
 
 

REGIÓN   2017 
 

Organizátori: 
Novohradské osvetové stredisko  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja 

Mesto Lučenec,  OZ Timrava, ZO Csemadok Lučenec, 
Mesto Poltár, MSKS Fiľakovo, MKS Kokava nad Rimavicou, 

Obce Cinobaňa, Radzovce  
Termín: 

20. október  – 5. december 2017 

 
 

10. november 2017 (piatok) o 18:00 hod. Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 

Komédia „3x2“  
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Smiešno-smutná komédia z každodenného života. V troch príbehoch z manželského života 
Csongor Kassai a Zuzana Martinková nastavujú ostrovtipné zrkadlo všetkým, ktorí žijú v 
partnerskom vzťahu a podstatnú časť života sa dokážu hádať o bezvýznamných mali-
chernostiach. Príďte si pozrieť trojgeneračný ohňostroj vtipných manželských zvád 
a udobrovania od významných britských autorov Jamesa Saundersa, Alana Ayckbourna a 
Davida Captona, ktoré určite vyvolajú smiech a zaručia príjemný zážitok z predstavenia. 
„Je to taký veselo-trpký pohľad na vzťahové komplikácie, ktoré prežíva väčšina z nás. Ide 
vlastne o tri rôzne jednoaktovky, každá od iného autora, no sú zaujímavo dramaticky 
prepojené. Nastavujú zrkadlo, v ktorom sa nájde asi každý. Existuje len málo takých part-
nerských vzťahov, ktoré sú v dokonalom súlade a nehádajú sa o prkotinách.“ Zuzana 
Martinková.                                                     
Účinkujú: Csongor Kassai a Zuzana Martinková                                                            
Režijná spolupráca: Maja Breinerová 
Vstupné: 6,-€  
 

11. november 2017 (sobota) Kultúrny dom Cinobaňa 

Regionálna prehliadka divadelných ochotníckych súborov 
 

9:00 hod. 

Divadelný súbor HrCiNa Cinobaňa  
 Pre skúsenosť (dramatizácia novely B. S Timravy) 

 

 
 
Divadelný súbor HrCiNa pod vedením Vladimíry Albertovej pôsobí len druhú sezónu. Má 
10 členov a tohto roku pripravili dve inscenácie.      
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Pre skúsenosť je komorne spracovaná epizóda z tvorby a života B. S. Timravy, ktorá vznikla 
pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľky. Na námet novely Skúsenosť ju napísala 
Simona Albertová a režijne spracovala Vladimíra Albertová.                                                                                                                                      
Účinkujú: Silvia Očovanová, Judita Demeterová, Jana Urbančoková, Ján Podhora, 
Vladimíra Albertová, Slavomír Šípek                                                                              
Réžia: Vladimíra Albertová 
 

10:00 hod. 

DS OPONA Poltár   
Môj anjel strážny 

 

 
 

Je to veselohra zo súčasnosti, v ktorej sa hlavná postava celkom nečakane a za podivných 
okolností zoznámi so svojim anjelom strážnym, s ktorým zažije množstvo humorných 
situácií. Veľa ľudí verí, že každý z nás má svojho osobného anjela strážneho. Väčšinou však 
anjel strážny od nás dostane súhlas aby konal až vtedy, keď sa ocitneme v nebezpečne-
stve. O tom sa už presvedčili tisíce ľudí. Anjel strážny je pri každom z nás  už od narodenia 
a mnohí ľudia sú presvedčení, že s ním môžeme komunikovať a anjeli vypočujú naše 
prosby. Je teda možné, že anjeli strážni skutočne existujú, len si to racionálne zmýšľajúci 
ľudia nedokážu pripustiť. Presviedčať však ľudí o existencii svojho strážneho anjela nie je 
potrebné, každý by sa s ním skôr alebo neskôr mal stretnúť. Ak ste presvedčení, že anjeli 
strážni neexistujú, tak sa vás herci DS Opona budú snažiť presvedčiť o opaku.  
Účinkujú: Patrik Lašák, Anna Turoňová, Vlasta Kojnoková, Petra Ridzoňová, Tomáš Kuvik, 
Edita Klembasová, Jozef Kuvik, Milan Baláž, Jana Melová 
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12:00 hod. 

DOS Havkáči Tomášovce                                                                                                                  
Veselé vdovy alebo ako sa najlepšie zbaviť manžela 

 

 
 

Veselé vdovy alebo ako sa najlepšie zbaviť manžela je veselá hra o manželstve, kde sa 
často mení láska na zvyk a v horšom prípade aj na nenávisť.                                         
Réžia: Ľubica Hrnčiarová                                                                   
 
 

14:00 hod.  

Divadelný súbor Timrava Lučenec                                                                               
Malomeštiakova svadba  

(na motívy hry Bertolta Brechta upravil A. Szabó )   
 
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 naštudoval 
DS Timrava hru Malomaštiakova svadba. B. Brecht ako dvadsaťjedenročný študent, inšpi-
rovaný jarmočným kabaretným divadlom, napísal provokatívnu jednoaktovku zo života 
malomeštiackej spoločnosti.   
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Malomeštiakova svadba je groteska, ktorá podáva obraz dekadentnej spoločnosti. Na 
svadbe sa stretávajú naoko „slušní a bezúhonní ľudia“, ktorí sa v priebehu hostiny „vy-
farbia“ 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 
 

16:00 hod. 

Divadelný súbor HrCiNa Cinobaňa 
Pokuta za hriech  

Čo sa stane, keď voňavý ružový lístok padne do nesprávnych rúk, vám odhalí hra, ktorú na 
motívy Ferka Urbánka upravila Simona Albertová.  
Účinkujú: Ľubica Machavová, Ján Podhora, Silvia Očovanová, Slavomír Šípek,  
Simona Albertová, Matej Fodor, Judita Demeterová, Jana Urbančoková,  
Vladimíra Albertová, Jozef Karásek                                                                                          
Réžia: Vladimíra Albertová 
 

19:00 hod. - hosť prehliadky 

Komédia „3x2“                                                                                                                     
 
Smiešno-smutná komédia z každodenného života. V troch príbehoch z manželského života 
Csongor Kassai a Zuzana Martinková nastavujú ostrovtipné zrkadlo všetkým, ktorí žijú v 
partnerskom vzťahu a podstatnú časť života sa dokážu hádať o bezvýznamných 
malichernostiach. Príďte si pozrieť trojgeneračný ohňostroj vtipných manželských zvád a 
udobrovania od významných britských autorov Jamesa Saundersa, Alana Ayckbourna a 
Davida Captona, ktoré určite vyvolajú smiech a zaručia príjemný zážitok z predstavenia. 
Účinkujú: Csongor Kassai a Zuzana Martinková                                                            
Režijná spolupráca: Maja Breinerová 
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12. november 2017 (nedeľa) o 16:00 hod. Kultúrny dom Kokava n. Rimavicou 

Divadelný súbor Havran Rimavská Sobota   
Láska v studni 

 /tragikomédia na motívy rovnomennej poviedky Luigiho Malerbu/ 
 
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/. Tento súbor pripravil 
svoju prvú inscenáciu, monodrámu „Žobráci“, na motívy rovnomennej novely Stanislava 
Rakúsa. Hra mala premiéru v Bratislave /Univerzitná knižnica, Lisztova záhrada, 24. 7. 
2015/ v rámci spomienkového večera, venovaného 75. narodeninám Stanislava Rakúsa. 
Inscenácia Žobráci bola do októbra 2017 reprízovaná 27 krát, vrátane účasti na 7 celos-
lovenských festivaloch ochotníckej divadelnej tvorby (Belopotockého Mikuláš, Divadlo a 
deti Rimavská Sobota, Gorazdov Močenok – 1. miesto, Festival Stanislava Chrena – Kania-
nka, Festival Ivana Stodolu - Palúdzka, Festival hier s dedinskou tematikou, Trebišov – 
Cena za herec. výkon, Palárikova Raková, Čadca – 1. miesto) 
 

 
 
V novej sezóne divadlo siahlo po poviedkovej knihe talianskeho spisovateľa Luigiho 
Malerbu: Láska v studni. Poviedku s rovnakým názvom spracovali od prípravy scenára, 
dramatizácie až po javiskový tvar. Inscenácia je tragikomédia odohrávajúca sa na talian-
skom vidieku v prvej polovici 20. storočia. Bola ocenená 1. miestom na Festivale hier s 
dedinskou tematikou, Trebišov, v celoslovenskej súťaži scenárov bol Marian Lacko oce-
nený 2. miestom a Roman Čarnoký – Cenou za herecký výkon. 
Účinkujú: Katarína Smaczna, Gabriela Gazdová, Roman Čarnoký, Gabriel Kertész,  
Matej Kováč/Pavel Ďurás. 

Scenár, réžia, scénografia: Marian Lacko 
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17. november 2017 (piatok) o 18:00 hod. Vináreň Kállai Fiľakovo 
18. november 2017 (sobota) o 17:00 hod. Kultúrny dom Poltár 

Divadelný súbor NA TAHU Červený Kostelec  
Čalamáda 

 

 
 

Členovia DS NA TAHU sa tentokrát predstavia v programe, ktorý režisér Vlastimil Klepáček 
nazval Čalamáda, pretože je to: „Pestrá směs písniček, poezie, scének i filmových ukázek 
okořeněná humorem, plná vitamínů lásky, provoněná vínem a zalitá dobrou náladou, 
vhodná zejména na zahnání podzimní deprese. K přípravě bylo použito nejen to nejlepší, 
čím červenokostelečtí herci baví své diváky i sami sebe, ale i  ingredience speciálně připra-
vené pro slovenské přátele.  
 

18. november 2017 (sobota) o 17:00 hod. Kultúrny dom Poltár 

SAK  - Stowarzyszenie Animatorów Kultury Zabkowice Slaskie 
Večera u grófky 

Divadelný súbor z poľského mesta Zabkowice Slaskie uvedie hru „Večera u grófky s hrôzou 
v pozadí“. Je to autorské humorné spracovanie časných vecí života, smrti ... Hru pre súbor 
napísala Dasza Narwojsz, autorom hudby je Andrzej Mazura. V hre je veľa situačných 
scén, ktoré uľahčia pochopenie inscenácie aj slovenskému divákovi. 
 

24. november 2017 (piatok) o 18:00 v Kultúrnom dome Radzovce 

Divadlo Kármán Szinház Lučenec                                                                                        
Bingó  

(zenés komédia Michel Tremblay: Sógornők c. darabja nyomán- hudobná komédia na 
motívy M. Tremblay Švagriné)          
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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 szerettünk 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. Ligeti Éva és 
Németh Anna munkája a darab zenei világa. A koreográfia, a dalbetétek betanulása 
Németh Anna segítségével zajlottak.  
Na motívy hry Michela Tremblayho Švagriné sme pripravili našu tohoročnú pôvodnú 
inscenáciu, 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 sebe 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 
 

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 

 
 
 

 
 
 

Bulletin Divadelná jeseň 2017 - región 
Vydalo: BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci na Divadelnú jeseň 2017 

Zodpovedná: Mária Ambrušová, riaditeľka NOS 
Zostavila: Mgr. Milada Bolyošová 

Foto: internet 
Tlač: NOS v Lučenci 

Rok: 2017 
Neprešlo jazykovou úpravou! 

 

 


