
 

 
LUČENEC   2017 

 
Organizátori: 

Novohradské osvetové stredisko  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja 

Mesto Lučenec,  OZ Timrava, ZO Csemadok Lučenec  
Termín: 

20. október  – 5. december 2017 

 
 

20. október 2017 (piatok) o 10:00 a 14:00 hod. námestie pred OC Galéria 

Divadlo a deti 
Tohtoročnú divadelnú jeseň otvoríme programom pre deti. Budú to tvorivé divadelné 
workshopy  pre deti z detských divadelných súborov, literárnych odborov ZUŠ a literárno-
dramatických krúžkov ZŠ zamerané na rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, 
rozvoj fantázie, improvizácie a empatického cítenia. Lektormi budú  Rastislav Zelina a Filip 
Hajduk, ktorí spolu s deťmi pripravia popoludní program na námestí pred OC Galéria. 
Nebude chýbať ani šantenie v uliciach mesta. 
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25. október 2017 (streda) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy    

Divadelný súbor Timrava Lučenec  
U Kanátov  

(na motívy novely B. S. Timravy)  
 

História ochotníckeho divadla sa začala písať v Lučenci v roku 1945. V tomto roku vznikol 
divadelný súbor, ktorý prijal názov Timrava. Po dlhšej pauze sa podarilo v roku 1987 súbor 
oživiť a takmer každý rok naštudoval a premiéroval novú inscenáciu. V roku 2007 vzniklo 
Občianske združenie Timrava, ktorého súčasťou je aj DS Timrava. V tomto roku si pripo-
míname 150. výročie narodenia Boženy Slančíkovej Timravy, prozaičky, autorky poviedok 
a noviel, dramatičky, poprednej predstaviteľky druhej vlny literárneho realizmu, ktorá celý 
svoj život prežila  v zapadnutom novohradskom kraji a vo svojej tvorbe si všíma zaostalosť 
slovenskej dediny, jej nedostatky, kritizuje ju a hľadá príčiny. Členovia divadla, ktoré nesie 
jej meno, chcú priblížiť dielo  tejto našej významnej rodáčky dramatizáciou menej známej 
novely U Kanátov. V novele autorka nepodáva komplexný obraz človeka a doby, ale na 
niekoľkých udalostiach rodiny Kanátovcov vykresľuje cez jednoduchý dej, v ktorom sú 
postavy už charakterovo a ľudský sformované, život rodiny, vnútorný svet jednotlivých 
členov, ich vzájomné vzťahy a napätie. Príchodom nevesty sa menia vzťahy v rodine, čo 
dominantná matka znáša veľmi ťažko. Dej ma rýchly spád a dochádza v ňom k prekvapu-
júcemu rozuzleniu.                                                                                                  
Účinkujú: Lýdia Poláková, Eliška Lorincová, Laura Cabanová, Ján Havran, Miroslav Vítek, 
Marián Šulek, Miroslav Bednár, Patrik Krška, Patrícia Krúpová, Zoja Fafuliaková.                                                                                                       
Dramatizácia a réžia: Árpi Szabó 
Vstupné: 2,- € 
 

27. október (piatok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy  

Divadlo Kármán Színház Lučenec  
Bingó  

(zenés komédia Michel Tremblay: Sógornők c. darabja nyomán  
- hudobná komédia na motívy M. Tremblay: Švagriné)  

 
Velünk történt. A tavalyi esztendő a Medúza – Fő sikerével telt el. Szlovákiában és Ma-
gyarországon 12 alkalommal mutattuk be. Mindenütt nagy kacagás, vastaps volt a jutal-
munk. Természetesen jelen voltunk a Jókai Napokon is, ahol a legszórakoztatóbb előadás 
díját kaptuk meg a zsűritől. Ennél egy kicsit többre vágytunk. Az idei esztendőt egy kicsit 
megkésve kezdtük. Nem találtunk megfelelő darabot. Hosszadalmas kutakodást követően 
végül Michel Tremblay: Sógornők c. darabjánál kötöttünk ki. Mivel már régebbtől sze-
rettünk volna zenés darabbal a pódiumra állni, ezért a rendező Máté Ktisztián és felesége 
Németh Anna  átdolgozta a darabot. Így születet meg a BINGÓ, amely megőrizte az 
eredeti darab fő mondanivalóját és szerkezetét.  
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Ligeti Éva és Németh Anna munkája a darab zenei világa. A koreográfia, a dalbetétek 
betanulása Németh Anna segítségével zajlottak. A darabválasztás csúszása azt ered-
ményezte, hogy az idén nem tudtunk részesei lenni a Jókai Napoknak. A nyári bemu-
tatónak lehet egy olyan vonzata is, hogy kevés néző lesz az előadáson. Kipróbáljuk. Bízunk 
a szeretett és nagyrabecsült közönségünkben, bármikor kiváncsi losonci társulatára.   
 

                                                                                                
Na motívy hry Michela Tremblayho Švagriné sme pripravili našu tohoročnú pôvodnú in-
scenáciu, ktorú uvádzame pod názvom Bingó. Je to hudobná veselohra. Autor túto hru 
napísal len pre  ženské postavy. My sme tu ale urobili zmenu – ženské postavy (4) totiž 
hrajú chlapi. Téma je stále aktuálna – nastaviť divákovi zrkadlo, aby okrem toho, že sa 
smeje, aj rozmýšľal o seba a o ostatných. Naozaj žijeme dvojtvárne?  
Szereplők  - účinkujú: Erdélyi Gabriella, Pünkösdi Mónika, Csák Évi, Balázs Ildikó,  
Erdélyi Attila, Csák István, Setény Öcsi, Erdélyi Gábor, Gyetvai Viktória                               
Rendező - Réžia: Máté Krisztián                                                                                 
Predstavenie je v maďarskom jazyku 
Vstupné: 2,- € 
 

2. november 2017 (štvrtok) 9:00 hod. a o 10:30 hod. v divadle B. S. Timravy   

Mestské divadlo ACTORES Rožňava   
Ďurošík      

 
Mestské divadlo ACTORES Rožňava bolo založené v roku 1994 a je príspevkovou nezis-
kovou organizáciou mesta Rožňava. Doposiaľ vytvorilo vyše štyri desiatky inscenácií, ktoré 
boli prezentované nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Divadlo Actores má vo svojom 
repertoári predstavenia pre dospelých a mládež, a rovnako tak rozprávky pre deti. Vydajte 
sa s nami na dobrodružnú cestu za zbojníckym osudom a vstúpte do sveta čarovných 
bytostí, statočných zbojníkov, dobrotivého ľudu, či skúpych zemepánov. Príbeh sa 
odohráva počas Svätojánskej noci, keď na svet prichádza dlho očakávaný zbojník Ďurko.  
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Očakávaný nielen celou dedinou, ktorú treba vyslobodiť spod vlády nenásytného ze-
mepána, ale jeho narodenia sa nevie dočkať aj samotný zemepán. Dobrotivá striga Hed-
viga, sprevádzajúca Ďurka na cestách, odhalí silu prírody. Svojím humorom vyčarí nejed-
nému úsmev na perách, ale zároveň poukáže na dôležitosť spravodlivosti a lásky. Láskou k 
Ďurkovi zahorí nejedno srdce, no to jeho, si získa len jedna. Prelínanie bábkových postu-
pov s činoherným herectvom v kontexte ľudového divadla, rovnako ako aj scénické stvár-
nenie a kostýmy vytvárajú fikciu sveta čarovných bytostí. Hudobné a tanečné výstupy v 
inscenácii dotvárajú celkovú ilúziu a podporujú tému lásky a spravodlivosti. A tak ako v 
každej rozprávke, aj v tej našej zvíťazí dobro nad zlom.    
Účinkujú: Róbert Kobezda alebo Samuel Borsík, Bibiana Švecová, Atilla Bocsársky  
alebo Stanislav Székely, Patrícia Stehelová    
Scenár a réžia: Tatiana Masníková  
Vstupné: 2,- € 
 

7. november 2017 (utorok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy   

Štefan Šafárik, Anita Krepčárová – Šafáriková, Juraj Haviar   
Hanoch Levin: Život je taký  

 
Hanoch Levin je najslávnejší izraelský dramatik. Pre  jeho hry je charakteristická vášeň, 
jemne melancholická atmosféra, osobitný štýl, citlivosť voči osudom malých ľudí a nie-
kedy jemný a inokedy veľmi britký humor.  
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V manželskej posteli pokojne spí starší manželský pár. Uprostred noci sa manžel náhle 
prebudí, lebo cíti v hrudi bolesť. Hneď pomyslí na infarkt, a že nastal čas účtovania so 
životom. Vidí sa mu, že ho premárnil a okamžite nájde príčinu – svoju manželku, ktorá 
pokojne spí po jeho boku a v spánku sa usmieva, namiesto toho, aby sa v tejto chvíli sta-
rala o neho. Nahnevá sa, zhodí manželku z postele a oznámi jej, že sa od nej odsťahuje. 
Od úmyslu k realizácii však vedie komplikovaná cesta... Medzi manželmi prebieha slovný 
súboj, raz na smiech, inokedy na zaplakanie. Hra pravdivo a do hĺbky hovorí o situáciách 
manželského vzťahu, ktoré pozná väčšina manželských párov. Na rozdiel od iných autorov 
je Levinov pohľad na manželskú krízu jemnejší, citlivejší a nepochybne aj humornejší. Hra 
poskytuje dve skvelé herecké príležitosti pre výnimočných hercov a ani tretia rola nie je 
celkom zanedbateľná. V úlohe manželky sa predstaví členka Divadla J. G. Tajovského vo 
Zvolene rodáčka z Lučenca Anita Krepčárová – Šafáriková.                                                                                 
Účinkujú: Štefan Šafárik, Anita Krepčárová – Šafáriková, Juraj Haviar         
Dramaturgom a režisérom predstavenia je Peter Kováč, ktorý má korene tiež v Lučenci. 
Vstupné: 5,- € 
 
 
 

10. november 2017 (piatok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy    

Divadlo Thália Színház Košice     
Ray Cooney: Páratlan páros – 1 + 1 = 3  

 
Akit John Smithnek hívnak? Átlagos név, átlagos kinézet, átlagos élet. Munka és ma-
gánélet, magánélet és munka. Londonban éli hétköznapi, pontosan megtervezett, bevett 
szokások szerint működő életét.  
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Napközben taxisofőr, éjjel pedig hűséges és szerető férj kis feleségének ölelő karjaiban. 
Vagy napközben hűséges és szerető férj kis felesége szoknyája mellett és éjjel pedig 
taxisofőr. Semmi váratlan esemény, semmi meglepetés. Még csak az kellene. És egyszer 
csak ez a langymeleg, kellemes unalom veszélybe kerül.  
Kiderül ugyanis, hogy kettő van belőle. John Smithből, lakcímből, kis feleségből, min-
taéletből. John Smith pedig nem tűrheti el, hogy ez a gondosan felépített kispolgári kár-
tyavár egyik pillanatról a másikra összedőljön. Bajban pedig mi az egyetlen megoldás? 
Tagadni! Tagadni, tagadni, tagadni minden áron… A tanulság pedig talán annyi, hogy aki 
hazudni kezd, ne lepődjön meg azon, hogy a legvalószínűtlenebb, legblődebb baromságot 
is elhiszi majd valaki. A publikum...  
Môže byť nudnejším chlapom niekto, kto sa volá John Smith? Tuctové meno, tuctový 
výzor, tuctový život. Práca a súkromie, súkromie a práca.  Cez deň je taxikárom, v noci 
verným a milujúcim manželom v náručí svojej manželky. Alebo je verným manželom vo 
dne a v noci je taxikárom. Žiadna nečakaná situácia, žiadne prekvapenie. Už iba to by 
chýbalo! A odrazu sa táto teplá, príjemná nuda dostáva do nebezpečia. Zistí sa totiž, že z 
tejto pokojnej nudy sú dve – dvaja Johnovia, dve adresy, dve manželky, dva životy. A John 
Smith sa nezmieri s tým, aby sa starostlivo postavený život vzorového občana zrútil ako 
domček z kariet. A z chúlostivej situácie je len jedno východisko – popierať. Popierať, 
popierať za každú cenu. A ponaučenie z toho je snáď to, že ak niekto začne klamať, nech 
nie je prekvapený z toho, ak mu niekto uverí aj najnepravdepodobnejšiu hlúposť. 
Účinkujú - Szereplők: Madarász Máté, Dégner Lilla, Frank Ágnes m.v., Benkő Géza m.v., 
Illés Oszkár, Ollé Erik, Dudás Péter m.v., Szpisák Gyula m.v.   
Réžia - Rendező: Dudás Péter                                                                                     
Predstavenie je v maďarskom jazyku  
Vstupné: 10,- € v predpredaji: 6,- a 8,- € 
 
 

13. november 2017 (pondelok) o 18:00 hod v Divadle B. S. Timravy   

Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec    
Vladimír Hurban Vladimírov: VINICA ZREJE 

  
Slovenské vojvodinské divadlo je najmladším profesionálnym divadlom vo Vojvodine. 
Vzniklo v roku  2003 a je logickým pokračovaním tradície slovenského divadelníctva, ktoré 
na tomto území tradične zaznamenáva úspechy. Každá nová divadelná sezóna znamená 
pokračovanie vo vyše 150 ročnej tradícii, ale aj hľadanie, skúmanie komunikácie a vyt-
váranie podmienok pre divadlo, ktoré bude schopné reprezentovať slovenské vojvodinské 
divadelníctvo globálne s nárokom na jeho špecifickú pozíciu a poetiku.     
„(...) Čo nám to rozpráva VHV, keď aj v tejto hre hovorí o nás? Ako nás to vníma? Kto je 
kým v tejto hre?Kto je v tejto hre gazda, kto paholok, kto a čo dedí? Kto je otec a kto sa za 
otca podpíše?  
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Keď aj pisár Očovan za svoje pisárske zločiny sedí v chládku, sú mravne zdiskreditovaní 
naozaj aj všetci tí, ktorí by si chceli zalaškovať s mladou, zdravou a ešte raz: zdravou 
Ančou? VHV sa v hrách z 30. rokov – ku ktorým radíme aj hru Vinica zreje –  naj-viac 
priblížil k poetike a estetike dramatiky A. P. Čechova: potlačený a nenápadný dej, scény 
z každodenného života, v ktorých sa navonok nič dramatické nedeje, no skutočná dráma 
prebieha vo vnútri postáv, konflikt sa deje kdesi pod povrchom, sledujeme scény, 
v ktorých sa banalita individuálneho ľudského osudu prepája s veľkou tragikou hodnou 
antických východísk.  
 

 
 

Mám pocit, že v týchto bodoch je začiatok onej paralely medzi situáciou nášho aktuál-
neho divadelníctva – a možno aj situáciou celej našej národnostnej enklávy - a myšlien-
kou, ideou, odkazom Hurbanovej hry Vinica zreje. To napätie, ten nepokoj, tá dráma - sú 
determinované viacerými faktormi, najsamprv stálymi odchodmi: tak ako odchádza Zuzka 
do Belehradu, aj my sa strácame – a to nielen v Belehrade. To napätie je determinované 
strachom, či budeme mať dostatok síl vydržať pokope – aj ako rodina, aj ako spoločen-
stvo, vrátane toho divadelného. To napätie je determinované blúdením v pomykove, či 
sme neuviazli v tradicionalizme, či dokážeme vnímať moderný svet... To napätie je 
determinované kladením si otázky, či naša vinica stále zreje, alebo už prezrela? To napätie 
je determinované otázkou, či je toto tragická nevyhnutnosť, pred ktorou nikto neunikne – 
Oidipom počnúc a gazdom Zvolenským nekončiac? Alebo je to komédia,v ktorej sme sami 
sebe na smiech.“   (M. Babiak)                                          
Účinkujú: Andrej Matúš, Katarína Melegová-Melichová, Ján Trpinský, Katarína Melichová, 
Viera Dorčová-Babiaková, Ivan Sabolčki, Anna Chrťanová-Leskovac, Samuel Medveď                                                                                                                                  
Réžia: Michal Babiak                                                                                                       
Predstavenie je v slovenskom jazyku 
Vstupné: 3,- € 
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16.november 2017 (štvrtok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy                                                       

Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica  
Ivan Bukovčan: Zažeň vlka   

 
Či sú dnes zlé časy? Časy sú vždy iba také, akí sú ľudia. Príbeh ťažko skúšanej rodiny, odoh-
rávajúci sa v dobe, v ktorej má človek len jedno právo a jednu povinnosť - zostať člo-
vekom. Dej drámy sa síce odohráva v roku 1954, no nemožno ju interpretovať ako artefakt 
o dobe dávno minulej, ale ako hru, v ktorej sa vďaka psychologickému tlaku situácie od-
krýva pravá podstata ľudskej osobnosti. Autor nás zároveň varuje pred nebezpečenstvom 
smrti duše, ktorá predchádza smrť telesnú. Pre otvorenú kritiku komunizmu bola dráma 
Zažeň vlka hraná len v troch divadlách na Slovensku, aj to výhradne v roku 1970. Po štvrtý 
krát znovu ožíva až po 47 rokoch a pripomína časy, ktoré by nemali ostať zabudnuté.                                                                         
Účinkujú: Dávid Szoke, Štefan Pálfi, Diana Semanová, Viktória Vošková, Pavol Olešňan     
Pedagogické vedenie: doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.                                                         
Réžia:  Anna Šoltýsová 
Vstupné: 2,- € 
 

21. november 2017 (utorok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy                                                  

Divadelný súbor Divosud Rimavská Sobota  
Ženba alebo výlomky z Gogoľa                                                                                                      

 
Súbor Divosud sa rozhodol po inscenácii či divadelnej adaptácii prózy Nos inscenovať 
Gogoľovu druhú komédiu, ktorú sám autor nazval v podtitule „Nanajvýš nepravdepodob-
ná udalosť“ v dvoch dejstvách.  
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Sám Gogoľ si uvedomoval isté riziko pri vykresľovaní charakterov meštianskej spoločnosti 
v Rusku. Vyšla mu z tohto pohľadu karikatúra postáv a postavičiek, ktoré nie sú osobnos-
ťami, ale iba figúrami vsadenými do príbehu o ženbe. Tú podľa kánonov vtedajšej spoloč-
nosti musí zabezpečiť dohadzovačka. A to je základný rámec nedorozumení a konfliktov, 
kedy sa tradičnej úlohy ujme muž. Vykreslenie týchto figúr je groteskné a absurdná je aj 
situácia, v ktorej sa postavy – figúry ocitnú. Tradične malomeštiacke zvyky a strata sebaúc-
ty postáv – figúr vedie k skreslenému systému hodnôt, ktoré ovplyvnia aj výber partnera. 
Prevažuje v nich vonkajškovosť, majetok, vzhľad, ale duchovné hodnoty nedokážu oceniť. 
Aj preto sa príbeh nekončí svadbou, ale sme svedkami nahováraní, predstieraní, klamstiev 
a zlosti. Keďže v súbore nemáme dostatok interpretov na obsadenie všetkým postáv, mu-
seli sme redukciou a zmenou situácie si vystačiť aj s menším počtom postáv. Tým sa však 
idea hry o malomeštiakoch nemení. Podkolesin sa neožení, Agafia Tichonovna nebude 
mať ženícha, Kočariov zlyhá ako dohadzovač, ale spoločnosť nezanikne, tradičné sa vzpie-
ra individuálnemu a konvencia víťazí nad vzdelanosťou, individualizáciou a láskou. Nuž čo, 
groteskný príbeh má čo povedať aj dnešným ľuďom, pre ktorých je materiálny svet zak-
línadlom, modlou a zmyslom života. No bez racionálneho pohľadu nemôžu vytrysknúť ani 
vášnivé prejavy lásky. Ostáva iba hra na svadbu, hra, ktorá predstiera, že je skutočnosťou, 
ktorú však obchádza. 
Účinkujú: Terka Maksi, Hela Chrenková, Naďa Garayová, Roman Čarnoký, Robo Čapucha, 
Miro Kopec a Dušana Májošová.                                                                        
Réžia: Ľubo Šárik 
Vstupné: 2,- € 
 

25. november 2017 (sobota) o 10:00 hod. v Divadle B. S. Timravy                                  

Divadlo Komédie   
Fred Apke: Horúca sprcha    

 
Divadlo Komédie chce primárne rozdávať humor a smiech. Šíriť svojou tvorbou – teda 
divadelnými predstaveniami – optimizmus a pozitívnu energiu. Chce sa stať špičkovou 
značkou. Divadelnou značkou kvalitnej komédie. Zárukou a istotou kvalitnej zábavy. Diva-
dlo Komédie chce byť v dnešnom zložitom svete akýmsi ostrovom a oporou. Možno až 
liekom na optimistický prístup k životu.  
On je architekt. Ona je terapeutka. Alebo skôr televízna hviezda TV-šou, ktorej vzácne 
psychologické rady zachránili už nejedno manželstvo. Ale ich vlastné manželstvo je práve 
v troskách. Aký paradox! Čo teda najviac chýba ku šťastiu špecialistke na riešenie manžel-
ských problémov? Tolerancia a porozumenie. Vydarený vzťah! Ako manželia žijú už nie-
koľko mesiacov odlúčene a práve vyrazili na svoju poslednú spoločnú cestu. Chcú predať 
dom v Španielsku. Unavení dlhou cestou sa zastavia na jednu noc v malom hotelíku 
niekde na juhu Francúzska. Hotel je však v rekonštrukcii. V jedinej voľnej izbe sa nachádza 
manželská posteľ a v kúpeľni tečie len horúca voda. Nezostáva nič iné, len si vypiť pohár 
vína, aby sa spoločná noc dala v pokoji prežiť.  
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Katastrofálne podmienky, v akých sú naši hlavní hrdinovia nútení prenocovať, sú zrkadlom 
ich života a najmä ich vzájomných vzťahov. Obaja manželia sa snažia byť k sebe korektní, 
nezádrapčiví, nekonfliktní... Ale príliš sa im to nedarí... Stačí malá iskierka, a už sa rozhorí 
oheň predpojatostí, malicherných obvinení a nahromadeného hnevu. Manželské škriepky 
sa môžu začať... Na diváka čaká množstvo zábavných situácií, prekvapivých gagov, kon-
verzačná ľahkosť aj situačná premenlivosť. A to všetko korunované vynikajúcimi herec-
kými výkonmi, garantujúcimi nezabudnuteľný divadelný zážitok. Horúca sprcha je manžel-
ská fraška, v ktorej divák nájde trefné bonmoty a výstižné zobrazenie partnerských stereo-
typov v najobyčajnejších, ale aj najintímnejších situáciách.  
Účinkujú: Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Marcel Ochránek alebo Přemek Boublík,  
Katarína Ivanková, Thomas Puskailer alebo Jakub Lorencovič.                                                                                                      
Réžia: Svetozár Sprušanský 
Vstupné: 12,- € v predpredaji: 10,- € 
 
 
 

27. november 2017 (pondelok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy 

Slovenské divadlo Vertigo Budapešť     
Adriana Krúpová: Zoznamka     

 
Niekoľko oduševnených ľudí, snaha o oživenie slovenských divadelných tradícií v Maďar-
sku, nové výzvy, splnenie kultúrnej misie, posilnenie záujmu o slovenčinu a myšlienka 
šľachetného poslania. To je len niekoľko z hesiel, ktoré v roku 1997 sprevádzali vznik Slo-
venského divadelného súboru Vertigo. Zo súboru sa v roku 2004 stalo Slovenské divadlo 
Vertigo, avšak predsavzatia, predstavy, túžby, ciele zostali tie isté.     
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Zoznamka je komédia o ženách, ktoré si hľadajú ideálnych mužov. Tri herečky nám stvár-
ňujú nezabudnuteľné postavy žien v mimoriadne vtipnej inscenácii plnej humoru. Podni-
kanie v zoznamovacom biznise je lákavé.  
 

 
 

V prípade tejto divadelnej veselohry hľadajú tri dámy troch, najmä serióznych, ale aj vese-
lých, mužných, obetavých, vtipných, vzrušujúcich, atď. mužov s veľkým M. Všetky tri túžia 
po láske, šťastí a sú za to ochotné aj zaplatiť, hoci aj zoznamovacej kancelárii. Vďaka nej 
našli všetky tri takého, po akom túžili. Pomáhala im v tom majiteľka, tvrdá, po peniazoch 
bažiaca, panovačná podnikateľka Nela a jej manžel. Zoznamka čerpá humor z načrtnutia 
kontrastných typov žien. Je medzi nimi mladučká, neskúsená, streštená Veve, ktorá sa za-
čína osmeľovať. Je tam spirituálna duša, numerologička Claudia. A do tretice sa chce 
zoznamovať s ideálnym mužom silná Čili, pragmatická pestovateľka ostrých čili papričiek, 
ktorá chce dostať šancu samou láskou niekoho prekŕmiť na smrť. Vydarená komédia, 
doplnená o podarené pesničky, ktoré spievajú herečky, dokresľujúc tak charakter tej, 
ktorá je práve na scéne.       
Účinkujú: András Nagy, Denisa Dérová, Ágnes Jókai, Viola Thirringová, Ági Gubíková  
Réžia: András Dér                                                                                                                
Predstavenie je v slovenskom jazyku 
Vstupné: 5,- € 
 
 

29. november 2016 (streda) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy  

Divadlo COMMEDIA Poprad   
Miro Gavran - Vlado Benko: Premiéra     

                                                                                                                               
Divadlo COMMEDIA Poprad bolo založené v októbri 1968 a svojou systematickou čin-
nosťou (každý rok naštudovalo jednu hru) sa zaradilo k najúspešnejším kolektívom na Slo-
vensku. COMMEDIA sa skrz javisko prihovára ľuďom svojou hravosťou, ľudovou poetikou, 
svojským humorom. Svojou nevtieravou formou vie divákovi predložiť závažné otázky a 
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problémy, vie na ne odpovedať a nenásilne ukázať svoj pohľad na svet, na život, na 
človeka. Vie rozosmiať, vie rozplakať. Podáva jasný dôkaz o tom, že v človeku je duch činný 
a tvorivý, a keď sa otvorí a zveľaďuje, začínajú sa diať veci veľkých rozmerov.  

 
 

Mentalita jednotlivých členov súboru smerovala ku komediálnemu žánru, čím si súbor zís-
kal nielen široký okruh diváckej obce, ale aj odborní kritici vysoko vyzdvihovali, že jednot-
livé inscenácie nikdy nepodľahli nízkemu vkusu, ale donútili divákov zamyslieť sa nad váž-
nym myšlienkovým posolstvom. 
Premiéra je komédia z hereckého života. Slávny a úspešný herec, protagonista v najlepších 
rokoch, pripravuje na prijímacie skúšky z herectva mladého ambiciózneho adepta. Táto 
hra nám ponúka priestor na slovné hračky, slávne monológy a dialógy od svetových 
klasikov a v neposlednom rade je tu široká škála pre improvizáciu, ktorú tak diváci milujú. 
Zároveň prináša odpoveď na otázku, čo všetko je schopný človek urobiť pre úspech, slávu 
a peniaze. 
Účinkujú: Michal Novák, Vlado Benko, Dušan Kubaň  
Réžia: Dušan Kubaň  
Vstupné: 3,- € 
 



2017 Divadelná jeseň 

 

13  

 

1. december 2017 (piatok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy  

Divadelný súbor Timrava Lučenec                                                                
 Malomeštiakova svadba  

(na motívy hry Bertolta Brechta upravil A. Szabó )    
                                                        

B. Brecht ako dvadsaťjedenročný študent, inšpirovaný jarmočným kabaretným divadlom, 
napísal provokatívnu jednoaktovku zo života malomeštiackej spoločnosti. Malomeštiako-
va svadba je groteska, ktorá podáva obraz dekadentnej spoločnosti. Na svadbe sa stre-
távajú naoko „slušní a bezúhonní ľudia“, ktorí sa v priebehu hostiny „vyfarbia“ a dochádza 
k tomu, že sa postupne rozpadávajú vzťahy, charaktery, nábytok...   
 

 
 

Účinkujú: Patrik Krška, Patrícia Krupová, Pavol Pokorádi, Laura Cabanová, Maťo Gajdoš, 
Lýdia Poláková, Ján Havran, Miroslav Bednár, Eliška Lörincová                                       
Réžia: Árpi Szabó, Vstupné: 2,- € 
 

2. december 2017 (sobota) o 16:00 hod. v Divadle B. S . Timravy 

Divadlo Budapešť   
Szirmai Albert: Mágnás Miska  

(opereta v maďarskom jazyku) 
 

Baracs István vasútépítő mérnök megérkezik szülőfalujába, hogy megépítse a vasutat. A 
vásárban beleszeret Korláthy grófék álruhás lányába Rollába. A grófék megkedvelik a 
fiatalembert, de amikor megtudják, hogy nem a birtokuk felé tervezi a vasutat kiutasítják. 
Baracs annak érdekében, hogy a vasút a falu felé épüljön a távollevő Eleméry grófként 
mutatja be Korláthy grófék estéjén inasát Miskát, és megkéri, hogy próbálja meg elintézni, 
hogy a vasút a falu felé épülhessen. 
Szereplők  - Účinkujú:                                                                                                            
Főszerepben – v hlaných úlohách Terémi Trixi és Kiss Zoltán                                                    
Kísér : Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, vezényel – dirigent: Farkas Pál 
Belépő - Vstupné: 15,- €, 13,- €, 12,- € 
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5. december 2017 (utorok) o 18:00 hod. v Divadle B. S . Timravy  

Slovenské národné divadlo Bratislava   
Peter Karvaš: Polnočná omša   

 
Hra jedného z najvýraznejších slovenských dramatikov minulého storočia sa odohráva na 
Štedrý deň roku 1944. Neoslavuje však vojnových hrdinov – skúma a detailne analyzuje 
postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej 
vojny.  

 
 
Karvaš sa na obdobie Slovenského národného povstania pozerá z iného uhla a ikonu zveč-
ňujúcu odhodlaných odbojárov nahrádza plastickým obrazom opatrnosti a oportunizmu 
jednej zbožnej slovenskej rodiny.  
Manželia Kubišovci sú ľudia veľmi nenápadní, neangažovaní, vzorne sa starajúci o svoju 
rodinu, dbajúci na zvyky a tradície. Zároveň však ľudia neobyčajne flexibilní. Najmladší syn 
je partizán, starší gardista, dcéra arizátorka. Pri štedrovečernom stole sedia s nacistom, 
nádejnou nevestou je komunistka. Situácia na fronte je však čoraz neistejšia, je viac a viac 
zrejmé, že sa blíži chvíľa, keď bude treba jedného z členov rodiny obetovať. Z čoho sa 
budú spovedať na polnočnej omši?  
Od prvej premiéry a jedinej inscenácie Polnočnej omše v Slovenskom národnom divadle v 
roku 1959 ubehlo už vyše 50 rokov a je opäť čas vrátiť sa k téme, ktorá bytostne súvisí s 
našimi dejinami, a k hre, ktorá patrí k dôležitým medzníkom slovenskej dramatiky.  
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Autor Peter Karvaš pôsobil priamo ako dramaturg na Novej scéne ND v rokoch 1945 – 
1948 a formoval vtedy nový a ambiciózny súbor. Vytvoril jednu z dôležitých etáp dejín mo-
derného slovenského divadla na poliach dramaturgie, dramatiky i teórie divadla. Jeho 
pohnuté životné osudy a osobná skúsenosť z povstania sa priamo odzrkadľujú v opuse 
Polnočná omša.   
 

                                                                                                              
 
Účinkujú: Emil Horváth, Anna Javorková, Milan Ondrík, Petra Vajdová, Tomáš Grega a.h., 
Adam Jančina a.h., Dano Heriban, Dominika Kavaschová, Richard Stanke, Michal Koleják, 
Kamil Kollár, Tomáš Stopa, Michal Novák        
Réžia: Lukáš Brutovský    
Dĺžka predstavenia: 1 hodina 50 minút bez prestávky 
Vstupné: 17,- € v predpredaji: 15,- € 
 

Sprievodné podujatia:         
          24. november 2017  o 09:00 hod. v Divadle B. S. Timravy 

Timravina studnička 
Celoštátna súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorej vyhlasovateľom je mesto Lučenec 

30. november 2017 o 09:00 hod. v Divadle B. S. Timravy 
Detská improvizačná liga 

Regionálna súťaž členov DDS v improvizácii 
Workshopy, tvorivé dielne pre členov DOS a DDS z nášho regiónu 
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