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LUČENEC   2014 

 

 
Organizátori: 

BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci,  
Mesto Lučenec,  OZ Caduceus,  OZ Timrava  

Termín: 
22.október  – 4. december 2014 

 
 
 

22. október 2014 (streda) o 10:00 hod. v Divadle B. S. Timravy Lučenec                                                      

Teáter Komika                                                                                                                                     
Príbeh rytiera  

 
Najnovšie predstavenie z dielne Teáter Komika je jarmočným divadlom o rytierovi hľa-
dajúcom to najobyčajnejšie ľudské šťastie. Putuje cestou-necestou až prichádza na zámok, 
kde býva krásna princezná. Jej priazeň si však musí získať svojim umom, ale i chrabrosťou 
a odvahou v rytierskom turnaji. A či to šťastie skutočne nájde? Presvedčte sa na vlastné 
oči. V predstavení dvoch potulných komediantov sa prelínajú prvky komediálneho divadla, 
kaukliarstva a ľahkej akrobacie. Herci Adrián Ohrádka a Roman Mihálka si dokážu získať 
divácku priazeň svojim žonglérstvom, interaktívnou hrou s divákom a nečakanými gagmi.                                                                                                   
Ako kedysi prichádzali na jarmoky komedianti baviť svoje obecenstvo, tak aj herci Teátra 
komika kočujú so svojím divadlom, ktoré si vezú na drevenej rikši z mesta do mesta, 
zo zámockých nádvorí na tradičné jarmoky či dobové rytierske slávnosti.  
 
Účinkujú: Adrián Ohrádka a Roman Mihálka                                                                                            
Réžia: Roman Mihálka a Adrián Ohrádka  
Vstupné: 1.- € 
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22. október 2014 (streda) o 17:00 hod. Nám. Republiky Lučenec                                                                 

Teatr Formy Wroclaw                                                                                                                                      
Bitka pôstu s karnevalom                                                                                                              

 
Súbor wroclavského divadla Teatr Formy zavíta do Lučenca, aby predstavil hru Bitka pôstu 
s karnevalom v réžii Józefa Markockého. Dej predstavenia v scenérii inšpirovanej maľbou 
Pietra Breughela siaha do ďalekých časov panovania sliezskej kňažnej Jadwigy (1186-
1234) a kniežaťa Henryka Brodatého. Ponúka zábavnú syntézu scén panského, kláštor-
ného a plebejského života. Myšlienka bitky pôstu s karnevalom sa rozvíja už od stredo-
veku, pričom aj dnes vzbudzuje veľa emócií a reflexií. 

 
 

28. október 2014 (utorok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy                                                           

Slovenské divadlo Vertigo pri CSSM Budapešť                                                                                                 
Dušan Široký: Keď dozrel čas                                                                                                                          

 
Príbeh Hany Gregorovej, rodenej Lilgovej, manželky Jozefa Gregora Tajovského. Príbeh 
lásky dievčaťa z farbiarskej rodiny a veľkého slovenského dramatika. Príbeh ženy, ktorá 
ako jedna z prvých bojovala za emancipáciu. Príbeh matky, ktorá hrôzam vojny odolávala 
vďaka svojej malej dcérke. Príbeh o ľuďoch a ľuďom, ktorí milujú svoju rodinu a svoju 
vlasť...                                           
Niekoľko oduševnených ľudí, snaha o oživenie slovenských divadelných tradícií v Ma-
ďarsku, nové výzvy, splnenie kultúrnej misie, posilnenie záujmu o slovenčinu, myšlienka 
šľachetného poslania – to sú len niektoré z hesiel, ktoré v roku 1997 sprevádzali vznik 
Slovenského divadelného súboru Vertigo. V súčasnosti má súbor profesionálnu aj ama-
térsku časť a všetci spolu, amatéri i profesionálni umelci, kráčajú spolu hrboľatou cestou 
za svojimi divákmi.                                             
Hrajú: Viola Thirringová, Denisa Dérová, Mátyás Dráfi                                                               
Dramaturgia: Daniela Onodiová, Štefan Korenči                                                                                        
Réžia: Štefan Korenči 
Vstupné: 3.-€ 
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4. november 2014 (utorok) o 10:00 hod. v Divadle B. S. Timravy                                                            

Divadlo LUDUS Bratislava                                                                                                                                      
Popletená Punčocha                                                                                                                                                          

 
Už Vám niekto povedal, že ste šiši? Možno ani nevedel, odkiaľ to slovo pochádza. Je to 
meno neobyčajného dievčatka, ktoré robí všetko po svojom, na všetko má odpovedať, 
ničoho sa nebojí, s každým je kamarátka.  
Inzerát: Som ŠIŠI a hľadám ďalších ŠIŠI kamarátov, ktorí chcú zažiť nezabudnuteľné šiši-
dobrodružstvá. Zn. Popletená Punčocha 
Malá Šiši sa jedného dňa vydáva aj so svojimi kamarátmi na neobyčajnú cestu. Spolu 
zažívajú neskutočné dobrodružstvá, ale aj nebezpečné situácie, v ktorých sa vie Šiši vždy 
vynájsť. Hoci vynájde často niečo úplne šiši. Určite to však stojí za to – vidieť, počuť, zažiť. 
Šiši je vždy pripravená. Naša kamarátka Šiši, dievčatko z jedného sídliska, rada pletie, 
spletá a zapletá, nie len punčochy, ale aj slovné hračky, vinšovačky, prekáračky, pestvá, 
mačstvá a iné zverstvá. Šup sem, šup tam za štýlovou Šiši, tá každého zmyší. 
Réžia: Kamil Žiška  
Predstavenie bude tlmočené do slovenského posunkového jazyka.  
Vstupné: 2,- € 
 

5. november 2014 (streda) o 18:00 hod. v kine Apollo                                                                               

Divadlo Wüstenrot Bratislava                                                                                                           
Paul Pörtner: Šialené nožničky                                                                                                          

 
Kriminálna komédia plná zábavy aj napätia; vtipu a bláznivých situácií. Neočakávané 
rozuzlenie a odzbrojujúca pointa. Humor vychádzajúci z konverzačného iskrenia, situačnej 
prepracovanosti a hereckej improvizácie. 
Kadernícky salón „Šialené nožničky", ktorý vedie majster hrebeňov a nožničiek Tony 
Kulma, má exkluzívnu klientelu a teší sa veľkej obľube u zákazníkov. Vysoko profesionálne 
renomé je však náhle ohrozené. V byte nad salónom sa nečakane udeje vražda... A nie 
hocijaká! Zabili slávnu klavírnu virtuózku Izabelu Čiernu! Podozriví sú rovnako 
zamestnanci kaderníctva, ako aj jeho návštevníci. Všetko sa začína zamotávať, možných 
vrahov je niekoľko... Ktorý je však ten pravý?! Vyšetrovania sa chopí polícia a... Publikum.                                                                                     
Skvelá kriminálna komédia, v ktorej priebeh deja spoluvytvárajú samotní diváci a ich 
zástoj je viac než len symbolický. Hra, ktorá obletela takmer celý svet. S nadšenými 
reakciami publika sa dodnes hrá v Bostone (tam nepretržite od roku 1980), za čo si 
vyslúžila zápis do Guinessovej knihy rekordov, ako najdlhšie súvisle sa hrajúca činoherná 
hra v Amerike. Videli ju diváci v Chicagu, Washingtone, San Franciscu, Montreale, ale aj v 
Barcelone, Tel Avive, Budapešti, Prahe, Melbourne, Londýne, Lodži, Varšave, Honolulu, 
ako aj v mnohých ďalších menších aj väčších mestách po celom svete. A všade s 
obrovským úspechom a nadšenými reakciami u publika.      
 



 
4 

 

Divák sa nestačí čudovať - a popritom sa skvele zabáva! Divadelné predstavenie, ktoré keď 
uvidíte po prvýkrát - musíte ho vidieť ešte raz a ešte raz a ešte...! Hra, ktorá vo svojom 
netradičnom žánrovom vymedzení nemá doposiaľ na Slovensku obdoby!                                                                   
Hrajú: Peter Kočiš alebo Marcel Ochránek, Karin Olasová alebo Zuzana Moravcová, 
Dušan Szabo, Marek Majeský alebo Přemysl Boublík, Jana Valocká alebo Lucia Vrablicová, 
Juraj Hrčka alebo Erik Peťovský                                                                                                                                          
dĺžka predstavenia: 165 min s prestávkou 
Vstupné: 12,-€                                                                                                                       
 

11. november 2014 (utorok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy                                                           

Slovenské komorné divadlo Martin                                                                                                   
Róbert Mankovecký, Dodo Gombár:  

www.narodnycintorin.sk 1.časť                                                    

 
Autorský projekt režiséra Doda Gombára by mal svojou poetikou nadväzovať na Kuba, 
Štúrovcov, či Nový Život. Ambíciou martinského divadla je predstaviť divákom sitcom, 
divadelný žáner na Slovensku známy skôr z televíznej obrazovky ako z divadelného javiska. 
Martinské divadlo na základe diváckeho ohlasu zrealizovalo už ďalšie tri pokračovania 
divadelného sitcomu. Pilotná časť nás privedie na martinský národný cintorín, kde sa 
stretli na poslednom odpočinku najväčšie osobnosti nášho národného života, ale aj 
množstvo bezmenných postáv a postavičiek, ktoré pre náš národ neurobili takmer nič a 
jeden náhodou zahrabaný pes, ktorý pre náš národ neurobil vôbec nič. Významnú zložku 
sitcomu bude tvoriť autorská hudba Daniela Heribana, Mareka Geišberga a Róberta 
Mankoveckého.                                                                                                                             
Hrajú: Henrieta Jančišinová – Kolláriková, Zuzana Rohoňová, Nadežda Vladařová,  
Marek Geišberg, Dano Heriban, Karol Čičmanec, František Výrostko, Dominik Zaprihač, 
Róbert Mankovecký                                                                                                                                                        
Dramaturgia: Róbert Mankovecký                                                                                                                                  
Réžia: Dodo Gombár  
Vstupné: 12,- €, v predpredaji: 10,-€ 

 

http://www.narodnycintorin.sk/
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26. november 2014 (streda) o 18:00 hod. v Café Lehár Reduta                                                                  

Divadlo  J. Kármána Lučenec                                                                                                                        
Týždeň v kaviarni/Egy hét a kávéházban  

(v maďarskom jazyku)  
 

Celovečerným kabaretným programom Týždeň v kaviarni oslávil  divadelný súbor J. Kár-
mána 25. výročie svojho fungovania. Počas svojej existencie pripravil súbor pre svojich 
priaznivcov množstvo činoherných inscenácii a hudobných produkcií zostavených zo 
známych operetných melódií, ale svoje jubileum sa divadelníci rozhodli okoreniť poriad-
nym smiechom a zábavou. Vznikol program s mnohými účinkujúcimi a  domácim reži-
sérom, pre ktorý je charakteristický smiech a potlesk.              
Účinkujú: Balázs Ildikó, Bolla Dániel, Csák Éva, Csák István, Demecs Andrea, Erdélyi Attila, 
Erdélyi Gabriella, Erdélyi Gábor, Hajdók Hajnalka, Kerner Edit, Kertész Nóri, Kojnok Dávid, 
Müller Zsófi, Pünkösdi Mónika, Sándor Zsombor, Setény Öcsi, Tóth Éva,  Tóth István.            
Réžia/ Rendező: Peter Cibula   
Vstupné: 3,- € 
 

26. november 2014 (streda) o 18:00 hod.  v Divadle B. S. Timravy                                                             

Divadlo Malá scéna STU Bratislava                                                                                                                
Peter Shaffer: Čierna komédia                                                                                                                       

 

Mladý sochár Brindsley Miller a jeho snúbenica Carol Melkettová očakávajú vzácnu 
návštevu. Miliardára Georga Bambergera, zberateľa umenia, ktorý si má prísť pozrieť 
Brindsleyho práce a Carolinho otca, plukovníka Melketta, ktorý má prísť posúdiť Brind-
sleyho ako potenciálneho zaťa. Aby na nich urobili dojem, z bytu ich suseda Harolda si 
požičajú vzácny starožitný nábytok. Avšak bez jeho vedomia. Zrazu vypadne prúd, Harold 
sa predčasne vracia a zjaví sa aj Brindsleyho bývalá priateľka Clea. Všetkých zahalí tma, 
ktorá odhalí viac než by sme čakali.  

 
Peter Shaffer (*1926) je slávny anglický dramatik, u nás známy najmä ako autor predlohy 
k rovnomennému filmu Miloša Formana Amadeus. 
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Réžia:  Juraj Bielik, Anton Korenči 
Hrajú: Dominik Gajdoš, Marta Maťová, Júlia Kováčiková, Jozef Jurčišin-Kukľa, Lukáš Pelč, 
Veronika Strapková, Michal Thomasy, Cyril Žolnír 
Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky 
Vstupné: 4,- € 
 

28. november 2014 o 18:00 hod. v Divadle B. S Timravy                                                                       

Divadelný súbor NA TAHU Červený Kostelec                                                                                    
Jiří Voskovec, Jan Werich:  Nebe na zemi                                                                                                      

 
Divadelný súbor NA TAHU sa predstavil našim divákom na minuloročnej Divadelnej jeseni 
vo Fiľakove, kde uviedol hru Kuchárka a generál alebo druhý dych. A už pred rokom sme 
sa s českými priateľmi dohodli na ďalšej spolupráci. Hra Nebe na zemi v podaní diva-
delného súboru  z Červeného Kostelca bude mať v Lučenci premiéru. Pôvodný text J. 
Voskovca a J. Wericha pre súbor upravil režisér Vlastimil Klepáček a o svojej novej hre 
nám napísal:  „Tak tedy... Jiří Voskovec a Jan Werich, Nebe na zemi. Původně staroan-
glickou hru Španělský kněz si v roce 1936 upravili V+W v Osvobozeném divadle na takový 
prvotní komicko-satirický muzikál. Děj této hry zasadili do mytologicko- renesančního 
prostředí a odehrává se na božském Olympu a v malém městečku – kdekoliv a kdykoliv 
vám libo, jak říkají autoři. Tato hra krom milostné zápletky naráží na politické problémy 
své doby, které ač sto let staré, jakoby z oka vypadly problémům doby dnešní. To mne 
právě na této hře zaujalo, protože to jasně dokazuje, že problémy nikdy nebyly a nejsou v 
době, ale v lidech samotných a jen na nich záleží, jestli mají na zemi nebe a nebo peklo. Já 
jsem pak ve své úpravě odstranil z textu adresnost dobové satiry, protože už samozřejmě 
léty vyčpěla a nechal jsem ji v povšechné podobě, protože současný divadelní divák není 
žádný trouba, aby si ji nedokázal adresovat sám. Z téhož důvodu jsem odstranil i původní 
hudbu Jaroslava Ježka a písňové texty V+W a nahradil je svěžími swingovými melodiemi 
náchodského Swing sextetu. Zachoval jsem jen závěrečnou píseň – Nebe na zemi – 
protože ta je pro hru nenahraditelná. Trochu jsem se snažil onu kritiku společnosti potlačit 
na úkor komiky a milostného příběhu, aby to nevypadalo, že hra chce někoho poučovat co 
dobré je a co není, to nechávám na divákovi. Jsem toho názoru, že hořká pilulka 
současného stavu společnosti se snáze polyká ve sladkém obalu humoru. Do dvou 
hlavních rolí vypečených kněží chrámu Jupiterova jsem pak obsadil dvě ženy a to z 
prostého důvodu, že nikoho lepšího v mužské části našeho souboru jsem nenašel a věřím, 
že jejich podání role bude naprosto kouzelné.“ 
Divadelný súbor NA TAHU pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Červenom Kostelci 
a má 86 členov vo veku od 17 do 90 rokov. Nie všetci sú po celú dobu aktívni. Záleží na 
divadelnej hre a na počte hrajúcich osôb, ale keď je potrebné pomôcť, sú všetci ochotní 
priložiť ruku k dielu. Hlavnou činnosťou súboru je naštudovanie aspoň jednej divadelnej 
hry za sezónu. Vzhľadom k tomu, že súbor má v súčasnosti 5 stálych režisérov, môže svoju 
činnosť plánovať na dva roky dopredu.  
Vstupné: 3,- €      
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4. december 2014 (štvrtok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy                                                                     

Študio L+S Bratislava                                                                                                                                           
William Douglas Home: Rybárik kráľovský                                                                                                                                                    

 
...Čo všetko sa stane, keď bývalá milenka príde za svojím bývalým milencom priamo z karu 
vlastného manžela? Čo sa stalo so vzťahom, ktorý mal štyridsaťročnú pauzu? A ako to vidí 
jeho sluha? Poznáme len málo komédií ako je Rybárik kráľovský. Vždy z času na čas obletia 
divadlá, prekvapia, zaujmú a presvedčia nás, že konverzačná komédia stále žije a prekvitá 
v nových a nových podobách. Čo nás od G. B. Shawa a O. Wilda priťahuje a prinavracia 
k tomuto druhu divadelného žánru?  Humor má nekonečne mnoho podôb, ale jeho 
spoločným menovateľom je myslenie, pohrávanie sa s myslením, duchaplnosť, ale aj 
múdrosť. Anglická konverzačná komédia je v spôsobe humoru sokratovská, múdra, ale aj 
plná paradoxov, iskrenia ducha, krutého sarkazmu, hravej irónie a toto všetko vyvažuje až 
sentimentálnou láskavosťou a zhovievavosťou ku každodenným slabostiam človeka. 
V dnešnej dobe jednoduchých viet, tupých a hlúpych sloganov, je radosť z myslenia 
takmer záchranou civilizácie. Rybárik kráľovský je toho príkladom.                          
 
Hrajú: Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Milan Lasica                                                                              
Réžia: Vladimír Strnisko                                                                                                                              
Dĺžka predstavenia: 
 asi 2 hodiny (vrátane prestávky)     
Vstupné: 17,- €, v predpredaji 15,- €        
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Sprievodné podujatia: 
 
24. 10. 2014  

 9:00  Od čítania k prednesu, od obsahu k výrazu – seminár pre pedagógov   
CVČ  Magnet Lučenec 

8. 11. 2014  
 10:00  Regionálna prehliadka DOS                                                                                                    
Účinkujú: 
Divadelný súbor Timrava Lučenec  
Divadelný ochotnícky súbor Havkáči Tomášovce   
Lupočská divadelnícka mládež  Strašidlá    
Divadlo Stužka Kokava nad Rimavicou  
 

Divadlo B. S. Timravy Lučenec 
Vstupné: 1,-€ 

 
22. 11. 2014  

 10:00  Timravina studnička  - súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy 
Divadlo B. S. Timravy Lučenec 

 
 
3.12. 2014  

 9:00  Detská improvizačná liga  
Divadlo B. S. Timravy Lučenec 

 15:00  Autorské čítanie - Braňo Jobus  
Odd. detskej literatúry Novohradskej knižnice Lučenec 

 
 
 
  

 
 

 


