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Zriaďovateľ Divadla Aréna

18.12.     streda
20:00

Dan Bárta & Illustratosphere /

Jazz v Aréne
- vianočný jazzový koncert 
účinkujú / Dan Bárta - spev, Filip Jelínek 
- klávesy, trombón, perkusie, Miroslav 
Chýška - gitary, Robert Balzar - konta-
bas, basa, Martin Valihora - bicie

17.12.  utorok 
19:00

Viliam Klimáček /

#dubček
- o človeku a dobe
réžia / M. Skočovský
účinkujú / M. Marušin, M. Kvietik, 
J. Bača, M. Chalány, A. Palatínusová

5.12.  štvrtok
19:00

Eugène Ionesco /

Lekcia
- komická dráma
réžia / R. Ballek
účinkujú / R. Roth, M. Potokárová

13.12. 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

6.12.   piatok 
19:00

Jaroslav Hašek /

Josef Švejk
- jediný normálny
réžia / J. Nvota
účinkujú / M. Labuda ml., J. Loj, 
K. Mikulčík, P. Brajerčík, J. Hrčka, 
E. Koprivčević Borsová, Z. Konečná

9.12.   pondelok 
19:00

Jaroslav Hašek /

Josef Švejk
- jediný normálny
réžia / J. Nvota
účinkujú / M. Labuda ml., J. Loj, 
K. Mikulčík, P. Brajerčík, J. Hrčka, 
E. Koprivčević Borsová, Z. Konečná

14.12. sobota
19:00

Biblia
- číta Juraj Kukura
réžia / R. Ballek
účinkujú / J. Kukura, Slovenský 
komorný orchester pod vedením Ewalda 
Danela

12.12. štvrtok 
19:00

Thomas Vinterberg / Mogens Rukov /

Na mol
- kým nás smrť nerozdelí
réžia / J. Bielik
účinkujú / G. Hološka, P. Trník, 
J. Jackuliak, O. Antálek, M. Kvietik

2.12. pondelok 
19:00

Peter Pavlac /

Masaryk/Štefánik
- k 100. výročiu založenia Česko-Slovenska
réžia / P. Lančarič
účinkujú / J. Bača, D. Richterová, 
L. Randár, M. Bačíková

6.12. piatok 
19:00

Milo Suchomel /

Gypsy Jazz Festival
- jazzový festival (1. deň)
účinkujú / Milo Suchomel Orchestra 
a hostia: P. Lipa, M. Valihora, I. Bagová, 
V. Šarközi, K. Mihaľová

7.12. sobota 
18:30

Milo Suchomel /

Gypsy Jazz Festival
- jazzový festival (2. deň)
účinkujú / Šalefuky, AsGuests feat. 
Klaudius Kováč Trio: Gypsy Tales, 
Jan Berky Mrenica jr. Gypsy SK feat. 
J. Stivín, K. Sarkisjan, Daniel Bulatkin 
Internationa Ensemble feat. J. Faulkner, 
T. Postma & T. Baroš

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

8.12.  nedeľa 
16:00

Ulrich Hub /

Zvieratká na letisku
- alebo líšky neklamú
réžia / J. Bielik
účinkujú / V. Petrášová, D. Ratimorský, 
M. Kvietik, Z. Haverda, K. Šafaříková, 
J. Majeská, D. Richterová, M. Rovňák

11.12.  streda 
10:00

Ulrich Hub /

Zvieratká na letisku
- alebo líšky neklamú
réžia / J. Bielik
účinkujú / V. Petrášová, D. Ratimorský, 
M. Kvietik, Z. Haverda, K. Šafaříková, 
J. Majeská, D. Richterová, M. Rovňák

PREMIÉRA

15.12. nedeľa
17:00

Patrick Marber /

Closer (Na dotyk)
- hra o erotickej túžbe, sebectve 
a hľadaní pravej lásky
réžia / J. Bielik
účinkujú / S. Norisová, R. Poláková,  
M. Majeský, M. Mňahončák

16.12. pondelok
19:00

Yasmina Reza /

Bella Figura
- tenká hranica medzi láskou
a nenávisťou
réžia / M. Spišák
účinkujú / M. Mitaš, Z. Porubjaková/ 
A. Pajtinková, L. Barilíková, J. Jackuliak, 
Z. Kocúriková

HRÁME V LOFT ARÉNA

ORGANIZOVANÉ ZÁJAZD
Advent na provázku Brno

ZÁJAZD
Festival Vianoce v divadle, Myjava 

16. decembra o 19:00

Yasmina Reza
Bella Figura

Foto: Peter Chvostek



Peter Pavlac
Masaryk/Štefánik

2. decembra
o 19:00 hod.
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Komorný príbeh o myšlienkach, víziách 
a rozhodnutiach dvoch najvýraznejších 
osobností obdobia samostatného Česko-
slovenska. T. G. Masaryk a M. R. Štefánik 
vo svojich súkromných rozhovoroch a in-
tímnej atmosfére odhaľujú pozadie zrodu 
našej prvej republiky. Iniciačný mýtus de-
mokracie, rozprávaný bez pátosu. Ich slo-
vami, ale našimi očami. Pohľad na dejiny, 
ktorým chceme a potrebujeme porozumieť.
Inscenácia je súčasťou tzv. Občianskeho 
cyklu a vznikla v spolupráci s Mestským 
divadlom Zlín.

Čo robia udržiavané a perfektne nalíčené 
dámy v pokročilom veku, ktorým zomreli či 
utiekli manželia a deti sú dávno z domu?
Oddávajú sa predovšetkým alkoholu - roz-
právajú sa, zabávajú, tancujú, spievajú až 
kým do bytu nevtrhne syn jednej z nich, ktorý 
dá svojej matke podmienku – buď prestane 
piť alebo nikdy viac neuvidí jeho ani svoje 
vnúčatá. 

Horká komédia o štyroch starších dámach a 
byte, v ktorom sa všetko točí.

Groteskná karikatúra absurdného vzťa-
hového trojuholníka odhaľuje brutálnu 
podstatu pravdy veľkého divadla sve-
ta, ktorá je komická i tragická zároveň. 
Profesor Roth so svojimi bizarnými me-
tódami má pre vás pripravenú lekciu, 
na ktorú do smrti nezabudnete.

Tiger, Opica, Hus, dve Ovce a Panda 
už tri dni beznádejne čakajú na letisku. 
Všetky lety sú totiž z neznámych dôvo-
dov zrušené. Čo sa deje netuší dokonca 
ani Pes, ktorý má celé letisko na staros-
ti. Všetci sú nervózni a nespokojní. A do 
tohto zmätku sa vkradne ešte aj Líška, 
ktorá je úplne iná ako sa na prvý pohľad 
môže zdať. Rozprávka s pesničkami o 
tom, že lož má krátke nohy a klamať sa 
nevypláca.

Po obrovskom úspechu opäť prichádza do 
Divadla Aréna Yasmina Reza! Jej najnovšia 
hra Bella Figura po prvýkrát na slovenskom 
javisku! Najúspešnejšia francúzska autor-
ka, držiteľka prestížnych cien Laurenca Oli-
viera, Tony Award, Grand Prix Francúzskej 
akadémie a Molièrovej ceny predstavuje 
hru napísanú na objednávku Schaubühne 
Berlin, v spolupráci s hviezdou nemeckej 
réžie T. Ostermeierom. Nevinne pôsobiace 
stretnutie piatich ľudí pri pohári šampanské-
ho a morských ježkoch sa zvrtne na vyšinu-
tý večer, plný groteskných momentov, aké 
vie priniesť iba sám život.

Štyria ľudia, štyri vzťahy a nekonečno 
podôb lásky, túžby a zrady. Súčasná 
hra Closer (Na dotyk) s nebezpečnou 
presnosťou odkrýva tajomstvá sprá-
vania sa mužov a žien v partnerských 
vzťahoch. Boxerský ring partnerskej 
dominancie a submisivity, mužský boj o 
jednu ženu a ženský zápas o jedného 
muža.

Skvelý humoristický román „Osudy dobrého 
vojaka Švejka“ po prvýkrát na slovenskej 
divadelnej scéne! Švejk, predajca psov, sa 
zapletie do kolotoča príprav na veľkú voj-
nu. Na svojej ceste stretáva zástupy gro-
teskných postavičiek a zažíva neuveriteľné 
príhody, ktoré sú nielen správou o rozpade 
Rakúsko–Uhorska, ale aj metaforou rozkla-
du našej spoločnosti. Josef Švejk je jeden z 
nás. Všetci si myslia, že je slabomyseľný, ale 
on len úprimne pomenúva blbosť ľudskú v jej 
čírej podobe. Práve dnes je čas priniesť prí-
beh o takomto človeku - hrdinovi, ktorý môže 
slobodne vyjadriť svoj názor iba v blázinci.

Dubček, Novotný, Svoboda, Brežnev, Hu-
sák a Biľak ožívajú prostredníctvom gene-
račnej výpovede pätice mladých performe-
rov  v príbehu o histórii, ktorá sa udiala skôr 
než sa narodili. 
Hra napísaná na objednávku Divadla Aré-
na pripomína Alexandra Dubčeka, výraznú 
osobnosť česko-slovenských dejín, aktéra 
Pražskej jari, profesionálneho politika, pred-
staviteľa socializmu s ľudskou tvárou. 
Inscenácia je pokračovaním tzv. Občian-
skeho cyklu Divadla Aréna.

Masaryk/Štefánik

Na mol

Lekcia Zvieratká na letisku

Bella FiguraCloser (Na dotyk)

Josef Švejk

#dubček
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HRÁME V LOFT ARÉNA PREMIÉRA

Viliam Klimáček
#dubček

17. decembra
o 19:00 hod.


