
 
 

LUČENEC  2018 
 

Organizátori: 
Novohradské osvetové stredisko  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja 
Mesto Lučenec,  OZ Timrava, ZO Csemadok Lučenec, 

  
Termín: 

16. október  – 4. december 2018 

 

 
 

22. október 2018 (pondelok) o 9:00 hod. v Divadlo B. S. Timravy – pre deti z MŠ                              

Divadlo pri kolkárni Handlová        

          Panáčik a bábika 
                                                                                                                                                                                 
Je to príbeh dvoch hračiek Panáčika a Bábiky, ktoré deti vyhodili na smetisko. Obe hračky 
sa však rozhodnú hľadať si nových priateľov, niekoho, kto sa o nich postará. Tak sa vyberú 
na dobrodružnú cestu. Spolu zažívajú množstvo vtipných, ale i smutno - krásnych rozpráv-
kových okamihov s policajtom, predavačkou, kráľom, cirkusom.  



2018 Divadelná jeseň - Lučenec 

 

2  

 

Počas rozprávky majú deti možnosť interaktívneho zapájania sa do príbehu, pomáhajú 
Panáčikovi a Bábike hľadať cestu k novým priateľom. Či sa im to nakoniec naozaj podarí, 
záleží aj od šikovnosti a fantázie detského diváka. 
 
Účinkujú: Barbora Špániková, Igor Suchý, Branislav Čukan, Zuzana Jakušová 
 

22. október 2018 (pondelok) o 10:00 a 14:00 hod. Divadlo B. S. Timravy,  
ulice mestá,  námestie pred OC Galéria  

Divadlo a deti 
                                                                                                                                                                     
Divadelnú jeseň otvoríme šantením detí v uliciach mesta, ktoré bude pozvánkou na prog-
ramy Divadelnej jesene 2018. Dopoludnia sme pre deti z detských divadelných súborov, 
literárnych odborov ZUŠ a literárno-dramatických krúžkov ZŠ pripravili tvorivé divadelné 
workshopy, zamerané na rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, na rozvoj fan-
tázie a improvizácie. Deti si pod vedením lektorov pripravia krátke etudy a vystúpenia, 
s ktorými sa predstavia na rôznych miestach v meste. Lektormi budú herci Divadla pri 
kolkárni a tí si radi zašantia spolu s deťmi. 
 

 
 

23. október 2018 (utorok) o 10:00 hod. v Divadle B. S. Timravy           

Divadelný súbor Timrava Lučenec    
O. Zahradník: Zurabája alebo Epitaf pre živého   

 
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.  
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V tejto divadelnej sezóne naštudoval súbor hru Osvalda Zahradníka Zurabája alebo Epitaf 
pre živého, ktorá mala premiéru 15. 6. 2018. Je to hra, v ktorej sa autor venuje téme 
vojny, Slovenského štátu, Slovenského národného povstania. Táto fraška je groteskným 
pohľadom na myslenie a konanie niektorých členov Hlinkovej gardy v čase pred Povsta-
ním. Hlavný hrdina rozvádza možnosti ukryť sa po vojne na bezpečné miesto, a tak sa 
vyhnúť zodpovednosti za svoje skutky. Nepíše v nich o hrdinoch, skôr o ľuďoch pochy-
bujúcich (o svojom konaní, odvahe, o zmysle zabíjania, očistenia sa). 
 
Účinkujú: Pavol Pokorádi, Ján Havran, Lýdia Poláková, Anton Šuli, Kristián Andrašík,  
Andrej Gajdoš, Eliška Lörincová, Marián Šulek, Marko Fehérpataky, Miroslav Bednár,  
Ján Nedbal, Janka Cerovská.                                                                                                        
Réžia: Árpi Szabó                                                                                                                                            
Predstavenie je pre seniorov zdarma 
 

24. október (streda) o 18:00 hod. v priestoroch Novohradského múzea a galérie   

Kaviareň Jozefa Bednárika  
s Evou Pavlíkovou          

 
Eva Pavlíková spieva piesne z muzikálov a spomína na Jozefa Bednárika, s ktorým spolup-
racovala. Spomína na Beďa ako na režiséra, priateľa a veľkého milovníka divadla.     
                                                             

 
 
Vstupné: 3,- € 
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7. november 2018 (streda) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy       

Slovenské divadlo Vertigo Budapešť    
 Arnošt Goldflam: Dámska šatňa  

 
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. 

 
Tajomný priestor, ukrytý pred zvedavými očami divákov. Dámska šatňa a v nej štyri hereč-
ky, ktoré tu žijú veľký kus svojho umeleckého aj reálneho života. Divadlo sa stalo ich 
druhým domovom. Ich šatňa je taká prestupná stanica. Prichádzajú, odkladajú svoju ci-
vilnú identitu, premieňajú sa na dramatické postavy a odchádzajú na javisko. Potom sa 
vracajú späť z divadelnej ilúzie do reálneho života. Šatňa je ten magický priestor, kde sa 
prelínajú ich súkromné životy, ich každodenné radosti aj starosti s divadelným snením. 
Každá z nich je iná. Jedna je skúsená, dlhoročná členka divadla a iná stojí ešte len na 
začiatku svojej divadelnej púte. Jedna je trochu ľahkomyseľná a bláznivá, iná je precízna a 
svedomitá. Spoločne zdieľajú svoju šatňu, kde môžu rozprávať o svojich zážitkoch, skú-
senostiach, skrytých očakávaniach a túžbach. To je pôdorys skvelej komédie českého 
dramatika Arnošta Goldflama Dámska šatňa. Goldflam, sám herec, režisér a dramatik, nás 
ako skutočný znalec uvádza do tohto prostredia a odhaľuje „tajomstvá“ dámskej šatne. S 
humorom a láskyplným porozumením nás sprevádza osudmi jednotlivých postáv a dáva 
nahliadnuť do ich vnútra. 
Účinkujú: Viola Thirringová, Denisa Dérová, Ági Jókai, Ági Gubíková                                                                                                                                   
Réžia: Margit Garajszki                                                                                                                                                                          
Vstupné: 5,- €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Predstavenie je v slovenskom jazyku 
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11. november 2018 (nedeľa) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy 

Divadlo Thália Színház Košice  
Kálmán Imre – Julius Brammer – Alfred Grünwald:  

A Montmartre-i ibolya / Fialka z Montmartru  (opereta)    

 
Három jó barát nyomorog fényes tehetséggel egy sötét padlásszobában, Párizs szívében, a 
századforduló idején. Bohémnek lenni izgató, de nem kifizetődő dolog, Raoul, a festő, 
Henry, az író és Florimond a zeneszerző, ezt a saját bőrén tapasztalja meg. Együtt 
álmodoznak arról, hogy egyszer majd világhíresek, elismertek, gazdagok és sikeresek 
lesznek. Egyelőre viszont az alkotói örömök és gyötrelmek mellett, sokkal jobban 
lefoglalják őket a szürke, kilátástalan hétköznapok. Alkotás helyett túlélni, hacsak lehet 
jókedvűen,léhán, könnyedén – ez most a feladat. Ehelyett viszont szenvednek az éhségtől, 
a mellőzöttségtől, a kudarcra ítélt szerelemtől. A bohémek visszatérő vendége nem a 
mecénások tömege, megrendelők serege, rajongók hada, de a végrehajtó. A minden-
napok szürkeségébe egyedül a kis montmartre-i árva, Violetta hoz egy kis színt. A min-
denki által szeretett szerény, kedves kislányt veszély fenyegeti, mostohaanyja egy 
leánykereskedőnek akarja eladni. Hatalmas feladat vár a három művészre, meg kell 
menteni Violettát, a montmartre-i ibolyát, még akkor is, ha ezzel legnagyobb álmaikról 
kell is lemondaniuk. Félreértéseken, abszurd helyzetek során keresztül viszont kiderül az 
önzetlenség a legjobb ellenszer az élet ridegségével, kegyetlenségével szemben. 
 

                                                                                                                                                                                                
Traja najlepší kamaráti s úžasným talentom sa tlačia v tmavej podkrovnej izbe v srdci Pa-
ríža na prelome storočia.  
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Byť svetákom je vzrušujúce, ale nevýnosné: maliar Raoul, spisovateľ Henry a hudobný 
skladateľ Florimond to pociťujú na vlastnej koži. Spoločne snívajú o tom, že raz budú 
svetoznámi, uznávaní, bohatí a úspešní. V tejto chvíli ich však popri radostiach a útrapách 
tvorivosti oveľa viac zväzujú sivé, bezvýchodiskové všedné dni. Miesto tvorenia prežiť – ak 
sa dá – s náladou, ležérne, s ľahkosťou – toto je prvoradá úloha. Miesto toho však trpia 
hladom, vytláčaním na okraj spoločnosti, nenaplnenou láskou. Neustále sa vracajúcim 
hosťom bohémov nie sú mecéni, objednávatelia, ale vymáhači dlhov. Do sivosti všedných 
dní prináša trochu farebnosti jedine montmartská sirota Violetta. Každým obľúbenej, 
skromnej, milej sirote hrozí nebezpečenstvo, jej macocha ju chce predať obchodníkovi s 
dievčatami. Troch umelcov čaká veľká úloha, Violettu, Fialku z Montmartru je potrebné 
zachrániť aj vtom prípade, že sa budú musieť vzdať svojich najväčších snov. Cez 
nedorozumenia a absurdné situácie však zisťujeme, že najlepšou zbraňou voči krutému, 
nemilosrdnému svetu je nezištnosť.  
Účinkujú - Szereplők: Dégner Lilla, Lax Judit, Madarász Máté, Nádasdi Péter,   
Habodász István, Varga Lívia, Nagy Kornélia, Szabadi Emőke, Illés Oszkár, Pólos Árpád                                                                                                                                   
Réžia - Rendező: László Sándor                                                                                                                                                 
Vstupné: 6,- a  8,- €                                                                                                                                                                           
Predstavenie je v maďarskom jazyku. 
 

12. november 2018 (pondelok) o 18:00 hod v Divadle B. S. Timravy  

Mestské divadlo Žilina  
Peter Pavlac: HANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ)  

 
Najnovšia hra Petra Pavlaca, ktorú napísal na telo žilinského súboru, nás zavedie do záku-
lisia regionálneho divadla, v ktorom sa pripravuje hudobno-divadelný večer o Hane He-
gerovej. Hlavná hviezda súboru, na ktorej je celá produkcia postavená, sa však nečakane 
rozhodne z divadla odísť.  
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V predstavení ju má narýchlo nahradiť mladá absolventka herectva z hlavného mesta. Jej 
príchod rozvíri zdanlivo pokojné provinčné vody a postupne sa dozvedáme, že nie všetko 
je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Príbeh mladej herečky, ktorá sa ocitla v zložitej životnej 
situácii, spoznávame prostredníctvom silných Hegerovej piesní vo výnimočnom podaní 
herečky a speváčky Lucie Lužinskej a Veroniky Strapkovej. 
Hudobná inscenácia HANA je návratom žilinského divadla k väzbám, ktoré si ctí. Je veľkou 
poctou Hane Hegerovej, ktorá začínala svoju profesionálnu dráhu v päťdesiatych rokoch 
minulého storočia (1953-1958) práve na doskách žilinského divadla. Cez jej skladby, ktoré 
ukrývajú príbeh a tajomstvo, chceme hovoriť o vzťahoch a únikoch do intimity ticha a slov 
na hranici spievania.                                                          
Účinkujú: Lucia Lužinská, Veronika Strapková, Tajna Peršić, Michal Tomasy, David Uzsák, 
Braňo Bačo, Boris Zachar, Karin Holešová, Martina Vyšinská, Patrícia Hanuliaková    
Réžia: Anton Šulík                                                                                                                                                                     
Vstupné: 7,- € 
 

14. november 2018 (streda) o 10:00 hod. v Divadle B. S. Timravy – pre deti zo ZŠ    

Divadlo Havran Rimavská Sobota     
Anton Anderle: Hlúpy Kubo (rozprávka) 

  

 
Divadlo Havran vzniklo v júli 2015 ako divadlo dospelých pri ZUŠ, Salvova 1 v Rimavskej 
Sobote, z iniciatívy riaditeľa ZUŠ a učiteľa LDO Mariana Lacka a z dôvodu, že mnohí dos-
pelí majú záujem navštevovať ZUŠ v štúdiu pre dospelých /ŠPD/. Prvou inscenáciou súbo-
ru bola monodráma „Žobráci“, ktorá vznikla na motívy rovnomennej novely Stanislava Ra-
kúsa. Inscenácia Žobráci bola do jari 2018 reprízovaná 30 krát, vrátane účasti na siedmich 
celoslovenských festivaloch ochotníckej divadelnej tvorby (Belopotockého Mikuláš, Diva-
dlo a deti Rimavská Sobota, Gorazdov Močenok – 1. miesto, Festival Stanislava Chrena - 
Kanianka, Festival Ivana Stodolu - Palúdzka, Festival hier s dedinskou tematikou, Trebišov 

http://www.divadlozilina.eu/lucia-luzinska/
http://www.divadlozilina.eu/veronika-strapkova/
http://www.divadlozilina.eu/tajna--persi-/
http://www.divadlozilina.eu/michal-tomasy/
http://www.divadlozilina.eu/david-uzsak/
http://www.divadlozilina.eu/brano-baco/
http://www.divadlozilina.eu/boris-zachar/
http://www.divadlozilina.eu/karin-holesova/
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– Cena za herec. výkon, Palárikova Raková, Čadca – 1. miesto). Vo svojej 2. sezóne divadlo 
siahlo po poviedkovej knihe talianskeho spisovateľa Luigiho Malerbu: Láska v studni. Po-
viedku s rovnakým názvom spracovali od prípravy scenára, dramatizácie až po javiskový 
tvar. Táto hra bola ocenená 1. miestom na Festivale hier s dedinskou tematikou v Tre-
bišove, v celoslovenskej súťaži scenárov bol Marian Lacko ocenený 2. miestom a Roman 
Čarnoký – Cenou za herecký výkon. Pre sezónu 2017-18 si súbor vybral rozprávku Antona 
Anderleho: HLÚPY KUBO. Anderle ju síce napísal pre bábkové divadlo, no m“Havrani“ sa 
pokúsili spracovať ju činoherným, mierne parodickým spôsobom. A bolo to zrejme dobré 
rozhodnutie, keďže sa s hrou prebojovali až na Celoslovenský festival „DIVADLO a DETI“ 
v Rimavskej Sobote. 
Účinkujú: Roman Čarnoký, Matthias Kasar, Marianna Tomková, Gabriel Kertész,  
Katarína Smaczna/Petra Pálkovácsová, Júlia Dobrocká, Aurel Cerovský, Pavel Ďurás, 
Gabriela Stančíková   
Réžia: Marian Lacko  
Vstupné: 1,- € 
 

16. november 2018 (piatok) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy      

DS NA TAHU Červený Kostelec   
Bosé nohy v parku     

 

Divadlo má v Červenom Kostelci dlhú tradíciu a v roku 2015 oslavovali už 150 rokov  diva-
delného spolku a 90 rokov divadla J. K. Tyla. Divadelný súbor NA TAHU pracuje pri Mests-
kom 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.   
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DS NA TAHU sa lučeneckému publiku predstaví hrou Bosé nohy v parku. Naši českí part-
neri nám o hre napísali: „Je to komedie o tom, jak je důležité se procházet bosýma noha-
ma v parku, když chceme s tím druhým projít celým životem. Mladí novomanželé se po 
líbánkách vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny. Musí přežít první společ-
nou noc v nezařízeném bytě, kde není ani postel a kam zatéká a fičí. Poté se setkají s po-
divínským sousedem a čeká je i společný večer s matkou. Po nedorozuměních a nesho-
dách, ovlivněných i rozdílností povah, nakonec řeší, jak vůbec přežít vztah a život ve 
dvou...“                                                                                                                  
Účinkujú: Jana Polášková, Tomáš Rosa, Helena Binterová, Jan Brož a Ivo Fanta.   
Réžia: Zdena Fabiánová                                                                                                                                                      
Vstupné: 3,- € 
 

21. november 2018 (streda) o 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy 

Divadelný súbor Timrava Lučenec  
O. Zahradník: Zurabája alebo Epitaf pre živého                                                                                      

 
Domáci súbor v tomto roku naštudoval hru Osvalda Zahradníka Zurabája alebo Epitaf pre 
živého, ktorá mala premiéru 15. 6. 2018. Táto fraška je groteskným pohľadom na myslenie 
a konanie niektorých členov Hlinkovej gardy v čase pred Povstaním. Hlavný hrdina rozvá-
dza možnosti ukryť sa po vojne na bezpečné miesto, a tak sa vyhnúť zodpovednosti za 
svoje skutky. Nepíše v nich o hrdinoch, skôr o ľuďoch pochybujúcich (o svojom konaní, od-
vahe, o zmysle zabíjania, očistenia sa). 

Účinkujú: Pavol Pokorádi, Ján Havran, Lýdia Poláková, Anton Šuli, Kristián Andrašík,  
Andrej Gajdoš, Eliška Lörincová, Marián Šulek, Marko Fehérpataky, Miroslav Bednár,  
Ján Nedbal, Janka Cerovská.  
Réžia: Árpi Szabó                                                                                                                                             
Vstupné: 2,- € 
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26. november 2018 (pondelok) o 10:00 a 18:00 hod. v Divadle B. S. Timravy 

Divadlo COMMEDIA Poprad 
William Shakespeare: Skrotenie zlej ženy  

 
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 
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 získal nielen 
široký okruh diváckej obce, ale aj odborní kritici vysoko vyzdvihovali, že jednotlivé insce-
nácie nikdy nepodľahli nízkemu vkusu, ale donútili divákov zamyslieť sa nad vážnym myš-
lienkovým posolstvom. Skrotenie zlej ženy je nádherná komédia pre štyroch účinkujúcich. 
Klasické dielo svetovej dramatickej spisby v komornej a výrazne komediálnej úprave. 
 

 
Účinkujú: Veronika Žoldáková, Vlado Benko, Michal Novák, Dušan Kubaň 
Réžia: Vlado Benko 
Vstupné: 3,- € 
Fotografie: Rišo Gerényi  



2018 Divadelná jeseň - Lučenec 

 

11  

 

1. december 2018 (sobota) o 18:00 hod. v Divadle B. S . Timravy   

 Zenthe Ferenc Színház Salgótarján    
Moliére: Képzelt beteg – Zdravý nemocný  

 
Argan, a jómódú párizsi polgár életét kitölti betegségébe vetett hite. Ez a mánia önzővé és 
zsarnokká teszi. Csak az orvostudományban hisz: gyógyszerekben, állandó kezelésekben 
és fiatal feleségében. Azokat, akik mindezekben kételkedni mernek, ellenségnek tekinti. 
Lányának, Angelikának is orvos férjet szán, ám a lány szíve titokban már másé... 
 

 
 
Argan je majetný Parížan, ktorého život napĺňa jeho presvedčenie, že je chorý. Táto jeho 
posadnutosť ho robí sebeckým a panovačným. Verí len lekárskej vede, liekom, lekárskej 
starostlivosti a svojej mladej manželke. A toho, kto sa opováži o tom pochybovať, pokladá 
za svojho nepriateľa. Aj pre svoju dcéru Angeliku si praje manžela lekára, ale jej srdce bije 
pre niekoho iného...                                             
Účinkujú - Szereplők: Koltai Róbert, Pünkösdi Mónika, Házi Anita, Angyal Linda,  
Albert Péter, Maté Krisztián, Csernák János, Gyuriska János, Erdélyi Gábor, Farkas Zoltán, 
Demus Péter, Bozó Andrea                                                                                                
Réžia - Rendező: Susán Ferenc                                                                                                                                      
Vstupné: 6,- a 8,- € 
(predstavenie v maďarskom jazyku)    

http://www.zentheszinhaz.hu/index.php?page=13&artid=11


2018 Divadelná jeseň - Lučenec 

 

12  

 

4. december 2018 (utorok) o 18:00 hod. v Divadle B. S . Timravy    

Divadlo Fluent Production Bratislava     
Gabriel Barylli: Chlieb s maslom     

                                                                                                                                                                             
„ŽENY SA SKRÁTKA K MUŽOM NEHODIA“. Som slobodný!!! Kľúčová veta tohto nádher-
ného príbehu troch mužov hľadajúcich zmysel partnerských vzťahov a ideálneho spôsobu 
ako v nich zotrvať.  
“Najlepšie by bolo, keby muži a ženy žili zvlášť a navštevovali by sa len občasne, za od-
menu…” Striedanie pocitov šťastia a beznádeje „slobodného muža“, na druhej strane 
lákavý svet lásky a istoty sú hlavnou dilemou mužského sveta. Treba počítať so všetkým... 
aj s tým dobrým… a aj s hrozbou, že skončíte „ o chlebe s maslom“... 
Účinkujú: Dominika Žiaranová, Juraj Loj, Branislav Deák, Martin Mňahončák                                                           
Réžia : Alena Lelková                                                                                                                                                    
Vstupné: 12,- € ; v predpredaji 10,- €                                                                                                                                               
Dĺžka predstavenia 100 min. bez prestávky 
 
 
 

Sprievodné podujatia:         
          23. november 2018  o 09:00 hod. v Divadle B. S. Timravy 

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

29. november 2018 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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Neprešlo jazykovou úpravou! 
 

 


