


 

Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14, Banská Bystrica 
19:00 / 17. november 1989 – Násilím proti divadlu
17. november 2012 – Divadlom proti násiliu
Mlčať. Nič nepovedať. Mlčanie je nenásilné. Mlčať znamená 
nebyť na príťaž. Mlčanie je neúčasť. Mlčky dávame, mlčky 
prijímame. Mlčaním dávame. Dávame tichý súhlas. 
Násiliu? Ako sme mlčali kedysi, ako mlčíme dnes? A o čom?
Rezervácie: dramaturgia.bdnr@gmail.com, www.bdnr.sk

Divadlo Štúdio tanca
Komenského 12, Banská Bystrica
20:00 / Ani mi NEhoror, bol to HOROR
Čaká na vás divadelná zábava so zimomriavkami...
Rezervácie: organizacne@studiotanca.sk, www.studiotanca.sk

Hudobno-divadelný Klub 77
Horná 54, Banská Bystrica
21:00 / November 2012 s Joeom Karafiátom a Vratislavom 
Brabencom z Plastic People of the Universe a ich hosťami
Kapela Humanoid
Autorské čítanie poézie Vratislava Brabenca s hudobným 
sprievodom
Vplyv novembra na vývoj undergroundového umenia
Koncert Plastic People of the Universe revival s hosťami 
Joeom Karafiátom a Vratislavom Brabencom
Rezervácie: rasto@slama.sk; www.klub77.eu

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže
Lazovná 21, Banská Bystrica
18:15 – 18:35 / Príbeh o nezrealizovanej revolúcii 
Je 17. november 2012 a revolúcia sa nikdy neuskutočnila. 
Divadlo z Pasáže nevzniklo a herci divadla sa nikdy nestali 
hercami. Žijú si svoj život–neživot v ústave. Neviete si to 
predstaviť?! Tak vojdite a uvidíte.
Rezervácie: divadlozpasaze@yahoo.com; www.divadlozpasaze.sk

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Nám. SNP 16 (Beniczkého pasáž), Banská Bystrica
17:15 – 18:00 / Divadlo v Záhrade 
Námestie SNP a presun do Záhrady
Kedy a kto! Kedy, keď nie teraz? Kto, ak nie my? 
(Interaktívna socha)
Kľúče k demokracii (Happening)
Divadlo v Záhrade sa spoločne so študentmi stredných 
a vysokých škôl vysloví k najzásadnejšiemu odkazu moderných 
dejín Slovenska, k výročiu Nežnej revolúcie. Slávnostný hap-
pening sa začne inštaláciou interaktívnej sochy cyrilo-metod-
ského dvojkríža. Od sochy sa účinkujúci spoločne s náhodnými 
divákmi presunú do interiéru, kde prebehne poloinscenovaný 
happening.  
Rezervácie: milan.zvada@gmail.com; www.zahradacnk.sk

 

Divadlo Pôtoň
Bátovce 358, Bátovce
14:00 / Štúdio / Divadlo Piki
Katarína Aulitisová, Dušan Taragel: Paskudárium
Paskudárium je Múzeum neposlušných detí, ktoré založil 
významný odborník na detskú neposlušnosť profesor Samojed. 
Prostredníctvom divadelnej prechádzky po tomto múzeu sa 
deti dozvedia, ako pán profesor pracoval. Po predstavení budú 
nasledovať tvorivé výtvarné a divadelné dielne pre deti a ich 
starostlivých rodičov.
18:00 / Veľká sála / Divadlo Pôtoň 
Gabriela Alexová: Žena ako žena (postavenie a pozícia ženy
v slovenskej literatúre)
Premiéra v poradí tretieho vzdelávacieho projektu Divadla 
Pôtoň pre študentov stredných škôl, tentoraz na tému žena 
v slovenskej literatúre. Kompozícia inscenácie, ale aj doba ženy 
je rozložená do troch časti: žena ako inšpirácia a múza muža, 
žena ako pomocníčka muža a národa, žena ako žena.
21:00 / Štúdio / Deň naviac 
Film poslucháčov FTF VŠMU
Každý má niekedy chuť nechať všetko tak, zobrať sa a odísť 
niekam preč. Vo filme sa v jedno slnečné ráno stretáva chlapec 
a dievča, sú vo veku, keď svet okolo nich začína byť čoraz 
komplikovanejší. 
Rezervácie: divadlo@poton.sk; www.poton.sk 

 

Biele divadlo
Karloveská 64, Bratislava  
19:00 – 20:15 / Diagnóza Fyzika
Vtipno-vážna inscenácia na motívy absurdnej komediálnej 
drámy F. Dürrenmatta, v ktorej je hranica medzi zdravím 
a bláznovstvom nebezpečne tenká. 
20:15 – 20:45 / Posedenie, recepcia
20:45 – 22:00 / Výber z dielne Bieleho divadla – EX ...
Mozaika činoherných, no aj speváckych a tanečných čísel,       
v ktorých je prítomná štipka zamyslenia sa, kúsok romantiky 
a najmä veľká dávka humoru.
Rezervácie: info@bieledivadlo.sk; www.bieledivadlo.sk

Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36, Bratislava
14:30 / Výtvarná dielňa
Deti pod vedením lektorov budú pracovať na výrobe bábok  
a kostýmov pre večerné predstavenie rozprávky O perníkovej 
chalúpke. 
(max. počet účastníkov 10, od 6 rokov, v priestoroch javiska 
výtvarných dielní)
15:30 / Autorská dielňa
Pod vedením dramaturga sa bude na začiatku čítať klasická 
predloha – rozprávka O perníkovej chalúpke, ktorá bude pre 
dielňu inšpiračným zdrojom. 
(max. počet účastníkov 12, od 12 rokov, v priestoroch divadel-
nej dramaturgie)
16:30 / Herecká dielňa
Účastníci sa oboznámia so základnými technikami a postupmi 
bábkoherectva. Naši noví herci nacvičia krátke predstavenie 
O perníkovej chalúpke.
(max. počet účastníkov 15, od 6 rokov, v priestoroch javiska)
16:30 / Tri technické dielne
Naši lektori zasvätia účastníkov do tajov divadelného zvuku, 
svetla a javiskovej techniky.
(max. počet účastníkov v jednej dielni je 3, od 12 rokov, 
v priestoroch javiska, zákulisia, svetelnej a zvukovej kabíny)
18:00 / Uvedenie predstavenia O perníkovej chalúpke 
účastníkov tvorivých dielní
Zároveň odprezentujeme literárne práce účastníkov. Predstave-
nie bude sprístupnené verejnosti.
18:00 / Divadlo bude otvorené pre všetkých, ktorí majú chuť 
pozrieť si samotný priestor a výsledky tvorivých dielní
19:00 / Záver predstavenia a Noc divadiel v BBD spoločným 
potleskom
Idea programu pri príležitosti Noci divadiel spočíva vo výmene 
rolí medzi divadelným personálom a detskými účastníkmi. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na webovej stránke:  
www.babkovedivadlo.sk.

Dezorzovo Lútkové Divadlo 
HOPKIRK|Chillout & Culture Bar, YMCA 
Karpatská 2, Bratislava 
19:00 / Otvorenie kasy
20:00 / Začiatok bez potlesku / Lovestory – Tragédia z Extazu
Jediné bábkové divadlo pre dospelých na Slovensku poteší 
publikum zábavným sci-fi príbehom z tajomných hĺbok kozmu 
a gangsterského podsvetia. Najznámejší gangsterský mile-
necký pár Bunny M a Klát Killer otvára svoju náruč všetkým bez 
rozdielu vyznania, galaktickej príslušnosti aj všetkých pohlaví. 
Mládeži do 18 rokov neprístupné.
Vstupné: 6 €
Rezervácie: pr@dezolutky.com; www.dezolutky.com

Divadelný súbor GONG Iuventa – malé divadlo
Karloveská 64, Bratislava  
18:00 Hubert Krejčí: Jack Rozparovač 
Groteska na motívy hry autora Huberta Krejčího Život 
a smrt Jacka Rozparovače, ozdoby Chicaga. Autor predlohy, 
ktorú „Gongáči“ spracovali, si prerušenie pôsobenia Jacka 
Rozparovača vysvetlil po svojom. Členovia súboru túto kon-
cepciu kreatívne odľahčili posunutím ešte ďalej. 
Vhodné pre deti a mládež od 15 rokov. 
Rezervácie: papayova@centrum.sk
  
Divadlo Arteatro
Biela 6, Bratislava
19:00 – 20:30 / Ivan Bukovčan: Kým kohút nezaspieva
Nadčasový príbeh slovenského dramatika nevypovedá len 
o hrôzach života v období svetovej vojny, ale odkrýva ľudské 
charaktery v existenciálne vyhrotených situáciách. V inscenácii 
sa predstavia známe herecké osobnosti, ale aj mladí herci, 
ktorí spolu v komornom priestore vytvárajú napätú atmosféru.
23:00 – 00:20 / N. V. Gogoľ: Ženba 
Rezervácie: divadlo.arteatro@gmail.com; www.arteatro.sk

Divadlo LAB 
Svoradova 4, Bratislava
19:00 / Tvorba divadelného predstavenia
Ateliér scénografie
Ateliér bábkovej tvorby
Hlavným bodom programu je dekompozícia prípravy 
divadelného predstavenia na jednotlivé fázy skúšobného 
procesu, ktorým chceme priblížiť tvorbu predstavenia divákovi. 
Návštevníci budú môcť nazrieť priamo do prípravy predstave-
nia. Budú prechádzať jednotlivými miestnosťami, dozvedia 
sa viac o čítacej skúške, náznakovej skúške, svetelnej skúške 
a stanú sa jej súčasťou. 
23:00 / Plynové lampy
Plynová lampa Patricka Hamiltona je príbeh o mladej žene 
Belle, ktorá žije v područí svojho psychopatického manžela. 
Ten ju veľmi sofistikovaným a nenápadným spôsobom 
postupne privádza do stavu šialenstva. 
Rezervácie: office@divadlolab.sk; www.divadlolab.sk

Divadlo LUDUS
Tower 115, Pribinova 25, Bratislava
14:00 / Popletená Punčocha
Decká! Otcovia a mamy! Príďte dať pozor na našich hercov, 
aby niečo nevyviedli. Sú asi ŠIŠI a PIPI. O druhej popoludní idú 
robiť v Divadle Ludus Noc Divadiel.
Interaktívne predstavenie, do ktorého sa môžu zapojiť rodičia 
s deťmi svojimi Šiši zážitkami.
Rezervácie: ludus@ludusdivadlo.sk; www.ludusdivadlo.sk

Divadlo Non.Garde
Prepoštská 4, Bratislava
19:00 / Spoločný potlesk
20:00 – 21:00 / Rôzne kapitoly tej istej knihy
Predstavenie najnovšej inscenácie Divadla Non.Garde o ceste 
odhodlania a odvahy prekonať hranice medzi sebou samým aj 
navzájom. 
21:30 – 24:00 / Čakanie na noc
Posedenie pri poháriku vody s členmi divadla
Rezervácie: non.garde@gmail.com, www.nongarde.sk

Divadlo SkRAT
Karpatská 2, Bratislava
20:00 – 23:00 / Scénické čítanie z divadelných
hier Martina Ciela
Rezervácie: burgr@skrat.info; www.skrat.info.sk

elledanse
Miletičova 17/B, Bratislava
20:00 / Dlhá noc
Tanečno-činoherné predstavenie
22:30 / Dlhá noc
Prečo sa utiekame do svetov, ktoré poznáme zo sci-fi filmov? 
A prečo sa nám nepáči vo svete, v ktorom dnes žijeme? Prvá 
spolupráca divadiel elledanse a GUnaGu prináša originálnu 
mozaiku piatich ľudských príbehov, ktoré sa počas jednej noci 
splietajú dokopy ako vrkoč. 
Po predstavení premietanie filmu: DV8: Enter Achiles a Dead 
Dreams of Monochrome Men 
Rezervácie: rezervacie@elledanse.ks; www.elledanse.eu

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská 19, Bratislava
19:00 / Básnik a kočka / Po predstavení autogramiáda s hercami 
Lukášom Vaculíkom a Kateřinou Hrachovcovou
Môžu sa dvaja mentálne i spoločensky rozdielni ľudia stať 
priateľmi a možno aj viac než len priateľmi? Na newyorskom 
Manhattane je možné všetko.
21:30 / Divadelná hudba SĽUK / V priestoroch Divadelného bufetu
21:30 / Prehliadky divadelného zákulisia s Fantómom divadla
Vstupné na celý program: 9 €, 7 €
Rezervácie: mdpoh@mdpoh.sk; www.mdpoh.sk

Radošinské naivné divadlo
Škultétyho ul. 5, Bratislava
19:00 / Divákov privítame v hľadisku divadla, na scéne hercov 
a hudobníkov RND a autora novej hry na prahu 50. sezóny RND /
Čítanie z hry Polooblačno
Dramatik a herec Stanislav Štepka predstaví divákom svoju 
novú hru Polooblačno.
Počas čítania hry sa budú scény ilustrovať živou scénickou 
hudbou a piesňami Juraja Haška z pripravovanej „správy 
o mojom 20. storočí 1900 – 1950“.
Posedenie so súborom / Hudobné recitály Simony Martausovej 
a Jozefa Adamčíka 
Pozvanie divákov do vestibulu na voľné posedenie so súborom 
pri pohári radošinského vína, kde v rámci stretnutia uvedieme 
dva hudobné recitály nových členov divadla. 
Rezervácie: rnd@rnd.sk; www.rnd.sk

Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, Bratislava
19:30 a 21:30 / Labutie jazero „v akváriu“
Veľká baletná sála, nová budova SND (vstup cez Generálne 
riaditeľstvo SND) 
Moderovaný večer Baletu SND v netradičnom priestore 
s ukážkami z predstavenia Labutie jazero 
20:00 a 21:00 / Aj kone sa skúšajú 
Višňový sad, nová budova SND (hlavný služobný vstup 
od parkoviska SND)  
Interaktívna skúška dva týždne pred očakávanou premiérou 
inscenácie Aj kone sa strieľajú 
20:00 / Mladí v opere, opera pre mladých
Divadelný klub, nová budova SND (vstup cez pokladnice SND)
Diskusný večer Dr. Jaroslava Blaha a jeho hostí na tému atrak-
tivity operných predstavení pre mladých ľudí 

21:30 / Quo vadis, Opera SND? 
Divadelný klub, nová budova SND (vstup cez pokladnice SND)
Existujú špecifiká pri uvádzaní opernej tvorby na Slovensku? 
Aký je repertoár Opery SND v porovnaní so zahraničnými 
opernými scénami? Aké tituly by si želali uviesť v Opere SND 
hostia diskusie? 
Darček od marketingu SND: Počas Noci divadiel budú 
otvorené aj pokladnice v novej budove SND od 19:00 do 24:00 
hod. Je možné zakúpiť si vstupenky na všetky repertoárové 
predstavenia s 10% zľavou.
Vstup na podujatia Noci divadiel je voľný. 
Rezervácia miest je nutná: nocdivadiel@snd.sk, T: 02 / 204 72 104; 
www.snd.sk 

Štúdio 12 
Jakubovo nám. 12, Bratislava
16:00 / Divadlo Zrakáč: Študentove šibalstvá
Voľne spracovaná renesančná komédia na motívy moralít 
Hansa Sachsa, v úprave režiséra Jozefa Pražmáriho, v ktorej 
sa jej autor vysmieva z ľudských nerestí ako nevera, naivita, 
chamtivosť, hlúposť na postavách skúpych sedliakov, ktorých 
navštívi prefíkaný študent. 
19:05 / Divadlo bez domova
Dokumentárny film študentiek M. Fáberovej, M. Linhan,  
J. Stougaard z Danish School of Media and Journalism
Debata s hercami DBD a divákmi pri bezďáckej káve
20:00 / Prekvapenie z Dvanástky 
Hravé, prekvapivé a zatiaľ neznáme zakončenie  
Noci divadiel v Štúdiu 12.
Rezervácie: marek.godovic@theatre.sk; www.studio12.sk

Štúdio L+S
Nám. 1. mája 5, Bratislava
19:00 / HOTOVO. SCHLUSSS...
Čo všetko môže prebehnúť v hlave muža, ktorý sa rozhodne 
skoncovať so životom? S revolverom v ruke napočíta do tisíc
a potom... Obzerá sa späť, hodnotí to, čo prežil, súdi sám seba. 
To všetko s obrovskou dávkou humoru a nadhľadu. Inak to ani nejde.
Špeciálny hosť / autor hry Peter Turrini 
Sprievodná akcia / spektakulárna vernisáž
V rámci Noci divadiel poskytneme na uvedené predstavenie 
50 ks vstupeniek s 50% zľavou pre študentov vysokých škôl.
Rezervácie: rezervacia@studios.sk; www.studios.sk

TICHO a spol.
Školská 14, Bratislava
19:00 – 19:50 / Koncert Mariána Geišberga 
a Martina Geišberga
Koncert herca a pesničkára Mariána Geišberga so synom 
dramaturgom a rovnako pesničkárom Martinom Geišbergom. 
20:15 – 21:45 / Nahlas v Tichu / diskusný večer,  
moderuje Ľuba Lesná, hosťka Agneša Kalinová
Diskusný večer moderovaný novinárkou a dramatičkou  
Ľubou Lesnou, hosťkou bude novinárka Agneša Kalinová.
Rezervácie: tichoaspol@gmail.com; www.tichoaspol.sk

 

Bábkové divadlo Košice
Alžbetina 38, Košice
21:00 / Zázračný prstienok 
Rozprávková komédia o zakotúľanom zázračnom prsteni 
s pesničkami Mariána Čekovského 
22:00 / Animácia rôznych druhov bábok hercami
22:30 / Animácia bábok s divákmi
22:30 / Fotografovanie sa divákov s hercami v kostýmoch
22:45 / Obhliadka netradičných priestorov v netradičnom čase
Rezervácie: vstupenky@bdke.sk; www.bdke.sk

Divadlo Thália Košice
Timonova 3, Košice
17:00 / Dokumentárny film Angély Galánovej: Slovenskí maďari
19:00 / Divadlo na Peróne: Causa bonasus alebo Dovtedy 
budeš mať chlpatú riť, kým toho zubra neskolíš 
Autorská divadelná inscenácia o slovensko-maďarských vzťahoch
21:00 / Koncert Semi Holsen
Rezervácie: thalia@dodo.sk; www.thaliaszinhaz.sk

Štátne divadlo Košice 
Hlavná 58, Košice
22:00 – 24:00 / Archív divadla
Premietanie archívnych nahrávok predstavení a fotografií
Rezervácie: sales@sdke.sk, www.sdke.sk

 

Slovenské komorné divadlo
Divadelná 1, Martin 
14:00 – 18:00 / Exkurzie v Národnom dome a prehliadky 
zákulisia divadla
14:00 – 24:00 / Študovňa / Projekcie najúspešnejších 
inscenácií SKD Martin
Stretnutia s umeleckými osobnosťami SKD Martin / diskusie 
po predstaveniach
15:00 / Štúdio / Muflón Ancijáš – rozprávka
Muflón Ancijáš na svojom kamióne odchádza z domu, aby na 
potulkách svetom prežil zaujímavé dobrodružstvá. Na ceste do 
ukrajinského Užhorodu stretne novú priateľku – dážďovku Milicu. 
Vstupné na rozprávku: 1 €
19:00 / Národný dom / Divadelná komédia 
Skupina hercov sa v malom provinčnom divadle snaží 
naštudovať divadelnú hru, ktorej autor Bengt sa márne pokúša 
dopísať jej koniec. Tak ako v každej komunite či spoločenstve, 
aj v umeleckom súbore vidieckeho divadla vznikajú malé 
i veľké žabomyšie vojny, ohováranie i závisť, či milostné pletky. 
Vstupné: 3 €
22:00 / Koncert kapely Sherpaband
Rezervácie: skd@divadlomartin.sk; www.divadlomartin.sk

 

Divadlo Andreja Bagara
Svätoplukovo nám. 4, Nitra
18:00 / Veľká sála DAB / Koncert Desmod a Cigánski diabli  
21:00 / Štúdio DAB / Premietanie z archívu: úspešný muzikál 
Adam Šangala 
Vstupné na premietanie: 1€
Vo foyeri divadla / Výstava kostýmov z inscenácií DAB
Vo foyeri divadla / Výstava makiet scén úspešného scénografa 
Františka Pergera
Vo foyeri štúdia / Výstava fotografií herca DAB Juraja Hrčku 
pod názvom Nájdi šesť rozdielov
Rezervácia: marketing@dab.sk; www.dab.sk

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77, Prešov
19:00 / DAD Malá sála / Karol Horák: La musica
Pôvodná slovenská dráma, ktorá na osude jednej rodiny zachy-
táva udalosti takmer celého 20. storočia. Zaujímavosť tejto 
drámy tkvie v tom, že hudba, ktorá je všeobecne považovaná 
za zušľachťujúceho činiteľa spoločnosti, sa v tomto prípade 
stáva príčinou tragédie celej rodiny.

Po predstavení diskusia s tvorcami / Po diskusii javisko 
k dispozícii verejnosti
Vstupné: 1 €
Rezervácie: dad@divadload.sk; www.divadload.sk

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
Námestie legionárov 6, Prešov
19:00 / 20:00 / 21:00 / Exkurzie
Objavovanie skrytých zákutí divadelného zákulisia 
v novom divadle 
19:00 – 22:00 / Celý svet je divadlo
Výstava fotografií z kalendára DJZ 2013 / v hornom 
foyeri Veľkej scény 
19:00 – 22:00 / Nočné divadelné kino
Archívne videoprojekcie z predstavení DJZ / v hornom 
foyeri Veľkej scény
20:30 – 22:00 / Tajomstvo divadelnej kaviarne
Nočný drink miešaný v divadelnom štýle / v hornom 
foyeri Veľkej scény              
22:00 / Zabijak Joe 
Cool dráma Tracyho Lettsa na Malej scéne 
Vstupné: 4,50 €
Rezervácie: marketing@djz.sk; www.djz.sk
 

 

Divadlo “A” a Divadlo SHANTI
Dom kultúry, F. Madvu 11, Prievidza
19:00 / Otvorte oponu, noc sa začína
Divadlo mladých 6 Pé, Partizánske / Život je hračka 
Je pre nás život hračka alebo sme my hračkou v rukách tohto sveta?
Tanečná skupina Mimikry, Bojnice / Minulosť dneška
Multimediálne scénické predstavenie o jednej netradičnej 
prehliadke Bojnického zámku, ktorá vás presvedčí, že minulosť 
nie je taká vzdialená.  
Bridgin’ Drama, Bratislava / Tajovsky ruulezz!
Tajovského Ženský zákon v novom svetle, jazyku i šate.
Divadlo “A” a Divadlo SHANTI, o. z., Prievidza / Malomeštiakova svadba
Posolstvom hry, ale aj prievidzskej inscenácie je demaskovanie 
pokrytectva vo všetkých jeho podobách, absencia úprimných 
ľudských vzťahov, ale najmä neschopnosť nájsť pochopenie 
u toho druhého.
DJ Mathias / Film Disco Party
Medzi predstaveniami rôzne umelecké prekvapenia / 
Potulné divadlo NAtraKY Prievidza
03:00 / Zatvorte oponu, bude svitať
Rezervácie: kultura@prievidza.sk

 

Divadelná skupina Trnava – DISK 
Gen. Goliána 32, Trnava
19:00 / DISK hosťuje v priestoroch 
Štúdia Divadla Jána Palárika v Trnave
Rezervácie: mbabicov@gmail.com; www.divadlodisk.sk

Divadlo Jána Palárika v Trnave
Trojičné námestie č. 2, Trnava 
19:00 / Zahájenie Noci divadiel 2012 potleskom
19:00 / Štúdio DJP / DISK - DNES V CENTRE  
(Šou tvorby kolektívu DISK)
Všetky generácie z divadla DISK hrajú, spievajú, rapujú a tešia 
sa z Noci divadiel 2012.
21:00 / Jesenný výber / Zrkadlová sieň DJP / Umelecká 
kompozícia z tvorby členov literárnych klubov Trnavy
22:00 / Štúdio DJP / B. Vian: Stavitelia budúcnosti 
Bizarné situácie, vtipné dialógy vypointované až na dreň 
stavu vecí, to je čierna komédia neustále prekvapujúceho 
a moderného majstra originality.
Rezervácie: pokladna@djp.sk; www.djp.sk

 

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
Divadelná 3, Zvolen  
21:00 – 00:10 / Záhada stratených kľúčov
Divadelný maratón interaktívne zapájajúci návštevníkov 
Noci divadiel do pátrania, počas ktorého budú využité rôzne 
priestory divadla. 
O polnoci vyvrcholí program pred hlavným vchodom. 
Rezervácie: djgt@djgt.sk; www.djgt.sk  

 

Bábkové divadlo Žilina
Kuzmányho 6, Žilina
18:30 / Premiéra inscenácie Kata dcéra kata
Žilinské legendy, ktoré hovoria o miestnom katovi, sa stali 
inšpiráciou pre pouličné divadlo s názvom Kata dcéra kata. 
Príbeh sa motá okolo zákerného kastelána z Budatínskeho 
zámku, ktorý si robí zálusk na slúžku hradného pána. Tá však 
miluje mladého kováča.   
19:00 / Spoločné tlieskanie
20:00 / Rozlúčka so starými doskami BDŽ
Oficiálny vstup do rekonštrukcie budovy BDŽ
Rezervácie: kveto.palik@gmail.com; www.bdz.sk

Mestské divadlo Žilina
Horný val 3, Žilina
20:00 / V. Klimáček: BEAT (každý má svoj rytmus) / 
Po predstavení diskusia s hercami 
Inscenácia Beat (každý má svoj rytmus) je situovaná do osem-
desiatych rokov minulého storočia a prináša osobné svedectvo 
o dobe, ktorú sme vtedy všetci smiešne, trápne, ale zároveň 
citovejšie a naozajstnejšie žili. Hlavnou témou inscenácie je 
emigrácia – na jednej strane tichá, vnútorná, na druhej tá 
skutočná, z ktorej už niet návratu. 
22:00 / Koncert Dana Heribana s kapelou
Počas večera a Noci divadiel bude Mestské divadlo Žilina 
otvorené aj v zákulisí divadla. MDŽ poskytne zvýhodnené 
vstupné pre divákov, ktorí sa zúčastnia Noci divadiel 
na Stanici a v BDŽ.  
Rezervácie: info@divadlozilina.eu; www.divadlozilina.eu 

Stanica Žilina-Záriečie
Závodská cesta 3, Žilina
13:00 – 24:00 / Malé divadelné sympózium
Divadelný workshop pre vopred prihlásenú skupinu spojený 
s naštudovaním predstavenia Zlatá husa a s prenocovaním 
v divadelnej sále.
16:00 / Buchty a loutky: Zlatá husa
Rodinné predstavenie spojené s prehliadkou zákulisia. Podľa 
rozprávky bratov Grimmovcov napísali a zrežírovali Buchty 
a loutky pod vedením Mareka Bečku.
Rozprávka je určená pre deti od 4 rokov a ich dospelý sprievod.
17:30 / Zlatá husa 2
Predstavenie odohrané účastníkmi workshopu 
divadelného sympózia 
Presun účastníkov na ďalšie miesta konania v Žiline
Účastníkom budú poskytnuté zľavy pri návšteve viacerých 
podujatí v rámci Noci divadiel.
Rezervácie: barbora@stanica.sk; hanka@stanica.sk; 
www.stanica.sk

Presne o 19:00 hod. sa divadlá spoja, vo všetkých naraz 
zaznie spoločný potlesk!

Noc divadiel odštartujeme telemostom v živom vysielaní 
Slovenského rozhlasu. Spojte sa s divadlami po celom Slovensku 
a užite si atmosféru z rôznych javísk naraz! 


