
 
Organizátori: 

Banskobystrický samosprávny kraj, 
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, 

Mesto Lučenec, 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár  

és Közművelődési Intézet Salgótarján,  
Miksáth Kálmán Művelődési Központ Balassagyarmat, 

OZ Caduceus, OZ Timrava 
 

Termín 
13. 10. - 9. 12. 2011 

 
17. október 2011 (pondelok) o 19:00 hod. v DK BST 

Divadelný súbor Timrava Lučenec 

Ja malkáč – na motívy Ľ. Dobrovodu upravil A. Szabó 

Je to hra o MALKÁČOVI ako sa z neho stáva VEĽKÁČ. 
Tým je daný aj svojráz hereckej príležitosti, ktorú 
dostane predstaviteľ hlavnej postavy. Ľubo Dobrovoda 
je autor pracujúci asociatívnou metódou, ktorý vie v 
jednej vete hravo vystriedať niekoľko časov, prostredí či 
postáv, a preto bolo potrebné pri úprave prozaickeho 
textu niektoré postavy vypustiť a niektorí herci sa 
museli zhostiť stvárnenia viacerých rolí. 
História ochotníckeho divadla sa začala písať v Lučenci 
v roku 1945. V tomto roku vznikol divadelný súbor, kto-
rý prijal názov Timrava. Väčšinu súboru tvorili učitelia 
a v menšej miere úradníci. Už od svojho vzniku sa súbor 
úspešne zúčastňoval na celoslovenských, ale aj celo-
štátnych súťažiach a prehliadkach. 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, kto-
rého súčasťou je aj DS Timrava. Kolektív sa omladil 
a začala nová éra ochotníckeho divadla v Lučenci. 
Účinkujú: Silvia Golianová-Čiefová, Zuzana Halgašová, 
Lýdia Poláková, Jana Kókaiová, Marta Krepčárová, Eliš-
ka Lorincová, Erika Podhorcová, Peter Golian, Julo Ta-
máš, Jano Havran, Paľo Pokorádi, Oliver Obročník, Sa-
mo Galovič, Lukáš Pelč. 

Réžia: Árpi Szabó 
Vstupné: 2,-€ 

 
19. október 2011 (streda) o 19:00 hod v DK BST 

Divadý súbor J. Kármána Lučenec 

S. Canev: Druhá smrť Jany z Arcu 

Kármánovci v tejto divadelnej sezóne naštudovali hru 
Druhá smrť Jany z Arcu a sústredili sa  predovšetkým na 

ľudský problém, na princíp slobody v živote človeka, na 
tému pravdy a odmietnutia manipulácie. Dej hry sa 
odohráva počas jednej noci, kedy sa Jana pripravuje na 
smrť. Jej myšlienky sú podporované aj odmietané 
Katom aj Bohom, a jednoznačne odzrkadľujú súčasnú 
dobu. Prinúti divákov zamyslieť sa nad svojim životom. 
Po takmer 18 ročnom odmlčaní obnovil Divadelný sú-
bor Józsefa Kármána svoju činnosť v roku 1989. Vďaka 
diváckemu úspechu sa vytvorila skupina zanietencov, 
ktorá aktívne pracuje dodnes. Za dvadsať rokov 
vystriedal súbor rôzne žánre – od hudobných komédií 
až po tragédie. So svojimi inscenáciami precestoval 
mnohé dediny, mestá, ba i štáty – Slovensko, Ma-
ďarsko, Turecko, Dánsko... Na divadelnom festivale 
Jókaiho dni v Komárne patril vždy k najúspešnejším 
a získal mnoho ocenení. Minulý rok sa DS J. Kármána 
dočkal významného uznania. Slovenské stredisko Me-
dzinárodnej asociácie amatérskeho divadla doporučilo 
súbor na Festival Európskeho amatérskeho divadla 
JIRÁSKOV HRONOV, ktorý sa konal začiatkom augusta 
v Hronove (ČR). V tomto roku súbor úspešne účinkoval 
na Scénickej žatve v Martine.                                             
Účinkujú: Műller Zsófi, Erdélyi Gabriel, Csák Štefan                                                                       

Réžia: Vladimír Sadílek 
Vstupné: 2,-€                                                                                                                       

 
20. október 2011 (štvrtok) o 19:00 hod. v DK BST 

Studio poetica pri DS Daxner Tisovec 

J. Lacko: Triptych o túžbe 

Do novej sezóny súbor pripravil ojedinelý projekt vy-
chádzajúci taktiež z poetiky divadla jedného herca. Sú 
to tri monodrámy troch herečiek na motívy troch diel 
slovenskej a svetovej klasiky (František Švantner: 
Nevesta hôľ, Frederico Garcia Lorca: Plánka, Émile Zola: 
Nana). Jednotlivé monodrámy sú prepojené scéno-
graficky a spoločným prológom a epilógom do jednej 
inscenácie. Spoločným leitmotívom inscenácie je túžba 
– túžba po šťastí, láske, po slobode, túžba po dieťati i 
po sláve... Túžba, ktorá dáva nášmu životu zmysel, 
túžba, ktorá nás môže doviesť do pekla. Ale bez nej by 
bol náš život prázdny a všedný... 
Studio poetica Tisovec vzniklo v r. 2010 popri Diva-
delnom súbore Daxner Tisovec na realizáciu menších, 
komornejších projektov členov súboru. Už v prvom 
roku svojej existencie vznikli v súbore dve monodrámy, 
ktoré zaznamenali výrazné úspechy: P.O.Hviezdoslav, 
Jaroslav Lacko: Hájnikova žena – monodráma Mariany 
Perenčajovej (réžia J. Lacko) - 1.miesto na Celoštátnej 
prehliadke hier s dedinskou tematikou v Trebišove 
2010, S.Kaalo: Muž je muž – monodráma Michala Stej-
skala (réžia Daria Fehérová) - 2.miesto na celoštátnej 
prehliadke hier s kresťanskou tematikou Gorazdov 
Močenok 2010. 



Účinkujú: Mariana Perenčajová, Martina Vlčeková, Jitka 
Mertinyaková 

Dramatizácia, réžia, scéna, výber hudby, technika: 
Jaroslav Lacko 
Vstupné: 2,-€ 

 
21. október 2011 (piatok) o 19:00 hod. v DK BST 

Divadlo bez groša Veľký Krtíš 

Jeden k desiatim - na motívy hry I. Bukovčana Kým 

kohút nezaspieva upravila Silvia Svákusová  
„Každý bude nepriateľom každého, všetci budú proti 
všetkým...“. Ústrednou predlohou drámy „Jeden k 
desiatim“ je hra Ivana Bukovčana „Kým kohút neza-
spieva“. Táto psychologická dráma s prvkami existen-
cializmu rieši morálne otázky zodpovednosti človeka za 
svoje činy. Dej sa odohráva v období r. 1944 po potla-
čení SNP a je situovaný do jednej z mestských pivníc, v 
ktorej padne do nemeckého zajatia desať rukojemníkov 
z dôvodu zabitia nemeckého vojaka. Postavy sa dostá-
vajú do vzájomných konfliktov v hraničnej situácii. Pod 
tlakom hrozby smrti sa odkrývajú ich skutočné charak-
tery, ktoré dokážu aj toho najlepšieho človeka zlomiť a 
pretvoriť na „netvora“. Deformácia charakterov vytvára 
z postáv karikatúry. Samotný dej v hre posúva aj posta-
va „vojny“, ktorá je autorským aj režijným vkladom 
Silvie Svákusovej a ako jediná nevychádza z Bukovča-
novej predlohy. Príbeh pôsobí veľmi hĺbavo a človeku 
sa doslova dostane pod kožu s vyprofilovaným charak-
terom postáv, ktoré sú rôznorodé tak ako aj v živote, a 
keď ide doslova o život, aj keď pôsobí morbídne, núti 
každého zamyslieť sa nad sebou. 
Občianske združenie „DIVADLO BEZ GROŠA“ Veľký Krtíš 
je neziskovou mimovládnou organizáciou, ktorá vznikla 
19.2.2010. Jeho členmi sú amatérski aj profesionálni 
herci, režiséri, autori, ktorí do jeho vzniku pôsobili v 
rôznych divadelných zoskupeniach v okrese a pri MO 
Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši.  Divadelný súbor 
má 19 stálych členov. Cieľom združenia je všestranne 
podporovať profesionálnych aj neprofesionálnych diva-
delníkov pri vlastnej tvorbe a pri prezentácii. 
Účinkujú: Juraj Matiaš, Eva Henteková, Braňo Danko, 
Lenka Stanková, Miloš Varga, Vlastislav Krajči, Darina 
Králiková, Matej Danko, Silvia Svákusová, Radoslav 
Sýkora, Matúš Bystriansky, Jana Báňayová 

Réžia, scéna, kostýmy a výber hudby: Silvia Svákusová 
Vstupné: 2,-€ 

 
3. november 2011 (štvrtok) o 19:00 hod. v DK BST 

Divadlo J. Palárika Trnava 

J. Palárik: Zmierenie  
              alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch 

Trojdejstvová veselohra je osnovaná na dobrodružstve 
predstieranej identity, takmer ako v naivnej mydlovej 

opere. Vítanie mladého baróna Ľudovíta Kostrovického, 
potencionálneho ženícha sa deje vo výraznom erotic-
kom napätí. Mladý barón si vymení rolu so svojim 
priateľom a predstiera, že je inžinier. Miluša spolu s 
grófkou vymyslia na mladých „žrebcov“ podobný úskok. 
Grófka je na obžinkovej slávnosti dievčaťom z ľudu a 
Miluša hrá rolu národneuvedomelej grófky. Falošná 
identita je v hre zdrojom viacerých komických výstupov 
a niekedy aj dobrodružných ľúbostných avantúr, ktoré 
napriek zdanlivo neriešiteľným konfliktom spejú k 
zmiereniu, ba až nezadržateľnému happyendu. 
Účinkujú: 
Zuzana Šebová / Edita Borsová, Petra Blesáková, Peter 
Trník / Tomáš Mosný, Stanislav Staško, Ján Topľanský, 
Ingrid Filanová / Mária Jedľovská, Michal Monček / 
Miro Beňuš, Gregor Hološka, Vladimír Jedľovský / Tibor 
Vokoun  

Réžia: Ján Sládeček 
Vstupné: 8,-€ / štud., dôchod. 5,-€ 

 
4. november 2011 (piatok) 8:30; 10:00 hod. v DK BST 

Deti deťom 
Predstavenia úspešných detských divadelných súborov 
DDS SME! pri ZŠI v Lučenci, DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ 
Kokava nad  Rimavicou,  DDS Dokorán pri ZŠ L.Novo-
meského, DDS Pošteklím ťa pri Súkromnej ZUŠ v Lu-
čenci  
Všetky účinkujúce detské divadelné súbory patria 
dlhodobo k špičke detského divadla nielen v regióne, 
ale získavajú ocenenia aj na iných súťažiach a prehliad-
kach. DDS Eňoňuňo získal v tomto roku prvé miesto na 
krajskej prehliadke dramatickej tvorivosti detí a 
dospelých Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom a na 
celoštátnej súťaži Zlatá priadka v Šali sa umiestnil 
treťom mieste. 

Vstupné: 1,-€ (kultúrny poukaz) 
 

15. november 2011 (utorok) o 19:00 hod. v DK BST 
16. november 2011 o 9:00 a 11:00 hod. v DK BST 

(študentské predstavenia) 
 

Divadlo Arteatro Bratislava 

I. Bukovčan: Luigiho srdce  
                   alebo Poprava tupým mečom 
Študenti divadelnej fakulty Vysokej školy múzických 
umení v Bratislave v spolupráci s bratislavským divad-
lom Arteatro uvádzajú inscenáciu od Ivana Bukovčana - 
Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom. 
Príbeh amerického gangstra talianskeho pôvodu, odsú-
deného na smrť v elektrickom kresle, zobrazuje bezoh-
ľadný konkurenčný zápas medzi predstaviteľmi skomer-
cializovanej, konzumnej spoločnosti, odhaľujúci oblud-
né rozmery egoizmu a cynizmu. Advokát Mc. Loud 



vymyslí zúfalý pokus získať čas a dosiahnuť zmenu 
rozsudku tým, že ponúkne vrahovo srdce pokusnej 
nemocnici Santa Monica. Postupne za ním prichádzajú 
uchádzači o jeho srdce, ktorí nepochybujú o tom, že ho 
získajú. Otázne je iba to, za akú cenu. Príbeh, ktorý sa 
na prvý pohľad zdá divákom ako komédia a paradox 
života, nevyhnutne končí tragédiou, usmrtením Luigiho, 
ktorý sa opovážil porušiť konvencie konzumnej spoloč-
nosti. Autor poodhalil absurdnosť ľudských vzťahov, 
kde život plný techniky a komercie sa stal spoločen-
ským ideálom. Keď si dnes môžeme kúpiť za peniaze 
čokoľvek, prečo by sme si nemohli kúpiť aj ľudské 
srdce? Táto divadelná hra je odpoveďou umelca na 
otázky tejto doby, zobrazením aktuálnych symptómov 
v rozvoji modernej spoločnosti a výstrahou pred jej 
odľudštením. 
Účinkujú: Michal Tomasy, Cyril Žolnír, Tajna Peršič, 
Andrej Sisák, Jana Kavalančíková, Miriam Ryšavá, Lukáš 
Pelč 

Dramaturgia: Veronika Imrichová 
Réžia: Vanda Ovečková 

Vstupné: 3,-€ / študenti 1,-€ (kultúrny poukaz) 
 
 
21. november 2011 (pondelok) o 19:00 hod. v DK BST 

Slovenské divadlo Vertigo Budapešť 
 

P. Sherhaufer: Umy si rúčky, ideme jesť 

Profesionálna zložka Slovenského divadla Vertigo 
uvádza hru mladého slovenského dramatika Petra 
Scherhaufera ako „mierne erotickú, mierne smutnú 
komédiu“. Uvidíte príbeh piatich ľudí v talianskom mes-
tečku Amalfi, ktorých viac či menej spojil osud, ktorých 
vzťahy sú viac či menej komplikované, ktorých spája 
láska v rôznej podobe a v ktorých sa možno (trošku) 
spoznáme. Divák sa smeje na replikách postáv, 
nezmyselných a smiešnych postojoch a zo smiechu 
prechádza do poznania, že sa vlastne smeje na sebe 
samom.                                
Niekoľko oduševnených ľudí, snaha o oživenie sloven-
ských divadelných tradícií v Maďarsku, nové výzvy, 
splnenie kultúrnej misie, posilnenie záujmu o sloven-
činu, 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 amatérsku časť a všetci 
spolu amatéri i profesionálni umelci kráčajú spolu 
hrboľatou cestou za svojimi divákmi. 
Účinkujú: Viola Thirringová, Denisa Dérová, Ági Gubí-
ková, András Nagy, Marián Viskup   

Dramaturgia: Daniela Onodiová                                                                                              
Réžia: Štefan Korenči                                                                                                                      

Vstupné: 4,- €  / štud., dôchod. 2,-€                                                                                                                     
 

22. november 2011 (utorok) o 17:00 hod. v DK BST 
 

Divadlo Portál Prešov 

O perníkovej chalúpke 
Moderne upravený klasický rozprávkový príbeh o Jan-
kovi a Marienke, ktorí  svojou odvahou, šikovnosťou a 
vzájomnou pomocou dokázali premôcť zlú Ježibabu a 
nájsť cestu z Perníkova. Dôvtipné prerozprávanie obľú-
benej rozprávky s pesničkami pre malých aj veľkých.   

Vstupné: 1,5€ 
 
 

23. november 2011 (streda) o 19:00 hod v DK BST 
Bábkové divadlo na rázcestí Banská Bystrica 

 
Božena Slančíková-Timrava, Elena Maróthy-Šoltésová: 

Variácie lásky 

Dramatizácia dvoch literárnych diel v jednej inscenácii: 
Božena Slančíková-Timrava Za koho ísť?, Elena Marót-
hy-Šoltésová Moje deti. Inscenácia pokračuje v bansko-
bystrickom hľadaní obrazov a osudov žien a skúma 
rôzne ženské roly, ktoré sú im "dané", bez ohľadu na 
storočie, v ktorom žijú. 
Poviedka Za koho ísť (1893) je Timraviným prozaickým 
debutom. Hovorí o stavoch a pocitoch mladej nevy-
datej ženy, ktorá práve rozhoduje o smere svojho mi-
lostného života. No Timrava realitu opäť nevykresľuje 
sentimentálne, naopak jej pohľad na ženu je ironický, 
až mierne karikujúci. Otázky ako žiť – nežiť bez lásky? 
Do koho sa zamilovať? Ako ostať sama sebou? Ako si 
vybrať?, v tomto diele rezonujú najsilnejšie. 
Najúspešnejším dielom E. Maróthy-Šoltésovej sú Moje 
deti (1923-1924), preložené do viacerých jazykov. Dielo 
nie je iba prienikom do duše detí, výrazne sa v ňom 
prejavujú autorkin demokratizmus a dar pokory a 
tolerancie voči životu/Bohu v kombinácii s odvahou 
hovoriť otvorene o ženskom údele. Dielo zobrazuje 
individualitu vydatej matky dvoch detí, jej pochybnosti 
ohľadom výchovy a noriem správania vo vzťahu matka - 
dieťa, ako aj strachy a radosti obyčajnej mamy. 
Variácie lásky sa hneď počas roku 2011 pezentovali na 
troch slovenských podujatiach - na slovenskom festi-
vale bábkových divadiel Bábková Žilina 2011, v rámci 
Zámockých hier zvolenských na Zvolenskom zámku a na 
prešovskom festivale FemFest 2011, kde boli vyhlásené 
za najlepšiu akciu festivalu.  
Účinkujú: Marianna Mackurová, Nina Müller a. h., 
Mária Danadová a. h. 

Scenár a réžia: Iva Škripková 
Vstupné: 5,-€ / štud., dôchod. 2,5€ 

 
 
 
 



30. november 2011 (streda) o 19:00 hod. v DK BST 
Gyarmati Szinkor Balážske Ďarmoty 

 
Vidámságok – Veselosti 
Grotesky zo života 
Divadelný súbor Gyarmati Színkör vznikol v roku 2007 
pri Kultúrnom stredisku Mikszátha Kálmána v Baláž-
skych Ďarmotách a pracuje pod vedením Hegedűsné 
Jusztin Gizella. Repertoár súboru je rozsiahly, pretože 
cieľom divadelníkov je pobaviť tak deti ako aj dos-
pelých. 
Účinkujú – Szereplők: Rácz Imre, Fábri István, Czene 
Gizella, Szunyog László, Kovács Éva,  Kovács Éva, Janz-
sóné Bagyinszki Adél, Csallóné Majoros Erzsébet  

Vstupné: 2,-€ 
 

2. december 2011 (piatok)o 8:30 hod. v DK BST 
Detský divadelný súbor Csiribiri Balážske Ďarmoty 

 
Kesztyű – Rukavice 
Detský divadelný súbor pri ZŠ Dózsa z Balažských 
Ďarmot sa predstaví hrou, za ktorú  získal na celo-
štátnej súťaži detských divadelných súborov v Maďar-
sku zlaté pásmo.  

Vedúca súboru:B. Nyíregyházi Ágnes 
Vstupné: 1,-€ (kultúrny poukaz) 

 
8. december 2011 (štvrtok) o 19:00 hod. v DK BST 

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 
 

B.S. Timrava – O. Šulaj: Ťapákovci 
Humorná, ale aj vážna komédia s dedinskou tematikou 
a všadeplatnou myšlienkou so skvelými hereckými 
výkonmi.                                                                                                  
Dej slávnej dramatizácie prozaickej predlohy významnej 
slovenskej spisovateľky z odbodbia kritického realizmu, 
Boženy Slančíkovej-Timravy, nás prenesie do minulosti, 
na dedinu, do domu početnej rodiny Ťapákovcov, ktorá 
je preslávená svojou lenivosťou a nevôľou k akejkoľvek 
aktivite. V tomto prostredí sme svedkami milej, ko-
mickej naivity, ako aj neočakávane sviežej životnej 
múdrosti ľudí, ktorí nešťastne uviazli v bludnom kruhu 
nečinnosti a vedia už len snívať o inom živote. Ich 
hlivenie ústí v stagnáciu, tá v zahnívanie. Zastavil sa tu 
čas, čo nám právom pripomenie drámy A. P. Čechova, 
kde sa hrdinovia taktiež dostávajú do situácií, z ktorých 
nechcú vidieť východisko, ktoré predstavuje zmena – 
myslenia, života, samého seba. Toto ovzdušie času, 
ktorý azda natrvalo zastal, rozrážajú len momenty 
explózie citov, skrytých túžob a subjektívneho utrpenia 
hrdinov inscenácie, poézie ľudskej existencie prežívanej 
v prachu a pote tváre, z ktorej sa ale nestráca úsmev.  

Účinkujú: Vladimíra Brehová, Vasiľ Rusiňák, Ľudmila 
Lukačíková, Michal Iľkanin, Jozef Tkáč, Svetlana Ško-
vranová, Ľubomír Mindoš, Vladimíra Šteňová, Jozef 
Pantlikáš, Daniela Libezňuk, Eugen Libezňuk, Marián 
Marko, Jaroslava Sisáková, Igor Latta, Ivan Stropkovský, 
Valika Fürješová a.h., Vladimír Čema 

Réžia: Matúš Oľha a.h. 
Vstupné: 5,-€ / štud., dôchod. 2,5€ 

 
 
 
 
 
Sprievodné podujatia           
13. 11. 2011 – Novohradská improvizačná liga 
25. 11. 2011 -  Timravina studnička – súťaž v prednese 
                           pôvodnej slovenskej prózy  DK BST   
2.- 4. 12. 2011- Stretnutie divadelníkov,  
                            tvorivá dielňa, workshopy 
9.12. 2011 – Detská improvizačná liga – DK BST 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Predpredaj vstupeniek:  DK BST - MIC, Trinásty 

Možnosť použiť aj kultúrne poukazy 
do 15. novembra 2011 

Vydalo: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci  
na Divadelnú jeseň 

Zodpovedná: Mária Ambrušová, riaditeľka NOS 
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