas, basa, 
Martin Valihora - bicie

11.12.    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

15.12.         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

19.12.  utorok 
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

5.12.    utorok 
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

16.12. sobota 
19:00

David Ives  / 

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

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

7.12. štvrtok 
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

3.12. nedeľa 
18:00

George Van Houts /

Bankári
- exkurzia do sveta peňazí

réžia /  J. Bielik
účinkujú / M. Majeský, M. Labuda ml., 
J. Jackuliak, G. Hološka, D. Hartl

4.12. pondelok 
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

18.12.  pondelok 
19:00

David Mamet /

November
- komédia z Bieleho domu

réžia /  M. Čičvák
účinkujú / T. Maštalír, B. Farkaš, 
J. Oľhová, M. Hronský, Ľ. Paulovič

2.12. sobota 
19:00

Milo Suchomel /

Gypsy Jazz 
Festival 2017
- jazzový koncert

účinkujú /  Ľubomír Gašpar Cimbal 
Project (SK), Philharmonic Quartet (SK), 
Vojtěch Szabó & Swingtet (CZ), 
Milo Suchomel - David Hodek 
Jazzhop (SK) a ďalší

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

Pri zakúpení vstupenky v pokladni divadla si môžete uplatniť
zľavu karty SPHERE

www.divadloarena.sk

9. decembra 
o 19:00 hod.

Constanze Dennig
Extasy Show
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9.12. sobota 
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

28.12.  štvrtok 
19:00

Najkrajšie fi lmy nášho života /

Zlatá 
horúčka
Ultimatívne Kino Aréna
Jeden z mála celovečerných 
fi lmov Charlieho Chaplina.

PRVÝKRÁT V HD KVALITE

28.12. štvrtok 
17:00

Legendárne televízne pondelky /

Chrobák 
v hlave
Ultimatívne Kino Aréna
Oslávte s nami koniec roka bláznivou ko-
médiou so skvelými hereckými výkonmi!

VSTUP VOĽNÝ



Dôverujete bankám? Akú rolu hráme 
v medzinárodnej bankovej kríze? Myslíte 
si, že peniaze, ktoré si uložíte do ban-
ky, sú stále vaše? Vedeli ste, že každé 
narodené dieťa príde na svet s dlhom 
7 500 €?
Pätica hercov v kabaretnom kolotoči 
vám odhaľuje skrytý svet peňazí, účtov, 
úrokov, hypoték, ktoré ovplyvňujú náš 
život viac, ako si myslíme.

Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, slo-
body, o snoch a nádejach, ktoré sa často 
míňajú s našimi životmi. V ťažkých soci-
álnych pomeroch preberá fi nančnú zod-
povednosť za celú rodinu syn Tom. Drie 
v továrni na topánky, aby zaistil chod 
domácnosti a každú 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 
veľkú zmenu, keď príbytok Wingfi eldov-
cov navštívi Jim, milý mladý muž.

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.

Hra sa odohráva v súčasnosti 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 odomkne 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.

Pam, Theresa, Jackie, Sharon a babič-
ka Betty - päť žien, ktoré zdedia staré 
ošarpané divadlo. Musia ho zrekon-
štruovať, no na to potrebujú nemalé 
fi nančné prostriedky a tak sa rozhodnú 
zorganizovať benefi čný večer.
Napätie vrcholí keď svoju účasť potvr-
dí najväčšia hviezda česko-slovenské-
ho šoubiznisu.

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 konfl iktov, medzinárod-
ných blamáží, atentátu, prepisova-
nia dejín a prijímania úplatkov sa 
zaoberá v prvom rade horúčkovitou 
snahou o geniálny ťah, ktorý by mu 
zachránil vopred prehraté voľby.

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!

Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtragic-
kejšou postavou slovenských dejín. 
Kresťan a katolícky kňaz, ktorý za-
svätil svoj život viere, ideálu, službe 
národu a neskôr slovenskej štátnosti. 
V mene svojho ideálu sa spojil s fašis-
tami, nechal okradnúť 72 000 sloven-
ských židov, zbaviť ich občianskych 
a ľudských práv a deportovať za hra-
nice. Väčšina z nich bola zavraždená 
v koncentračných táboroch. Pred ná-
rodným súdom, ktorý ho odsúdil na 
trest smrti, odmietol zodpovednosť, 
necítil vinu a neprejavil ľútosť.
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