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17.12. 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. Marečková, T. Maštalír

8.12. sobota 
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

19.12.  streda 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe

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

7.12. piatok 
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

5.12.     streda 
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

20.12. štvrtok 
20:00

Ali Caldwell ft. Martin Valihora Trio /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert

účinkujú /  Ali Caldwell (USA) -  spev
Eugen Vizváry -  klávesy
Richard Csino  -  basa
Martin Valihora -  bicie

1.12.   sobota 
18:30

Milo Suchomel /

Gypsy Jazz 
Festival 2018
- jazzový koncert

účinkujú /  Arpi Farkaš & Barbora 
Botošová: Ethnojazz Project, 
Altar Quartet & Miroslav Vitouš, 
Cigánski diabli, Milo Suchomel 
Orchestra a hostia

2.12. nedeľa 
19:00

Aneta Langerová /

Aneta Langerová 
koncert 2018
- koncert populárnej českej speváčky 
so skupinou a sláčikovým triom 

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

18. decembra 
o 19:00 hod.

Rastislav Ballek

TISO

16.12. nedeľa 
18:00

Yasmina Reza /

Bella Figura
- tenká hranica medzi láskou a nenávisťou

réžia / M. Spišák
účinkujú /  M. Mitaš, Z. Porubjaková, 
L. Barilíková, J. Jackuliak, Z. Kocúriková

18.12.  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

15.12.  sobota 
18:55

Giuseppe Verdi /

La traviata
- priamy prenos predstavenia 
z Metropolitnej opery v New Yorku

réžia /  M. Mayer
účinkujú /  D. Damrau, 
J. Diego Flórez, Q. Kelsey

6.12.     štvrtok 
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
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George Van Houts
Bankári

5. decembra
o 19:00 hod.
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Aneta Langerová je úspešná česká 
speváčka a hudobníčka. Po víťazstve 
v súťaži Česko hľadá SuperStar sa stala 
jednou z najpopulárnejších českých spe-
váčok. Byť interpretkou je však nestačilo 
a v snahe o dosiahnutie čistej autentici-
ty sa vydala na cestu písania vlastných 
piesní. Po dvoch rokoch sa vracia do 
Divadla Aréna, aby so svojou skupinou 
a sláčikovým triom potešila fanúšikov na 
Slovensku.

Pam, Theresa, Jackie, Sharon a ba-
bička Betty - päť žien, ktoré zdedia sta-
ré ošarpané divadlo. Musia ho zrekon-
štruovať, no na to potrebujú nemalé 
fi nančné prostriedky a tak sa rozhodnú 
zorganizovať benefi čný večer. Na-
pätie vrcholí keď svoju účasť potvrdí 
najväčšia hviezda česko-slovenského 
šoubiznisu.

Dôverujete bankám? Akú rolu hráme 
v medzinárodnej bankovej kríze? Mys-
líte 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.

Po obrovskom úspechu opäť prichádza 
do Divadla Aréna Yasmina Reza! Jej naj-
novšia hra Bella Figura po prvýkrát na 
slovenskom javisku! Najúspešnejšia fran-
cúzska autorka, držiteľka prestížnych cien 
Laurenca Oliviera, Tony Award, Grand 
Prix Francúzskej akadémie a Molièrovej 
ceny predstavuje hru napísanú na objed-
návku Schaubühne Berlin, v spolupráci 
s hviezdou nemeckej réžie T. Ostermeie-
rom. Nevinne pôsobiace stretnutie piatich 
ľudí pri pohári šampanského a morských 
ježkoch sa zvrtne na vyšinutý večer, plný 
groteskných momentov, aké vie priniesť 
iba sám život.

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!

Dráma o hľadaní vnútorného pokoja, 
slobody, o snoch a nádejach, ktoré sa 
často míňajú s našimi životmi. V ťaž-
kých sociálnych pomeroch preberá 
fi nančnú zodpovednosť za celú rodinu 
syn Tom. Drie v továrni na topánky, 
aby zaistil chod domácnosti a každú 
noc mohol snívať v kine. Matka Aman-
da sa rozhodne, že vydaj dcéry Laury 
im môže zabezpečiť svetlejšiu budúc-
nosť. Laura však žije vo svojom vlast-
nom svete, plnom malých sklenených 
zvieratiek. Všetci očakávajú veľkú 
zmenu, keď príbytok Wingfi eldovcov 
navštívi Jim, milý mladý muž.

Joseph - úspešný právnik a otec dvoch 
dcér. Stephen - atraktívny, vtipný a inte-
ligentný policajt. Rick - mladý, perspek-
tívny študent a aktívny športovec. A otec 
Kevin - obľúbený a rešpektovaný pastor 
vo farnosti kdesi na Manhattane. Okolo 
nich New York - najvzrušujúcejšie miesto 
sveta. Big Apple. Kde by mohol byť prob-
lém? Aký by títo muži mohli vôbec mať 
problém? Odpoveď na túto otázku je za 
hranicou vašej predstavivosti.

Dr. Jozef Tiso bol nesporne najtragic-
kejšou postavou slovenských dejín. 
Kresťan a katolícky kňaz, ktorý zasvätil 
svoj život viere, ideálu, službe národu 
a neskôr slovenskej štátnosti. V mene 
svojho ideálu sa spojil s fašistami, ne-
chal okradnúť 72 000 slovenských ži-
dov, zbaviť ich občianskych a ľudských 
práv a deportovať za hranice. Väčšina 
z nich bola zavraždená v koncentrač-
ných táboroch. Pred národným súdom, 
ktorý ho odsúdil na trest smrti, odmietol 
zodpovednosť, necítil vinu a neprejavil 
ľútosť.

Aneta Langerová Koncert

Opona hore
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Peter Quilter
Opona hore

8. decembra
o 19:00 hod.

F
ot

o:
 P

et
er

 C
hv

os
te

k

PREMIÉRA


